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IBADAT PAGI DAN TENEBRE 

HARI JUMAT AGUNG 

PEMBUKAAN 

P:  Ya Tuhan, sudilah membuka hatiku. 
U:  Supaya mulutku mewartakan pujianMu. 

Antifon 

Marilah kita menyembah Kristus, Putera Allah yang 
menebus kita dengan darahNya. 

Mazmur 94 (95) 

Marilah kita bernyanyi bagi Tuhan, 
bersorak-sorai bagi penyelamat kita. 
Menghadap wajahNya dengan lagu syukur, 
menghormatiNya dengan pujian. 

Antifon 
Tuhanlah Allah yang agung, 
merajai segala dewa. 
Dasar bumi terletak di tanganNya, 
puncak gunungpun milikNya. 
MilikNyalah laut, Dia membuatnya, 
daratanpun buatan tanganNya. 

Antifon 
Mari bersujud dan menyembah, 
berlutut di hadapan Tuhan, pencipta kita. 
Dialah Allah kita, kita umatNya, 
Dialah gembala kita, kita kawananNya. 

Antifon 
Hari ini dengarkanlah suaraNya: 
“Jangan bertegar hati seperti di Meriba, 
seperti di Masa, di padang gurun; 
ketika leluhurmu mencobai Aku, 
walau menyaksikan karyaKu yang agung. 

Antifon 
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Empat puluh tahun Aku muak akan mereka itu; 
maka Aku berkata: Umat ini tersesat hatinya; 
mereka tidak mengerti maksud bimbinganKu. 
Sebab itu Aku bersumpah dalam murkaku; 
Mereka takkan beristirahat bersama Aku. 

Antifon 

Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus. 
seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang 
segala abad. Amin. 

Antifon 

Marilah kita menyembah Kristus, Putera Allah yang 
menebus kita dengan darahNya. 

MADAH  (PS No.: 509, ayat: 1, 8,9,10) 

B2B B B3  B5B6 B6B5  B6B B B!  B!B B7  B6B B5 

SSa-  lib   su-  ci      nan mu-li-        a 

B7b b b!  b@b# b6b5  b!b b bb7b b6  6 | 
Ka- yu   pa-  ling   u-   ta-       ma. 

B6  hba1b7 b7b b b5  b5b b b3b b b4  b2b1  b2b3  b3b4 3 ‘ 
Ti-   a-          da   yang      me-nan-  ding-  i 

B2  b2b6  b6b5  b3b2  b4b b b3b2  2 | 
da-  un,    bu-   nga    bu-  ah-  nya.  

B6  hb6b! B7b b5  b5b b3b b4  b2b1  b2b3  b3b4 3’ 
Ka-  yu      pa-   ku     ba-  ha-   gi-      a 

B2  b2b6   b6b5  b3b2  b4b b b3b2  2 _  
me-mang-  ku   pang- kal   hi-   dup. 

Pohon bungkukkan dahanmu 
Lemaskanlah uratmu 
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Lembutkan juga kerasmu 
Yang jadi bawaanmu 
Sediakan batang empuk 
Bagi tubuh rajamu. 

Engkaulah kayu yang pantas 
Mentakhtakan penebus 
Menyajikan tempat labuh 
Bagi bumi yang karam 
Berhiaskan darah suci 
Anakdomba sejati. 

Terpuji terhormatilah 
Allah mahakuasa 
Bapa bersama Putera 
Dan Roh Kudus penghibur 
Yang jaya bertakhta mulya 
Selalu selamanya. Amin. 

PENDARASAN MAZMUR 

Antifon 1  
Allah tidak sayang akan PuteraNya sendiri, tetapi 
menyerahkanNya untuk kita semua. 

1................7 6 5 | 5 ........4 2 4 3 _ 

Mazmur 50 (51) 

Kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setiaMu,* 
 menurut besarnya rahmatMu, hapuskanlah kesalahanku. 
Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku,* 
 dan cucilah aku dari dosaku. 
Kusadari pelanggaranku,* 
 dosaku selalu membayang di hadapan mataku. 
Terhadap Engkau, terhadap Engkaulah aku berdosa,* 
 yang jahat di hadapanMu kulakukan. 
Jadi ternyata Engkau adil bila menghukum aku,* 
 dan tepatlah keputusanMu. 
Sungguh aku dilahirkan dalam kesalahan,* 
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 dan dalam dosa aku dikandung ibu. 
Sungguh Engkau berkenan akan ketulusan hati,* 
 Engkau meresapkan kebijaksanaan ke dalam batinku. 
Bersihkanlah aku, agar aku jadi murni,* 
 basuhlah aku agar jadi putih melebihi salju. 
Sampaikanlah kabar sukacita kepadaku,* 
 semoga hati yang Kauremukkan bersorak gembira. 
Palingkanlah wajahMu dari dosaku,* 
 hapuskanlah segala kesalahanku. 
Ciptakanlah hati murni bagiku, ya Allah,* 
 baharuilah semangat tabah dalam batinku. 
Janganlah Kaubuang aku dari hadapanMu,* 
 janganlah Kauambil rohMu yang kudus dari padaku. 
Kembalikanlah kepadaku kegembiraan atas keselamatanMu,* 
 dan berilah aku semangat yang rela. 
Maka aku akan mengajarkan sikap hatiMu kepada orang berdosa,* 
 supaya mereka kembali kepadaMu. 
Lepaskanlah aku dari dosa pembunuhan, ya Allah penyelamatku,* 
 maka aku akan memashyurkan keadilanMu. 
Ya Tuhan, sudilah membuka bibirku,* 
 supaya mulutku mewartakan pujianMu. 
Engkau tak berkenan akan kurban sembelihan,* 
 kurban bakar yang kupersembahkan, tidak Kausukai. 
Persembahan kepada Allah, ialah jiwa yang menyesal,* 
 hati remuk redam takkan Kautolak. 
Kemuliaan kepada Bapa * 
 dan putera dan Roh Kudus. 
Seperti pada permulaan sekarang, selalu * 
 dan sepanjang segala abad. Amin. 

Antifon 1 
Allah tidak sayang akan PuteraNya sendiri, tetapi 
menyerahkanNya untuk kita semua. 

Antifon 2 
Yesus Kristus mengasihi kita dan melepaskan kita dari 
dosa dengan darahNya. 
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1 3 5..........6 5 4 5| 3 2 1 ........s7 1 _ 

Hab 3,2-4.13a.15-19 

Ya Tuhan, aku telah mendengar pesanMu,* 
 aku telah melihat karyaMu yang agung. 
Ulangilah dan masyhurkanlah karyaMu di masa kami,* 
 bila Engkau murka, ingatlah akan kerahimanMu. 
Allah datang dari gurun Teman,* 
 Allah yang kudus dari gunung Paran. 
Kegemilangan Allah meliputi cakerawala,* 
 dan bumi penuh pujianNya. 
Seri kemuliaanNya bersinar seperti cahaya,† 
seperti kilat yang disambarkan tanganNya,* 
 Ia menampakkan kekuasaanNya. 
Engkau maju berperang untuk membebaskan umatMu,* 
 Engkau menolong raja yang Kauurapi. 
Engkau menyebarangi laut dengan kereta perang,* 
 melalui lumpur dasar laut. 
Batinku gemetar karena berita buruk,* 
 dan bibirku bergetar ketakutan. 
Sendi-sendi tulangku menjadi rapuh,* 
 dan langkahku goyah. 
Dengan tenang kunantikan hari kesesakan,* 
 yang mendatangi bangsa yang menindas kami. 
Walau pohon ara tidak bertunas,* 
 dan pohon anggur tidak berbuah; 
walau penghasilan zaitun tidak memuaskan,* 
 dan ladang tidak memberi panen; 
walau domba seekorpun tak ada di kandang,* 
 dan tiada ternak di dalam pagar; 
namun aku bersukaria dalam Tuhan,* 
 bersorak-sorai dalam Allah yang menyelamatkan daku. 
Tuhan Allahkulah kekuatanku,† 
kakiku dikuatkanNya laksana kaki rusa,* 
 aku dibimbingNya di jalan terjal. 
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Kemuliaan kepada Bapa * 
 dan putera dan Roh Kudus. 
Seperti pada permulaan sekarang, selalu * 
 dan sepanjang segala abad. Amin. 

Antifon 2 
Yesus Kristus mengasihi kita dan melepaskan kita dari dosa 
dengan darahNya. 

Antifon 3 

Ya Tuhan, salibMu kami sembah, kebangkitanMu yang suci 
kami muliakan dan kami puji, sebab berkat salib itu, seluruh 
bumi dipenuhi sukacita. 

A1..................aa2 a1| a1.........7 a1 6 5s _ 

Mazmur 147 (147B) 

Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem,* 
 pujilah Allahmu, hai Sion. 
Sebab Ia menguatkan palang pintu gerbangmu,* 
 Ia memberkati para pendudukmu. 
Sebab Ia memberikan kesejahteraan kepada daerahmu,* 
 dan mengenyangkan dikau dengan gandum yang paling  baik. 
Ia mengutus sabdaNya ke bumi,* 
 dengan segera firmanNya berlari. 
DiturunkanNya salju seperti bulu domba,* 
 dihamburkanNya embun beku bagaikan abu. 
DilemparkanNya hujan es seperti kerikil,* 
 siapa dapat menahan dinginnya? 
Ia bersabda lagi, maka es mencair kembali,* 
 Ia menyuruh anginNya bertiup, maka air mengalir. 
Dialah yang menyampaikan firmanNya kepada Yakub,* 
 ketetapan dan hukumNya kepada Israel. 
Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa,* 
 hukum-hukumNya tidak mereka kenal. 
Kemuliaan kepada Bapa * 
 dan putera dan Roh Kudus. 
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Seperti pada permulaan sekarang, selalu * 
 dan sepanjang segala abad. Amin. 

Antifon 
Ya Tuhan, salibMu kami sembah, kebangkitanMu yang suci 
kami muliakan dan kami puji, sebab berkat salib itu, seluruh 
bumi dipenuhi sukacita. 

BACAAN SINGKAT   (Yes 52,11-15) 

Sungguh, hambaKu akan berhasil, ia akan dimuliakan, diangkat 
dan disanjung-sanjung. Benarlah, banyak orang tercengang 
melihat dia, sebab rusaklah sosok tubuhnya, tidak serupa lagi 
dengan manusia. Namun demikian, banyak bangsa akan kagum, 
pun raja-raja akan bungkam karena hambaKu itu. Sebab sesuatu 
yang berlum pernah diceriterakan akan mereka saksikan, apa yang 
belum pernah didengar akan mereka ketahui. 

TENEBRAE : Ratapan Nabi Yeremia.  Rat 3, 1-9 

1 g2 3 3  3 .  h3 4 3 3  2  g2.3 . 1  g2 3  3  3 .‘ 
Ye-ru-     sa-  lem       Ye-          ru-   sa-   lem         ber- ba-       lik-  lah 

3  3  3  4  2  1 s7 1 2 2  h2 . 1 +  
Ke- pa-   da   Tu-  han  Al-                lah- mu. 

 3 . 2 1 2 . 1 |  
1. Al-               le-      ph.       
1 g2 3 3 …..             4  3  2  g2.3 | 
A- ku        ini orang yang malang    dan de-  ri-    ta  
I-  a   su-dah mengancam dan  menghantar    ke da-  lam  ge-  lap 
Se-ti-      ap hari Ia mengang-                                   kat   ta-  ngan-Nya 

3 ………………….3 4  2  h1 Us h 1 2  h2 . 1 _ 
yang selalu                 di- cam-buk mur-       ka-  Nya. 
Dan bukan                  ke  da-  lam  te-                   rang. 
                                    Me-nan-tang a-                    ku. 

Yerusalem…. 



8 
 

3 . 2 1 2 . 1 |  
2. Beth ………………….. 

1 g2 3 3 …..             4  3  2  g2.3 | 
Ku-lit-     ku sekarang                                                 ma-  kin   ku-  sut, 
De-ngan kepahitan dan                                             ke-   ce-   mas- an, 
I-    a       menempatkan Aku                                     da-  lam   ge-   lap 

3 ………………….            3  4  2  h1 Us h 1 2  g2.1  
kurus badanku dan tulang-tulangKu sudah  di     pa-  tah-        kan- Nya. 
Ia                                                         mengeli-  ling-  i       a-                   ku. 
Bagaikan orang-orang mati                    dari  ma-  sa    du-                  lu. 

Yerusalem…. 

3 . 2 1 h2 . 1 |  
3. Ghi-             mel  

1 g2 3 3 …..               4  (3)  3  2  g2.3 | 
I-   a      mengurungku sehingga Aku tak da-   pat   ke-    lu-   ar 
Se-ka-  lipun Aku mengeluh                      dan           me-  ra-   tap 
I-   a     merintangi jalanku                         de-           ngan  ba-  tu 

3 …………………    4  2  h1 Us h 1 2 2 h2 . 1 _ 
dan memberatkan        ran- tai    ka-                     ku. 
namun Dia tetap  me-  no-  lak    do-               a-  Ku. 
Ia merusakkan               lo-   rong-lo-            rong-Ku. 

Yerusalem…. 
Renungan Singkat 

GANTI LAGU SINGKAT 

Antifon:  Kristus taat untuk kita sampai wafat, sampai  
  wafat di salib. 

KIDUNG ZAKARIA  

Antifon Kidung 
Di atas kepala Yesus pada salib dipasang tulisan 
dakwaanNya: Yesus dari Nazaret, raja bangsa Yahudi. 
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A1................7 6 5 | 5 ........4 2 4 3 _ 

(Luk 1,68-79) 

Terpujilah Tuhan, Allah Israel,* 
 sebab Ia mengunjungi dan membebaskan umatNya. 
Ia mengangkat bagi kita seorang penyelamat yang gagah perkasa,* 
 putera Daud, hambaNya. 
Seperti dijanjikanNya dari sediakala,* 
 dengan perantaraan para nabiNya yang kudus. 
Untuk menyelamatkan kita dari musuh-musuh kita,* 
 dan dari tangan semua lawan yang membenci kita. 
Untuk menunjukkan rahmatNya kepada leluhur kita,* 
 dan mengindahkan perjanjianNya yang kudus. 
Sebab Ia telah bersumpah kepada Abraham, bapa kita,* 
 akan membebaskan kita dari tangan musuh. 
Agar kita dapat mengabdi kepadaNya tanpa takut,* 
 dan berlaku kudus dan jujur di hadapanNya seumur 
 hidup. 
Dan engkau, anakku, akan disebut nabi Allah yang mahatinggi,* 
 sebab engkau akan mendahului Tuhan untuk menyiapkan 
 jalanNya. 
Untuk menanamkan pengertian akan keselamatan dalam 
umatNya,* 
 berkat pengampunan dosa mereka. 
Sebab Allah kita penuh rahmat dan belaskasihan,* 
 Ia mengunjungi kita laksana fajar cemerlang. 
Untuk menyinari orang yang meringkuk dalam kegelapan maut,* 
 dan membimbing kita ke jalan damai sejahtera. 
Kemuliaan kepada Bapa * 
 dan putera dan Roh Kudus. 
Seperti pada permulaan sekarang, selalu * 
 dan sepanjang segala abad. Amin. 

Antifon Kidung 
Di atas kepala Yesus pada salib dipasang tulisan 
dakwaanNya: Yesus dari Nazaret, raja bangsa Yahudi. 
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DOA PERMOHONAN 

Kristus, penebus kita, telah wafat dan dimakamkan bagi kita, 
tetapi Ia bangkit dan hidup kembali. Marilah kita menyembah 
Dia dan berdoa: 

U:  Kasihanilah kami, ya Tuhan. 

P:  Tuhan dan guru kami, Engkau menjadi taat sampai mati 
untuk kami,* ajarlah kami menjalankan kehendak Bapa di 
surga. 

U:  Kasihanilah kami, ya Tuhan. 

P:  Engkaulah kehidupan kami yang wafat di salib untuk 
menghancurkan maut dan neraka,* semoga kami mati 
bersama Engkau, agar bangkit pula bersama Engkau dalam 
kemuliaan. 

U:  Kasihanilah kami, ya Tuhan. 

P:  Raja kami, Engkau telah menjadi aib bagi manusia seperti 
cacing yang dipijak orang,* ajarlah kami kerendahan hati 
yang menyelamatkan. 

U:  Kasihanilah kami, ya Tuhan. 

P:  Penyelamat kami, Engkau menyerahkan hidup bagi saudara-
saudaraMu yang tercinta,* semoga dengan cinta yang sama 
kamipun saling mengasihi. 

U:  Kasihanilah kami, ya Tuhan. 

P:  Penebus kami, Engkau merentangkan tangan di salib untuk 
menarik semesta alam kepadaMu,* himpunkan-lah ke dalam 
kerajaanMu semua anak Allah yang tercerai-berai. 

U:  Kasihanilah kami, ya Tuhan. 

BAPA KAMI 

Bapa kami yang ada di surga, 
dimuliakanlah namaMu. 
Datanglah kerajaanMu. 
Jadilah kehendakMu di atas bumi seperti di dalam surga. 
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Berilah kami rezeki pada hari hari ini. 
Dan ampunilah kesalahan kami, 
seperti kamipun mengampuni yang bersalah kepada kami. 
Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, 
Tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. 

DOA PENUTUP 

Bapa, sudilah memandang dengan rela keluargaMu ini. Sebab 
demi keselamatan kami Tuhan kami Yesus Kristus tidak ragu-
ragu menyerahkan diri ke tangan kaum penjahat dan 
menderita siksaan salib. Dialah PuteraMu dan    pengantara 
kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam 
persekutuan Roh Kudus, sepanjang segala masa. Amin. 

PENUTUP 

P:  Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap 
dosa dan menghantar kita ke hidup yang kekal. 

U:  Amin. 
P: Ibadat Pagi dan Tenebre kita telah selesai. 
U: Syukur kepada Allah. 
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HARI SABTU SUCI 

IBADAT PAGI 

PEMBUKAAN 

P:  Ya Tuhan, sudilah membuka hatiku 

U:  Supaya mulutku mewartakan pujianMu 

Antifon 

Marilah kita menyembah Kristus Tuhan, yang wafat dan 

dimakamkan untuk kita 

Mazmur 94 (95) 

Marilah kita bernyanyi bagi Tuhan, 
bersorak-sorai bagi penyelamat kita. 
Menghadap wajahNya dengan lagu syukur, 
menghormatiNya dengan pujian. 

Antifon 
Tuhanlah Allah yang agung, 
merajai segala dewa. 
Dasar bumi terletak di tanganNya, 
puncak gunungpun milikNya. 
MilikNyalah laut, Dia membuatnya, 
daratanpun buatan tanganNya. 

Antifon 
Mari bersujud dan menyembah, 
berlutut di hadapan Tuhan, pencipta kita. 
Dialah Allah kita, kita umatNya, 
Dialah gembala kita, kita kawananNya. 

   Antifon 
Hari ini dengarkanlah suaraNya: 
“Jangan bertegar hati seperti di Meriba, 
seperti di Masa, di padang gurun; 
ketika leluhurmu mencobai Aku, 
walau menyaksikan karyaKu yang agung. 
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Antifon 

Empat puluh tahun Aku muak akan mereka itu; 
maka Aku berkata: Umat ini tersesat hatinya; 
mereka tidak mengerti maksud bimbinganKu. 
Sebab itu Aku bersumpah dalam murkaku; 
Mereka takkan beristirahat bersama Aku. 

Antifon 

Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus. 
seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang 
segala abad. Amin. 

Antifon 

Marilah kita menyembah Kristus Tuhan, yang wafat dan 

dimakamkan untuk kita 

MADAH 

do = f  4/4  

t   j6j j 7  1  1 | 3   j21  7 0 |  
t   j6j j 7  1  1 | 1   juy  5 0 |  
Ka-   mi  mo-hon ke-   pa-     da-   Mu 
De-   mi ka-   mi Eng-  kau    re-    la 
Eng- kau  a-  kan meng-a-     khir-  i 
Sem-buh-kanlah  lu-    ka      ka-   mi  
2  j3j j 4  5  3 | 4   4  3 0 | 
u  j1j j 2  3  1 | 2   2  1 0 | 
Sambil  me- na- ngis  ter-   se-   du 
Tu- run ke   da- lam   pra-   ta-   la 
Ma- sa   se-  ja-  rah    in-     sa-   ni 
Ya   Kristus  Tu-han   se-     ja-    ti 
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3  j4j j 6   j54  j32 | 1  j2jj 3  4 ‘ 
1  j2j j 4   j32  j1u | y  juj 1  2 ‘ 
Am-pun-i-     lah     ka-     mi    Tu-     han 
Membe-ri-     kan    hi-     dup   ba-     ka 
Engkau  a-     kan    me-   nen-  tu-     kan 
Ser-ta    Ba-    pa     dan    Roh   su-     ci 
2 | j43  j21  u  j13 | 2  2   1 . + 
u | j21  juy  t  jet | r  r   e . + 
Be-    ri-      lah   be-  las-     ka-  sih-   an. 
Yang tak    per-  na    a-       kan mus- na. 
Gan- jar-    an     a-    dil      se-   pa-    dan. 
Kau  pan-   tas   sla-   lu      di-    pu-    ji.  

h1hh 2 1h u h. 1 . + 
A ------   min. 

PENDARASAN MAZMUR 

Antifon 

Mereka menangisi Tuhan seperti meratapi anak tunggal, 

sebab Tuhan dibunuh tak bersalah. 

A1..................aa2 a1| a1.........7 a1 6 5s _ 

Mazmur 63 (64) 

Ya Allah, dengarkanlah suara keluhanku,* 

 jagalah hidupku terhadap musuh. 

Lindungilah aku dari kaum penjahat yang bersekongkol,* 

 dari gangguan orang-orang durhaka. 

Mereka mengasah lidah seperti pedang,* 

 membidikkan kata-kata beracun seperti panah. 

Dengan diam-diam mereka menembak orang yang tak bersalah,* 
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 tidak malu mereka menembak sekonyong-konyong. 

Mereka mengampuhkan racunnya,† 

dan memasang perangkap dengan saksama,* 

 pikirnya: “Seorangpun tidak tahu.” 

Mereka merahasiakan rencananya yang jahat,* 

 tak terdugalah batin mereka. 

Tetapi Allah menembak mereka dengan panah,* 

 sekonyong-konyong mereka terluka. 

Mereka jatuh tergelincir oleh lidahnya sendiri,* 

 setiap orang yang melihat, menggelengkan kepala. 

Maka semua orang takut dan mewartakan karya Allah,* 

 mereka menyelami perbuatan tanganNya. 

Orang jujur bersukacita karena Tuhan dan berlindung padaNya,* 

 orang yang lurus hati bermegah-megah. 

Kemuliaan kepada Bapa * 
 dan putera dan Roh Kudus. 

Seperti pada permulaan sekarang, selalu * 
 dan sepanjang segala abad. Amin. 

Antifon 1 

Mereka menangisi Tuhan seperti meratapi anak tunggal, 

sebab Tuhan dibunuh tak bersalah. 

Antifon 2 

Dari alam maut lepaskanlah aku, ya Tuhan. 

6.. ...............5 6| 6........5 4 f56 5 _ 

Yes 38,10-14.17-20 

Aku berkata: Di puncak kehidupanku,† 

aku menuju pintu alam maut,* 

 ke sana aku dipanggil untuk selanjutnya. 

Aku berkata: Aku tidak akan memandang Tuhan lagi,† 
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di dunia orang yang hidup;* 

 tidak lagi akan kujumpai orang antara penduduk bumi. 

Pondokku akan dibongkar,* 

 dicabut bagaikan kemah gembala. 

Bagaikan tukang tenun Engkau menggulung hidupku,* 

 memotong benang hidupku dari pakan. 

Siang malam aku Kaubiarkan,† 

hingga pagi aku mengaduh,* 

 seperti singa Engkau meremuk tulangku. 

Seperti burung layang-layang aku mencecit kegelisahan,* 

 berdekut laksana burung merpati. 

Pudarlah mataku karena menengadah,* 

 aku tertindas, ya Tuhan, tolonglah aku. 

Namun, jiwaku telah Kauhindarkan dari liang kubur,* 

 dan segala dosaku Kaubuang jauh. 

Alam maut tidak memuji Engkau,† 

orang mati tidak memuliakan Dikau,* 

 yang turun ke dalam kubur tidak mengharapkan kesetiaanMu. 

Hanya yang hidup memuji Engkau, seperti aku sekarang ini,* 

 semoga kesetiaanMu diwartakan turun-temurun. 

Ya Tuhan, sudilah menyelamatkan daku,† 

maka kami akan membunyikan kecapi,* 

 di rumah Tuhan, sepanjang hidup kami. 

Kemuliaan kepada Bapa * 
 dan putera dan Roh Kudus. 
Seperti pada permulaan sekarang, selalu * 
 dan sepanjang segala abad. Amin. 

Antifon 2 

Dari alam maut lepaskanlah aku, ya Tuhan. 

Antifon 3 
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Aku telah mati, namun lihatlah, Aku hidup selama-lamanya, 

dan Aku memegang kunci kerajaan maut. 

A1................7 6 5| 5 ........4 2 4 3 _ 

Mazmur 150 

Pujilah Tuhan di tempatNya yang kudus,* 

 pujilah Dia di angkasaNya yang gemilang. 

Pujilah Dia karena karyaNya yang agung,* 

 pujilah Dia karena kemuliaanNya yang besar. 

Pujilah Dia dengan bunyi sangkakala,* 

 pujilah Dia dengan kecapi dan celempung. 

Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian,* 

 pujilah Dia dengan gitar dan seruling. 

Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting,† 

Pujilah Dia dengan ceracap gemercing,* 

 segala yang bernafas, pujilah Tuhan. 

Kemuliaan kepada Bapa * 
 dan putera dan Roh Kudus. 
Seperti pada permulaan sekarang, selalu * 
 dan sepanjang segala abad. Amin. 

Antifon 3 

Aku telah mati, namun lihatlah, Aku hidup selama-

lamanya, dan Aku memegang kunci kerajaan maut. 

BACAAN SINGKAT   (Hos 6,1-3a) 

Inilah firman Tuhan: Dalam kesesakan, mereka akan mencari Aku: 

“Marilah kita kembali kepada Tuhan! Ia telah mendera, tetapi 

akan menyembuhkan kita pula. Ia telah memukul, tetapi akan 

menyehatkan kita lagi. Sesudah dua hari Ia akan menghidupkan 

kita kembali, pada hari yang ketiga Ia akan membangkitkan kita, 

dan kita akan hidup di hadapan Tuhan.” 
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TENEBRAE : Ratapan Nabi Yeremia.  Rat 5, 1-11 

1 g2 3 3  3 .  h3 4 3 3  2  g2.3 . 1  g2 3  3  3 .‘ 
Ye-ru-     sa-  lem       Ye-          ru-   sa-   lem         ber- ba-       lik-  lah 

3  3  3  4  2  1 s7 1 2 2  h2 . 1 +  
Ke- pa-   da   Tu-  han  Al-                lah- mu. 

1 g2 3 3  3  3 . | 3  3  4  2  1 S7 1 2 g2.1 . | 
I-   ni-     lah   do-  a              Na-  bi   Ye-   re-   mi-                a: 

1 g2 3 3 . 3 .....                  4 3 2  g2.3 
Ya Tu-    han,    ingatlah akan hal yang sudah terjadi a- tas ka-  mi,  

3 …………           4 2  2 1 u 1 2 g2.1.| 
lihatlah dan pandanglah  ke- hi- na-  an ka-                mi. 

1 g2 3 3.....          4 3  2  g2.3 
Waris-   an kami jatuh ke tangan o- rang a-    sing,  

3 …………            4 2  1 u 1 2 g2.1.| 
rumah-rumah kami ke tangan o- rang lu-           ar-an. 

1 g2 3 3.....            4  3  2  g2.3 
Ka-mi      ini sudah piatu, tidak ber- Ba-  pa    la-    gi.  

3 ……         4  2  1 u 1 2 g2.1.| 
Ibu-ibu kami se-  per-  ti     jan-              da. 

1 g2 3 3.....           4  3  2  g2.3 
A-  ir        minum harus kami beli   de- ngan u-   ang,  

3 ……                          4  2  1 u 1 2 g2.1.| 
kayu api pun harus kami bayar dengan harga   yang ma-              hal. 
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1  g2 3 3 .....      4   3  2  g2.3 
Ka-   mi      merasa sakit pada teng- kuk ka-    mi,  

3 ……                      4  2  1 u 1 2 g2.1.| 
letih lesu, namun kami tak diberikan  is-   ti-    ra-                hat. 

1  g2 3 3.....             4  3  3  2  g2.3 
Ke-  pa-    da orang Mesir kami meng-  u-   lur-  kan  ta-  ngan;  

3 ……                 4  2  1 u 1 2 g2.1._ 
kepada orang Syria kami me- min-ta    ma-              kan. 

Yerusalem.... 

1 g2 3 3...                          4  3  2  g2.3 
Ba-pa-    bapa kami sudah berdosa, dan sekarang tak  a-   da    la-   gi.  

3 ……                  4  2  1 u 1 2 g2.1.| 
Kamilah yang menanggung ke- sa- lah-  an-                nya. 

1  g2 3 3.....             4  3  2  g2.3 
Hamba-    hamba sekarang memerin-  tah- kan  ka-   mi;  

3 ……                         4 2 1 u 1 2  g2.1.| 
dan tak seorangpun membebaskan kami da-ri  ta-          ngan-nya. 

1  g2 3 3 .....                4  3 3 2  g2.3 
De- ngan  membahayakan kami, kami men-  ca-  ri  makan- an.  

3 ……                      4  2  1 u 1 2  g2.1.| 
Se- mentara pedang mengancam di  pa- dang gu-                  run. 

1  g2 3 3 .....          4  3  2  g2.3 
Ku-  lit       tubuh kami  panas bagai  ta-  nur   a-     pi,  
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3 …… 4  2  2  1 u 1 2 2  g2.1.| 
karena    de- mam ke-  la-                pa-   ran. 

1  g2 3 3 .....     4  3  2  g2.3 
Pa-   ra       wanita dicemar-  kan  di    Si-    on,  

3 ……              4  2  2  1 u 1 2 g2.1.| 
para gadis dan dara di kota- ko-   ta    Ye-  hu-               da. 

Yerusalem.....  

Renungan Singkat 

GANTI LAGU SINGKAT 

Antifon:  Kristus taat untuk kita sampai wafat, sampai wafat di 

salib. Dari sebab itulah Alah mengagungkan Yesus. 

Nama yang paling luhur dianugerahkan kepadaNya. 

KIDUNG ZAKARIA 

Antifon Kidung 

Penyelamat dunia, selamatkanlah kami. Engkau telah 

menebus kami dengan salib dan darahMu. Tolonglah 

kami, ya Allah kami. 

6 .............5 6 7 6| 6 ... 5 6 f76 f54 3 _ 

 (Luk 1,68-79) 

Terpujilah Tuhan, Allah Israel,* 

 sebab Ia mengunjungi dan membebaskan umatNya. 

Ia mengangkat bagi kita seorang penyelamat yang gagah perkasa,* 

 putera Daud, hambaNya. 

Seperti dijanjikanNya dari sediakala,* 

 dengan perantaraan para nabiNya yang kudus. 
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Untuk menyelamatkan kita dari musuh-musuh kita,* 

 dan dari tangan semua lawan yang membenci kita. 

Untuk menunjukkan rahmatNya kepada leluhur kita,* 

 dan mengindahkan perjanjianNya yang kudus. 

Sebab Ia telah bersumpah kepada Abraham, bapa kita,* 

 akan membebaskan kita dari tangan musuh. 

Agar kita dapat mengabdi kepadaNya tanpa takut,* 

 dan berlaku kudus dan jujur di hadapanNya seumur hidup. 

Dan engkau, anakku, akan disebut nabi Allah yang mahatinggi,* 

sebab engkau akan mendahului Tuhan untuk menyiapkan 

jalanNya. 

Untuk menanamkan pengertian akan keselamatan dalam 

umatNya,* 

 berkat pengampunan dosa mereka. 

Sebab Allah kita penuh rahmat dan belaskasihan,* 

 Ia mengunjungi kita laksana fajar cemerlang. 

Untuk menyinari orang yang meringkuk dalam kegelapan maut,* 

 dan membimbing kita ke jalan damai sejahtera. 

Kemuliaan kepada Bapa * 
 dan putera dan Roh Kudus. 
Seperti pada permulaan sekarang, selalu * 
 dan sepanjang segala abad. Amin. 

Antifon Kidung 

Penyelamat dunia, selamatkanlah kami. Engkau telah 
menebus kami dengan salib dan darahMu. Tolonglah 
kami, ya Allah kami. 

DOA PERMOHONAN 

Kristus, penebus kita, telah wafat dan dimakamkan bagi kita, 

tetapi Ia bangkit dan hidup kembali. Marilah kita menyembah Dia 

dan menyampaikan permohonan kita kepadaNya: 
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U:  Kasihanilah kami, ya Tuhan. 

P:  Ya Kristus, penebus kami, Engkau senang melihat bundaMu 

berdiri sangat dekat pada salib dan kuburMu,* semoga kami 

mengambil bagian dalam sengsaraMu bila kami menderita. 

U:  Kasihanilah kami, ya Tuhan. 

P:  Ya Tuhan Yesus Kristus, seperti biji yang jatuh ke tanah, 

Engkau telah menghasilkan buah kehidupan ilahi bagi 

kami,* semoga kami mati terhadap dosa, dan hidup bagi 

Allah. 

U:  Kasihanilah kami, ya Tuhan. 

P:  Ya gembala kami, Engkau dibaringkan dalam makam yang 

sunyi,* ajarilah kami bertahan bila kami menghadapi 

kesepian dan kesunyian hidup. 

U:  Kasihanilah kami, ya Tuhan. 

P:  Ya Adam baru, Engkau telah turun ke alam maut untuk 

membebaskan semua orang saleh yang menantikan Dikau,* 

semoga semua orang, yang tenggelam dalam kejahatan, 

mendengar suaraMu dan hidup kembali. 

U:  Kasihanilah kami, ya Tuhan. 

P:  Ya Kristus, Putera Allah yang hidup, kami dikubur bersama 

Engkau dalam pembaptisan,* semoga karena kebangkitan-

Mu kami menjadi serupa dengan Dikau dan menjalani hidup 

baru. 

U:  Kasihanilah kami, ya Tuhan. 

BAPA KAMI 

Bapa kami yang ada di surga, 

dimuliakanlah namaMu. 

Datanglah kerajaanMu. 

Jadilah kehendakMu di atas bumi seperti di dalam surga. 

Berilah kami rezeki pada hari hari ini. 



23 
 

Dan ampunilah kesalahan kami, 

seperti kamipun mengampuni yang bersalah kepada kami. 

Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, 

Tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin 

DOA PENUTUP 

 Allah yang kekal dan kuasa, PuteraMu yang tunggal telah turun 

ke alam maut dan naik kembali dengan mulia. Semoga semua 

orang beriman yang telah dikuburkan bersama Kristus dalam 

pembaptisan, bangkit pula bersama Dia kepada kehidupan 

abadi. Sebab Dialah PuteraMu dan    pengantara kami, yang 

hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan 

Roh Kudus, sepanjang segala masa. Amin 

PENUTUP 

P:  Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap 

dosa dan menghantar kita ke hidup yang kekal. 

U:  Amin. 

P: Ibadat Pagi dan Tenebre kita telah selesai. 
U: Syukur kepada Allah. 
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