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LITURGI ILAHI 

SANTO YOHANES KRISOSTOMUS 

Liturgi Ilahi Santo Yohanes Krisostomus merupakan Liturgi yang umum digunakan 

sepanjang tahun kecuali pada hari-hari dimana ditentukan menggunakan Liturgi Ilahi Santo 

Basilius Agung. Liturgi Ilahi Santo Basilius Agung dirayakan sepuluh kali sepanjang tahun. 

Liturgi Ilahi, berdasarkan Tradisi suci, dimulai sekitar pukul 9 pagi, dimana merupakan 

waktu ketika Roh Kudus turun atas para rasul. Imam mengenakan seluruh vestimentum, 

membuka Pintu Suci  dan Tabir, Imam memulai Liturgi Ilahi dari Ruang Mahakudus. 

Diakon mendupai Altar: 

Ya Tuhan, Engkau berada dalam makam dengan Tubuh-Mu, di tempat 

penantian dengan Jiwa-Mu, di surga bersama dengan penyamun [yang 

bertobat], bertahta, ya Kristus, bersama Bapa dan Roh Kudus, memenuhi 

segala sesuatu tanpa terkecuali. 

Diakon mendupai Altar, Ikon suci dan seluruh ruangan tengah gereja, sambil mengucapkan 

Mazmur 50(51). Diakon masuk Ruang Mahakudus melalui Pintu Selatan, mendupai Altar 

dan Prothesis kembali dan juga Imam. Dia memberikan pendupaan kepada pelayan dan 

kembali bergabung dengan Imam. Imam dan Diakon pada sisi kanannya, berdiri di depan 

Altar. Sambil mengangkat tangan berdoa: 

Ya Raja Surgawi, Penolong, dan Roh Kebenaran, yang hadir dimana pun 

dan yang memenuhi segala sesuatu, Sumber segala yang baik dan Pemberi 

Hidup, datang dan tinggalah bersama kami, bersihkanlah kami dari segala 

noda, dan selamatkanlah jiwa kami, ya Yang Mahabaik. Amin. 

Imam dan Diakon membungkuk tiga kali, seraya berkata: 

✠Kemuliaan kepada Allah di tempat yang Mahatinggi, dan damai di bumi, 

kepada orang yang berkenan kepada-Nya. (2) 

✠Ya Tuhan, bukalah bibirku supaya mulutku mewartakan pujian-Mu.
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Imam mencium Buku Injil dan Altar, sementara itu Diakon juga mencium Altar. 

Membungkuk dengan tutup kepala terbuka, mengangkat ujung Orarion dengan tiga jari 

tangan kanannya, Diakon berkata: 

D Inilah saatnya untuk melayani Tuhan. Bapa mohon berkat. 

I Terpujilah Allah kita, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. 

D Amin. Bapa, doakanlah aku. 

I Semoga Tuhan memimpin langkah-langkahmu pada setiap perbuatan baik. 

D Bapa yang kudus, ingatlah aku. 

Imam memberkati Diakon, seraya berkata: 

I Semoga Tuhan Allah ✠ mengingatmu dalam kerajaan-Nya, sekarang, selalu 

dan sepanjang segala abad. 

D Amin. 

Diakon mencium tangan kanan Imam, membungkuk di depan Altar, dan keluar dari Ruang 

Mahakudus dari Pintu Utara, dan berdiri didepan Pintu Suci, dia membungkuk hormat tiga 

kali, seraya berkata: 

✠Ya Tuhan, bukalah bibirku supaya mulutku mewartakan pujian-Mu.

Dengan suara yang jelas dan lantang, Diakon melanjutkan: 

D Bapa, mohon berkat. 

Imam mengangkat buku Injil (Evangeliarium) dengan kedua tangannya dan membuat tanda 

salib di atas Antimension dengan buku Injil, seraya berkata: 

I Terberkatilah Kerajaan ✠ Bapa, dan Putra, dan Roh Kudus, sekarang, 

selalu dan sepanjang segala abad. 

U Amin. 

Selama Masa Paskah hingga Hari Kenaikan Tuhan. 

Kristus telah bangkit dari mati. 

Dengan mati-Nya t’lah menginjak-

injak maut; dan pada mereka yang 

di kuburan, hidup dianugerahkan. 
(3) 

Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, θανάτῳ 

θάνατον πατήσας, καὶ τοῖς ἐν τοῖς 
μνήμασι, ζωὴν χαρισάμενος. (γ ́) 

LITANI DAMAI 

Diakon melanjutkan dengan Litani Damai dengan suara yang jelas, seraya mengangkat 

ujung Orarionnya dengan tiga jari tangan kanannya, berdiri di depan Pintu Suci: 

D Dalam damai marilah kita berdoa kepada Tuhan. 

U Tuhan kasihanilah kami. (Κύριε ἐλεήσον). 

1. Bagi damai dari tempat yang Mahatinggi dan keselamatan jiwa kita, 

marilah kita berdoa kepada Tuhan. 
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2. Bagi damai di seluruh dunia, bagi kesejahteraan Gereja Allah yang 

kudus dan persatuan semua, marilah kita berdoa kepada Tuhan. 

3. Bagi Gereja suci ini dan bagi siapa pun yang masuk dengan iman, 

hormat dan takut akan Allah, marilah kita berdoa kepada Tuhan. 

4. Bagi Imam Agung Universal kami, Bapa suci NN. Paus dan Uskup 

Roma, (Bapa Patriark kami NN.), Bapa Uskup (Agung) kami NN. 

Yang terhormat para Imam dan Diakon dalam Kristus, bagi semua 

klerus dan umat, marilah kita berdoa kepada Tuhan. 

5. Bagi pemimpin negara, bagi pejabat pemerintahan dan pemegang 

kekuasaan, serta bagi para penjaga keamanan, marilah kita berdoa 

kepada Tuhan. 

6. Bagi kota ini, (atau biara ini), bagi setiap kota dan negara dan umat 

beriman yang tinggal di dalamnya, marilah kita berdoa kepada Tuhan. 

7. Bagi cuaca dan musim, bagi panenan yang melimpah di bumi dan 

bagi masa-masa damai, marilah kita berdoa kepada Tuhan.  

8. Bagi mereka yang berada dalam perjalanan di darat, laut dan udara; 

bagi mereka yang sakit dan menderita; bagi mereka yang tertawan 

dan keselamatan mereka, marilah kita berdoa kepada Tuhan. 

9. Bagi pembebasan kami dari semua penderitaan, kebencian, bahaya, 

dan ketidakadilan, marilah kita berdoa kepada Tuhan. 

10. Tolonglah kami, selamatkanlah kami, kasihanilah kami, dan jagailah 

kami, ya Tuhan, dengan rahmat-Mu. 

11. Kami mengingat Bunda yang paling kudus, paling murni, paling 

terberkati dan paling mulia Theotokos dan tetap Perawan Maria dan 

semua orang kudus, marilah kita menyerahkan diri kita sendiri, satu 

sama lain, serta seluruh hidup kita kepada Kristus Allah kita. 

U Kepada-Mu ya Tuhan. (Σοὶ Κυ ́ριε). 

Dengan suara lirih: 

I Ya Tuhan Allah kami, kekuatan-Mu tiada bandingnya. Kemuliaan-Mu tak 

terselami. Kerahiman-Mu tak terbatas. Kasih-Mu pada umat manusia tak 

terkatakan. Ya Tuhan berkenanlah memandang kami dan rumah suci ini 

dengan belas kasih berlimpah dan berikanlah kerahiman serta belaskasih-Mu 

kepada kami juga kepada mereka yang berdoa bersama kami. 

Dengan suara lantang: 

I Milik-Mulah segala kemuliaan, hormat, dan sembah, Bapa, dan Putra, 

dan Roh Kudus, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. 

U Amin. 
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ANTIFON PERTAMA 

Reff:  Dengan doa-doa Theotokos, 

ya Juruselamat, selamatkan-

lah kami. 

Reff:  Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτό-

κου, Σῶτερ, σῶσον ἡμᾶς.  

Minggu (Umum)  

Mazmur 65. 

S Sorakkanlah sukacita kepada Tuhan, hai seluruh bumi, 

bermazmurlah bagi nama-Nya.  

Reff… 

S Katakanlah pada Allah: “Betapa mengagumkan perbuatan-Mu. 

Agunglah kekuatan-Mu hingga musuh-Mu tunduk di hadapan-Mu.” 

Reff… 

S Biarlah seluruh bumi sujud menyembah kepada-Mu, dan bermazmur 

bagi-Mu, biarlah ia memazmurkan pujian bagi nama-Mu, ya Yang 

Mahatinggi. 

Reff…  

S Kemuliaan kepada Bapa, …, sekarang, selalu, … . Amin.        

Reff… 

Hari Biasa (Umum) 

Mazmur 91. 

S Adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan, dan untuk 

menyanyikan mazmur bagi nama-Mu, ya Yang Mahatinggi. 

Reff… 

S Untuk memberitakan kasih setia-Mu di waktu pagi dan kesetiaan-Mu 

di waktu malam. 

Reff… 

S Bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada 

kecurangan pada-Nya. 

Reff…  

S Kemuliaan kepada Bapa, …, sekarang, selalu, … . Amin. 

Reff… 
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LITANI SINGKAT 

Diakon melanjutkan dengan Litani Singkat dengan suara yang jelas, seraya mengangkat 

ujung Orarionnya dengan tiga jari tangan kanannya, berdiri di depan Pintu Suci: 

D Lagi dan lagi dalam damai, marilah kita berdoa kepada Tuhan. 

U Tuhan kasihanilah kami. (Κύριε ἐλεήσον). 

1. Tolonglah kami, selamatkanlah kami, kasihanilah kami, dan jagailah 

kami, ya Tuhan, dengan rahmat-Mu. 

2. Kami mengingat Bunda yang paling kudus, paling murni, paling 

terberkati dan paling mulia Theotokos dan tetap Perawan Maria dan 

semua orang kudus, marilah kita menyerahkan diri kita sendiri, satu 

sama lain, serta seluruh hidup kita kepada Kristus Allah kita. 

U Kepada-Mu ya Tuhan. (Σοὶ Κυ ́ριε). 

Dengan suara lirih: 

I Ya Tuhan, Allah kami, selamatkanlah umat-Mu dan berkatilah milik 

pusaka-Mu. Peliharalah kesempurnaan Gereja-Mu dalam damai. 

Kuduskanlah setiap orang yang cinta akan rumah-Mu yang indah; kami 

sampaikan kemuliaan karena daya Ilahi-Mu, dan janganlah tinggalkan 

kami yang menaruh harapan pada-Mu. 

Dengan suara lantang: 

I Milik-Mulah keagungan, kerajaan, kekuatan, dan kemuliaan Bapa, 

dan Putra, dan Roh Kudus, sekarang, selalu dan sepanjang segala 

abad.  

U Amin. 
ANTIFON KEDUA 

Minggu (Umum)  

Mazmur 66 

Reff: Ya Putra Allah yang bangkit 

dari kematian, selamatkanlah 
kami yang bernyanyi bagi-

Mu: Alleluya. 

Reff: Σω ͂σον ἡμᾶς Υι ̔ὲ Θεου ͂, ὁ 

ἀναστα ̀ς ἐκ νεκρῶν ψάλλον-
τα ́ς σοι, ̓Αλληλου ́ι ̈α. 

S Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita, kiranya Ia 

menyinari kita dengan wajah-Nya. 

Reff… 

S Supaya jalan-Mu dikenal di bumi, dan keselamatan-Mu di antara 

segala bangsa. 

Reff… 
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S Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepada-Mu, ya Allah; kiranya 

bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepada-Mu. 

Reff… 

S Kemuliaan kepada Bapa, …, sekarang, selalu, … . Amin. 

Hari Biasa (Umum)  

Mazmur 92 

Reff:  Dengan permohonan para orang kudus-Mu, ya Tuhan, 

selamatkanlah kami. 

S Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan, Tuhan berpakaian, 

berikat pinggang kekuatan.  

Reff… 

S Sungguh, telah tegak dunia, tidak bergoyang, takhta-Mu tegak sejak 

dahulu kala, dari kekal Engkau ada. 

Reff… 

S Peraturan-Mu sangat teguh; bait-Mu layak kudus, ya Tuhan, untuk 

sepanjang masa. 

Reff… 

S Kemuliaan kepada Bapa, …, sekarang, selalu, … . Amin. 

SABDA YANG MENJADI DAGING 

Ya Putra Tunggal dan Sabda Allah, 

Engkau Kekal, Engkau menyelamat-

kan kami dalam inkarnasi melalui 
Theotokos yang kudus dan tetap 

Perawan Maria; Yang tanpa berubah 

menjadi manusia. Engkau disalib-

kan, ya Kristus Allah kami, dan 

mengalahkan maut dengan maut. 
Engkaulah Satu dari Tritunggal 

Mahakudus, yang dimuliakan bersa-

ma Bapa dan Roh Kudus: selamat-

kanlah kami. 

Ὁ Μονογενὴς Υἱὸς καὶ Λόγος τοῦ 

Θεοῦ, ἀθάνατος ὑπάρχων καὶ 
καταδεξάμενος διὰ τὴν ἡμετέραν 

σωτηρίαν σαρκωθῆναι ἐκ τῆς ἁγίας 
Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας, 
ἀτρέπτως ἐνανθρωπήσας, σταυρω-

θείς τε, Χριστὲ ὁ Θεός, θανάτῳ 

θάνατον πατήσας, εἷς ὤν τῆς Ἁγίας 
Τριάδος, συνδοξαζόμενος τῷ Πατρὶ 
καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι, σῶσον ἡμᾶς. 
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LITANI SINGKAT 

Diakon melanjutkan dengan Litani Singkat dengan suara yang jelas, seraya mengangkat 

ujung Orarionnya dengan tiga jari tangan kanannya, berdiri di depan Pintu Suci: 

D Lagi dan lagi dalam damai, marilah kita berdoa kepada Tuhan. 

U Tuhan kasihanilah kami. (Κύριε ἐλεήσον). 

1. Tolonglah kami, selamatkanlah kami, kasihanilah kami, dan jagailah 

kami, ya Tuhan, dengan rahmat-Mu. 

2. Kami mengingat Bunda yang paling kudus, paling murni, paling 

terberkati dan paling mulia Theotokos dan tetap Perawan Maria, dan 

semua orang kudus, marilah kita menyerahkan diri kita sendiri, satu 

sama lain, serta seluruh hidup kita kepada Kristus Allah kita. 

U Kepada-Mu ya Tuhan. (Σοὶ Κυ ́ριε). 

Dengan suara lirih: 

I Engkau telah memberi kami rahmat untuk berdoa bersama kepada-Mu, dan 

berjanji ketika dua atau tiga orang berkumpul demi nama-Mu Engkau akan 

mendengarkan mereka: Ya Tuhan, kabulkanlah doa-doa hamba-Mu yang 

menjadinya jalan kebenaran untuk mereka. Bantulah kami dalam dunia ini 

dengan pengetahuan kebenaran-Mu, dan dalam dunia yang akan datang 

kehidupan yang kekal.  

Dengan suara lantang: 

I Bagi-Mulah ya Allah kami yang Mahabaik dan yang mengasihi umat 

manusia, kami sampaikan kemuliaan, Bapa, dan Putra, dan Roh 

Kudus, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad.  

U Amin. 
ANTIFON KETIGA 

Minggu dan hari biasa (Umum)  

Mazmur 94. 

Reff. Minggu: Troparion Pesta atau Troparion Kebangkitan, maupun Sabda Bahagia. 

Reff. Hari Biasa: Ya Putra Allah 

yang menakjubkan di antara para 
kudus, selamatkanlah kami yang 

bernyanyi bagi-Mu: Alelluya. 

Reff. Hari Biasa: Σω ͂σον ἡμα ͂ς Υι ̔ὲ 
Θεου ͂, ὁ ἐν  ̔Αγι ́οις θαυμαστός 
ψα ́λλοντάς σοι, ̓Αλληλου ́ι ̈α. 

S Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung 

batu keselamatan kita. 

Reff… 

S Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur, 

bersorak-sorak bagi-Nya dengan nyanyian mazmur. 

Reff… 
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S Sebab Tuhan adalah Allah yang besar, dan Raja yang besar diseluruh 

bumi. 

Reff… 

MAZMUR TIPIKA 

Untuk alasan pastoral, jika hanya satu antifon saja yang dinyanyikan, maka tiga doa antifon 

dibagi pada hari biasa: doa pertama pada hari Senin dan Kamis, doa kedua pada hari Selasa 

dan Jumat dan doa ketiga pada hari Rabu dan Sabtu. 

ANTIFON PERTAMA 

Mazmur 102(103) 

Reff:  Dengan doa-doa Theotokos, 

ya Juruselamat, selamatkanlah 

kami. 

Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου, 

Σῶτερ, σῶσον ἡμᾶς.   

 

S Pujilah TUHAN, hai jiwaku, segenap batinku, pujilah nama-Nya 

yang kudus. 

Reff… 

S Pujilah TUHAN, hai jiwaku, jangan lupakan segala kebaikan-Nya! 

Reff… 

S TUHAN memerintah di surga, Ia raja yang berkuasa atas segala-

galanya. 

Reff… 

S Kemuliaan kepada Bapa, …, sekarang, selalu, … . Amin. 

Reff…  

Dalam beberapa kelompok, Mazmur dinyanyikan lengkap: 

Mazmur 102(103) 

Pujilah Tuhan, hai hatiku!*  

Pujilah nama-Nya yang kudus, hai seluruh batinku!  

Pujilah Tuhan, hai hatiku!*  

jangan lupa akan segala kebaikan-Nya. 

Dialah yang mengampuni segala kesalahanmu*  

dan menyembuhkan segala penyakitmu.  

Dialah yang meluputkan hidupmu dari kematian*  

dan memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat.  

Dialah yang melimpahi hidupmu dengan kebaikan*  

dan menjadikan masa mudamu kekal seperti garuda. 

Tuhanlah yang menegakkan hukum dan keadilan*  

bagi semua orang yang tertindas.  

Ia memperkenalkan rencana-Nya kepada Musa*  
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dan memaklumkan karya-Nya yang agung kepada umat Israel. 

Tuhan itu pengasih dan penyayang,*  

lambat akan marah dan penuh kasih setia.  

Ia tidak akan murka terus-menerus,*  

tidak untuk selamanya mengobarkan amarah-Nya.  

Ia tidak memperlakukan kita setimpal dengan dosa kita,*  

dan tidak membalas sepadan kesalahan kita. 

Tetapi sebagaimana langit menjulang tinggi di atas bumi,*  

demikianlah kasih setia Tuhan terhadap orang yang takwa.  

Sejauh timur dari barat,*  

sekian jauhlah dibuang-Nya kejahatan kita.  

Seperti bapa sayang akan anaknya,*  

demikianlah Tuhan sayang akan orang yang takwa. 

Sebab Ia mengetahui keadaan kita,*  

Ia ingat bahwa kita debu.  

Adapun manusia, hari hidupnya seperti rumput,*  

seperti bunga di padang ia berkembang.  

Apabila angin melintasinya, ia tak ada lagi,*  

dan tempatnyapun tidak diketahui lagi. 

Tetapi kasih setia Tuhan bagi orang takwa*  

berlangsung dari sediakala sampai selama-lamanya.  

Kemurahan Tuhan berlangsung turun-temurun†  

bagi orang yang berpegang pada perjanjian-Nya,*  

yang melakukan perintah-Nya dengan setia.  

Tuhan menegakkan takhta-Nya di surga,*  

Ia meraja dan berkuasa atas segala-galanya. 

Pujilah Tuhan, hai semua malaikat-Nya,†  

hai pahlawan perkasa yang melaksanakan titah-Nya*  

dan memperhatikan segala firman-Nya.  

Pujilah Tuhan, hai para tentara-Nya,*  

para panglima yang melakukan kehendak-Nya.  

Pujilah Tuhan, hai segala ciptaan-Nya†  

di semua wilayah kekuasaan-Nya,*  

pujilah Tuhan, hai hatiku. 

ANTIFON KEDUA 

Mazmur 145(146) 

Reff: Ya Putra Allah yang bangkit 

dari kematian, selamatkanlah kami 
yang bernyanyi: Alleluya. 

Σω ͂σον ἡμᾶς Υι ̔ὲ Θεοῦ, ὁ ἀναστα ̀ς ἐκ 

νεκρω ͂ν ψάλλοντάς σοι, ̓Αλληλου ́ι ̈α. 
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S Pujilah TUHAN, hai jiwaku. Aku hendak memuliakan TUHAN 

selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. 

Reff… 

S Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, 

yang harapannya pada TUHAN, Allahnya: 

Reff… 

S TUHAN itu Raja untuk selama-lamanya, Allahmu, ya Sion, turun-

temurun. 

Reff… 

S Kemuliaan kepada Bapa, …, sekarang, selalu, … . Amin. 

(Kidung Sabda Yang Menjadi Daging). 

Dalam beberapa kelompok, Mazmur dinyanyikan lengkap: 

Mazmur 145(146) 

Pujilah Tuhan, hai hatiku!†  

Aku hendak memuliakan Tuhan seumur hidup,*  

 memuji-Nya selama hayat dikandung badan. 

Jangan menaruh harapan pada orang-orang besar,*  

 pada manusia yang tak dapat menyelamatkan. 

Bila melayang nyawanya, ia menjadi debu,*  

 hari itu juga buyarlah rencananya. 

Berbahagialah orang yang mengharapkan pertolongan dari Allah Yakub,*  

 yang menaruh kepercayaan pada Tuhan, Allahnya. 

Sebab Tuhan menjadikan langit dan bumi,*  

 menciptakan laut dan segala isinya. 

Tuhan tetap setia terhadap orang yang dihina,*  

 menjamin keadilan bagi orang yang tertindas. 

Tuhan memberi makan orang yang lapar,*  

 membebaskan orang yang terbelenggu.  

Tuhan membuka mata orang buta,*  

 menegakkan orang yang bungkuk. 

Tuhan melindungi orang asing,*  

 memelihara para yatim piatu dan janda. 

Tuhan mengasihi orang jujur,*  

 tetapi orang berdosa digulingkan-Nya. 

Tuhanlah raja selama-lamanya,*  

 Dialah Allah-mu, hai Sion, turun-temurun. 
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ANTIFON KETIGA 

Sabda Bahagia 

Ingatlah kami ya Tuhan, ketika Engkau datang ke dalam Kerajaan-Mu. 

Berbahagialah mereka yang memiliki roh kemiskinan,*  

sebab Kerajaan Surga menjadi milik mereka. 

Berbahagialah mereka yang meratap,*  

sebab mereka akan dihibur. 

Berbahagialah mereka yang lembut hati,*  

sebab mereka akan memiliki negeri. 

Berbahagialah mereka yang lapar dan haus akan kebenaran,*  

sebab mereka akan dipuaskan. 

Berbahagialah mereka yang murah hati,*  

sebab mereka sendiri akan beroleh kemurahan. 

Berbahagialah mereka yang murni hatinya,*  

sebab mereka akan memandang Allah. 

Berbahagialah mereka yang berkarya untuk perdamaian,*  

sebab mereka akan dinamakan anak-anak Allah. 

Berbahagialah mereka yang dianiaya karena kebenaran,*  

sebab Kerajaan Surga adalah milik mereka. 

Berbahagialah kamu, apabila orang menghina dan menganiaya kamu*  

serta memfitnah kamu karena aku. 

Bergembiralah dan bersukacitalah,*  

 sebab telah disediakan bagimu suatu upah yang besar di dalam Allah.  

Sebab demikian juga mereka*  

telah menganiaya nabi-nabi yang hidup sebelum kamu. 

PERARAKAN KECIL 

Setelah selesai Antifon, ketika bagian Kemuliaan kepada Bapa,.. Sekarang, selalu…, Imam 

dan Diakon membungkuk depan Altar tiga kali. Imam mengambil Buku Injil dari Altar, dan 

memberikannya kepada Diakon. Diakon mencium tangan Imam dan Buku Injil, 

mengangkatnya setinggi dahi, dengan meletakkan ujung Orarion di atas Buku Injil. Imam 

dan Diakon berarak memutari belakang Altar dan keluar dari Pintu Utara, perarakan 

dengan membawa lilin (Ripidia, dan salib). Imam, Diakon dan pelayan berhenti di depan 

Pintu Suci, imam memberkati dengan membuat tanda salib di depan Pintu suci.  

Diakon mencondongkan sedikit tubuhnya kepada Imam, berkata dengan suara lirih: 

D Marilah berdoa kepada Tuhan. 

Imam mengucapkan salah satu doa ini dengan lembut, seraya menundukkan kepala: 

Ya Tuhan Allah, Bapa kami, yang menetapkan para penghuni surga 

dan balatentara malaikat dan malaikat Agung untuk melayani dalam 
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kemuliaan-Mu, jadikanlah jalan kami juga sebagai jalan para malaikat, 

untuk bersama dengannya kami melayani dan memuliakan Engkau karena 

kebaikan-Mu bagi kami.  

Milik-Mulah, segala kemuliaan, hormat dan sembah: Bapa, Putra dan 

Roh Kudus, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. 

Atau 

Ya Tuhan, Pencipta dan Penolong seluruh alam semesta, terimalah 

dihadapan hadirat-Mu persembahan Gereja-Mu. Buatlah segala sesuatu 

baik adanya. Hantarlah semuanya kepada kesempurnaan dan buatlah kami 

pantas untuk masuk dalam Kerajaan-Mu.  

Karena rahmat, kemurahan hati dan  kasih Putra Tunggal-Mu bagi 

umat manusia, yang bersama dengan Dikau yang terpuji, bersama dengan 

Roh-Mu yang Mahakudus, Mahabaik dan Pemberi Kehidupan, sekarang, 

selalu dan sepanjang segala abad. Amin. 

Dengan ujung Orarion, Diakon mengrahkannya kearah Timur, sambil berkata dengan lirih: 

D Bapa, berkatilah perarakan suci 

ini. 
Εὐλόγησον Δέσποτα τὴν ἁγίαν 

εἴσοδον. 

Imam memberkati, dengan suara lirih: 

I Terberkatilah perarakan para 

kudus-Mu, sekarang, selalu, 
dan sepanjang segala abad. 

Amin. 

Εὐλογημένη ἡ εἴσοδος τῶν ἁγίων 

σου, πάντοτε· νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς 
τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν. 

Diakon memberikan Buku Injil kepada Imam dan menciumnya. Diakon pergi ke arah Pintu 

Suci. Saat Paduan suara menyelesaikan nyanyian, Diakon mengangkat buku Injil dengan 

kedua tangannya, dan membuat tanda salib dengan buku Injil, melanjutkan dengan suara 

lantang: 

D Kebijaksanaan. Marilah bangkit. Σοφι ́α  ̓Ορθοι ́. 

ISODIKON 

Imam menyanyikan nyanyian perarakan dan ketika Imam menyanyikan bagian Ya Putra 

Allah…, Imam masuk ke Ruang Mahakudus bersama Diakon. 

Pada Hari Minggu:  

Marilah menyembah dan bersujud di hadapan Kristus, yang Bangkit dari 

kematian, ya Putra Allah, selamatkanlah kami yang bernyanyi bagi-Mu: 

Alleluya.  

Pada Hari Biasa: 

Marilah menyembah dan bersujud di hadapan Kristus, yang Mengagumkan 

dalam para Kudus-Nya, ya Putra Allah, selamatkanlah kami yang 

bernyanyi bagi-Mu: Alleluya. 
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Pada peringatan Theotokos:  

Marilah datang kepada Kristus, dan bersujud di hadapan-Nya, dengan 

perantaraan doa-doa Theotokos, ya Putra Allah, selamatkanlah kami yang 

bernyanyi bagi-Mu: Alleluya. 

Pada peringatan: 

Pemuliaan Salib Suci (14 - 21 September): 

Kemuliaan bagi Tuhan, Allah kita; sembahlah pada kaki Salib-Nya, karena 

Dia Kudus. Ya Putra Allah yang disalibkan dalam daging, selamatkanlah 

kami yang bernyanyi bagi-Mu: Alleluya. 

Kelahiran Theotokos (8 Desember): 

Marilah datang, menyembah dan bersujud di hadapan Kristus, ya Putra 

Allah, yang demi kami menjadi daging, selamatkanlah kami yang 
bernyanyi bagi-Mu: Alleluya.  

Kelahiran Tuhan (25-31 Desember): 

Lahir dari Rahim, sebelum Bintang Fajar, Aku melahirkan Engkau. Tuhan 

telah bersaksi dan tidak akan merubah kehendak-Nya: “Engkaulah Imam 

Kekal menurut aturan Melkhizedek.” Ya Putra Allah, yang lahir dari 
Perawan, selamatkanlah kami yang bernyanyi bagi-Mu: Alleluya. 

Theofani (6-14 Januari): 

Diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Tuhan adalah Allah, 

dan Dia menampakkan Diri kepada kita. Ya Putra Allah yang dibaptis oleh 

Yohanes di sungai Yordan, selamatkanlah kami yang bernyanyi bagi-Mu: 
Alleluya. 

Persembahan Tuhan (2 Februari): 

Tuhan telah membuat karya Penyelamatan-Nya diketahui; Dia menyatakan 

keadilan-Nya kepada semua bangsa. Ya Putra Allah yang digendong oleh 

tangan Simeon yang benar, selamatkanlah kami yang bernyanyi bagi-Mu: 

Alleluya. 

Kabar Sukacita Maria (25 Maret): 

Hari ini dimaklumkan, hari ini adalah hari Penyelamatan Tuhan kita. Ya 

Putra Allah yang berinkarnasi dari Perawan, selamatkanlah kami yang 

bernyanyi bagi-Mu: Alleluya. 

Transfigurasi (6-13 Augustus): 

Dari Engkau sumber keselamatan, dan dalam Cahaya-Mu kami melihat 

terang. Ya Putra Allah, yang menampakan kemuliaan di atas gunung Tabor, 

selamatkanlah kami yang bernyanyi bagi-Mu: Alleluya. 

Pada peringatan yang berpindah tanggal: 

Minggu Palma:  

Diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Tuhan itu Allah kita dan 

yang menyatakan Diri-Nya pada kita. Ya Putra Allah yang memasuki 
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Yerusalem dalam kemuliaan besar, selamatkanlah kami yang bernyanyi 

bagi-Mu: Alleluya. 

Paskah: 

Berkat Tuhan dalam setiap pertemuanmu. Dari sumber Israel. Ya Putra 

Allah yang bangkit dari kematian, selamatkanlah kami yang bernyanyi 

bagi-Mu: Alleluya. 

Minggu Santo Thomas: 

Pujilah Tuhan, hai Yerusalem. Muliakanlah Allahmu hai Sion. Ya Putra 

Allah yang berjumpa para Murid dengan Pintu-Pintu yang terkunci, 
selamatkanlah kami yang bernyanyi bagi-Mu: Alleluya. 

Kenaikan Tuhan:    

Tuhan, Allah kita telah naik dengan sorak-sorai; dengan iringan sangkakala. 

Ya Putra Allah yang naik dalam kemuliaan ke Surga, selamatkanlah kami 

yang bernyanyi bagi-Mu: Alleluya. 

Minggu Pentakosta: 

Ya Tuhan, Engkau naik dalam kuasa-Mu, kami bernyanyi dan memuji 

untuk Kuasa-Mu. Ya Penghibur yang Baik, selamatkanlah kami yang 

bernyanyi bagi-Mu: Alleluya. 

Dari hari Kamis Tubuh Ilahi hingga masa biasa: 

Kemuliaan untuk Tuhan, Allah kita; sembahlah pada kaki Salib-Nya, 

karena Dia Kudus. Ya Putra Allah, Roti Surgawi, selamatkanlah kami yang 

bernyanyi bagi-Mu: Alleluya. 

TROPARION DAN KONTAKION 

Paduan suara menyanyikan Troparia dan Kontakia sebagai ciri pesta atau peringatan. 

Ketika peringatan para kudus dan hari biasa Troparia harap dinyanyikan. Troparia 

pelindung Gereja dinyanyikan. Troparia dinyanyikan termasuk juga dengan Kontakion pada 

bagian akhir. Kontakia lain untuk pesta peringatan Tuhan, Theotokos dan apodosisnya, 

menurut aturan Tipikon. 

Pada hari Minggu, pada pesta peringatan Tuhan dan Theotokos, pada pesta kelas tiga, saat 

Klerus dan paduan suara menyanyikan Troparia dan Kontakia, Imam mendupai empat sisi 

Altar, dan Ikon, serta paduan suara, Diakon berada di depan Imam dengan lilin, saat Imam 

mendupai Altar. 

Pada akhir Kontakion untuk Hari Minggu dan Hari biasa (umum): 

Yang tak tertandingi dan pelindung umat Kristiani, kami yang berdosa ini, 

yang mempersembahkan persembahan di hadapan Pencipta, janganlah kau 

pandang hina permohonan kami, namun dalam kebaikanmu, berikanlah 

pertolonganmu kepada kami yang berseru kepadamu dengan iman. 

Bersegeralah ya Theotokos, ya pengantara kami, lindungilah kami selalu 

yang menghormati engkau. 
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Hari Sabtu  

Ya Tuhan, Pencipta semesta, dunia mengorbankan Engkau sebagai buah 

Sulung dari bumi menjadi Martir Allah. Dengan perantaraan para kudus, 

lindungilah Gereja-Mu dalam kedamaian kekal, demi Theotokos, satu-

satunya yang paling murah hati. 

Imam mendoakan dengan lirih selama nyanyian yang menyusul kontakion. Diakon dari 

depan Pintu Suci, melanjutkan: 

D Marilah berdoa kepada 

Tuhan. 
Του ͂ Κυρίου δεηθω ͂μεν. 

 

U Tuhan kasihanilah kami.  Κυ ́ριε ἐλέησον. 

I Bagi-Mu ya Allah kami yang 

Mahakudus, dan bagi-Mu 

kami sampaikan kemuliaan, 

Bapa, Putra dan Roh Kudus, 

sekarang, selalu,  

Ὅτι ἅγιος εἶ ὁ Θεὸς ἡμῶν καὶ σοὶ 
τὴν δόξαν ἀναπέμπομεν, τῷ Πατρὶ 
καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι, 
νῦν καὶ ἀεί 

Diakon menghadap umat dari Pintu Suci, dan melanjutkan Ekphonesis: 

D dan sepanjang segala abad. καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. 

U Amin.  Ἀμήν. 

DOA TRISAGION ST. YOHANES KRISOSTOMUS 

Yang Mahakudus, Allah kami yang kudus, Engkau yang bersemayam 

di tempat kudus, Engkau Kudus dan memiliki kemuliaan yang tak 

terlukiskan dalam diri-Mu. Allah yang Kudus, yang mengubah segala 

sesuatu melalui Sabda. Allah yang Kudus yang tinggal dalam kemuliaan, 

dengan terus menerus dipuji. Allah yang Kudus, ribuan malaikat dan 

malaikat agung menyembah dan memuliakan Engkau, memandang Engkau 

dengan gemetar.  

Allah yang Kudus, yang mengawasi tanpa lengah di atas Kerubim, 

yang mencondongkan telinga-Nya kepada mereka yang tak henti-hentinya 

memuji. Allah yang Kudus, yang bertahta pada Serafim bersayap enam, 

yang menerima pujian kemenangan yang mereka nyanyikan kepada-Mu 

sambil melayang: “Kudus, kudus, kuduslah Engkau ya Tuhan, segala 

kuasa.” Engkaulah kudus, ya Allah kami yang empunya Kerajaan, 

Kekuatan, dan Kuasa disembah di surga dan manusia melayani dan 

memuji di bumi.  

Yang mengasihi umat manusia, terimalah dari mulut kami orang 

berdosa ini, pujian Trisagion, yang dipersembahkan kepada-Mu oleh kami 

dan seluruh umat-Mu. Curahkanlah kami kelimpahan kerahiman-Mu dan 
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kasihanilah kami dengan perantaraan Theotokos yang kudus dan semua 

orang kudus yang Kau pilih sejak dunia ada. 

KIDUNG TRISAGION 

Paduan suara dan selebran menyanyikan Trisagion. Setiap kali, selebran dan umat 

membungkuk, dan membuat tanda salib: 

Allah yang Kudus, Kudus dan 

berkuasa, Kudus dan Kekal, 

kasihanilah kami. (3) 

̔Α ́γιος ὁ Θεός, ἁγ́ιος ι ̓σχυρός, ἁγ́ιος 
ἀθα ́νατος, ἐλέησον ἡμᾶς. (γ ́) 

Kemuliaan kepada Bapa, dan 

Putra, dan Roh Kudus, sekarang, 

selalu dan sepanjang segala abad. 

Amin.  

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ 

Πνεύματι. Καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς 
τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, Ἀμήν. 

Kudus dan Kekal, kasihanilah 
kami.  

Ἅγιος ἀθάνατος, ἐλέησον ἡμᾶς. 

D Dinamis.  Δυ ́ναμις.  

U Allah yang Kudus, Kudus 

dan berkuasa, Kudus dan 
Kekal, kasihanilah kami. 

Ἅγιος ο ̔ Θεός, ἁγ́ιος ι ̓σχυρός, ἁγ́ιος 
ἀθα ́νατος, ἐλέησον ἡμᾶς. 

Atau: 

Siapa yang telah dibaptis dalam 
Kristus, mengenakan Kristus, 

Alleluya. (3) 

̔Οσοι εις Χριστο ́ν εβαπι ́σθητε, 
Χριστο ́ν ενεδύσασθε. Αλληλου ́ια. 

(γ ́) 

Kemuliaan kepada Bapa, dan 

Putra, dan Roh Kudus, sekarang, 

selalu dan sepanjang segala abad. 
Amin. 

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ 

Πνεύματι. Καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς 
τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, Ἀμήν. 

Mengenakan Kristus, Alleluya.   Χριστο ́ν ενεδύσασθε. Αλληλου ́ια. 

D Dinamis.  Δυ ́ναμις.  

Siapa yang telah dibaptis dalam 
Kristus, mengenakan Kristus, 

Alleluya. (3) 

̔Οσοι εις Χριστο ́ν εβαπι ́σθητε, 
Χριστο ́ν ενεδύσασθε. Αλληλου ́ια. 

(γ ́) 

Atau: 

Salib-Mu kami muliakan, ya Tuhan, 

dan kebangkitan-Mu yang kudus 

kami muliakan. (3) 

Τὸν Σταυρόν σου προσκυνοῦμεν 

Δέσποτα, καὶ τὴν ἁγίαν σου 

Ἀνάστασιν δοξάζομεν. (γ ́) 

Kemuliaan kepada Bapa, dan Putra, 
dan Roh Kudus, sekarang, selalu 

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ 

Πνεύματι. Καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς 
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dan sepanjang segala abad. Amin. τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, Ἀμήν. 

dan kebangkitan-Mu yang kudus 

kami muliakan. 

καὶ τὴν ἁγίαν σου Ἀνάστασιν 

δοξάζομεν. 

D Dinamis.  Δυ ́ναμις.  

Salib-Mu kami muliakan, ya Tuhan, 

dan kebangkitan-Mu yang kudus 

kami muliakan. (3) 

Τὸν Σταυρόν σου προσκυνοῦμεν 

Δέσποτα, καὶ τὴν ἁγίαν σου 

Ἀνάστασιν δοξάζομεν. (γ ́) 

Selama nyanyian, pada bagian Dinamis, Diakon kembali ke Altar dan berkata dengan lirih: 

D Bapa, mohon petunjuk. 

Imam dan Diakon pergi ke kursi selebran di belakang Altar. Seraya pergi ke kursi selebran Imam 

berdoa dengan lirih: 

I Terberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. 

D Bapa mohon berkat atas Takhta Tinggi. 

I Terpujilah Engkau di atas takhta kemuliaan Kerajaan-Mu, yang duduk 

di atas Kerubim, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. 

EPISTOLA 

Saat paduan suara menyelesaikan nyanyian Trisagion, Diakon pergi ke Pintu Suci dan berkata: 

D Marilah memperhatikan. (Πρόσχωμεν). 

I Damai ✠ bagi semua. 

D Kebijaksanaan. Marilah memperhatikan. 

Lektor berdiri di tengah gereja, menghadap Altar, Prokimenon di nyanyikan. Lektor 

menyanyikan bagian refrain, umat mengulanginya. Lektor menyanyikan bagian ayat, umat 

mengulangi refrain. 

D Kebijaksanaan. (Σοφία). 
L Pembacaan dari Surat Rasul NN/Kisah Para Rasul.  

D Marilah memperhatikan. (Πρόσχωμεν). 

Lektor menghadap umat, menyanyikan atau membaca Epistola dalam melodi liturgi, dengan 

tenang dan suara yang jelas. Sebelum dan sesudah Epistola, Imam berdiri depan Altar. Diakon, 

dengan mengangkat ujung orarion, mendekat kepada Imam, berkata dengan lirih: 

D Bapa, mohon berkat, untuk mewartakan Injil Suci menurut Rasul dan 

Penginjil yang mulia dan suci NN. (Matius, Markus, Lukas atau Yohanes).  

I Semoga Allah membantu dengan perantaraan doa-doa Rasul dan Penginjil 

yang mulia dan suci NN., yang akan kamu wartakan dalam Injil Suci 

dengan kekuatan besar untuk pemenuhan Injil Putra-Nya yang terkasih, 

Tuhan kita Yesus Kristus. 

D Amin. 
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Setelah selesai pembacaan Epistola, Lektor mendekati Altar, untuk menerima berkat dari 

Imam: 

I Damai ✠ sertamu.  

L Dan bersama rohmu. 

Diakon berdiri didepan Altar, mengambil pendupaan dan mendupai Ikon, dan umat dari 

depan Altar. Setelah itu Diakon kembali kepada Imam, mencium tangannya dan buku Injil. 

Diakon mengambil buku Injil dari tangan Imam, dan mencium tangannya. Ketika Alleluya 

dinyanyikan, Diakon berarak dari Altar ke Mimbar. 

BACAAN INJIL 

Lektor kembali ke tempatnya, paduan suara menyanyikan Alleluya dan ayatnya. 

U Alleluya. Alleluya. Alleluya. 

Lektor menyanyikan ayat dan pengulangan bait Alleluya. 

U Alleluya. Alleluya. Alleluya. 

DOA SEBELUM INJIL 

I Ya Tuhan yang mengasihi umat manusia, terangilah hati kami dengan 

cayaha murni pengetahuan Ilahi-Mu, bukalah mata hati dan pikiran 

kami untuk memahami pengajaran Injil-Mu, buatlah kami tunduk 

pada perintah-Mu yang mulia, hancurkanlah semua hasrat nafsu dosa, 

tuntunlah kami pada kehidupan rohani, rela melakukan segala sesuatu 

untuk menyenangkan-Mu.  

Kepada-Mu kami sampaikan kemuliaan, ya Kristus Allah kami, 

penerang jiwa dan raga kami, dan kepada Bapa-Mu yang Kekal serta 

kepada Roh-Mu yang Mahakudus, Mahabaik, dan Pemberi 

Kehidupan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. 

D Kebijaksanaan. Marilah berdiri dan mendengarkan Injil Suci.  

I Damai ✠ bagi semua.  

U Dan bersama rohmu.  

D Pembacaan dari Injil Suci menurut NN. Marilah memperhatikan. 

U  Kemuliaan bagi-Mu, ya Tuhan, kemuliaan bagi-Mu. 

Diakon, atau jika tidak ada diakon, imam membacakan Injil. Setelah pembacaan Injil, umat 

melanjutkan: 

U Kemuliaan bagi-Mu, ya Tuhan, kemuliaan bagi-Mu. 

Diakon berjalan ke arah Pintu Suci, dengan perarakan lilin, mengembalikan Buku Injil 

kepada Imam, dan mencium tangan Imam. Imam menerima Buku Injil dari Diakon, 

menciumnya, dan dalam suara yang lirih berkata: 

I Damai ✠ sertamu.  
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Imam memberkati umat dengan buku Injil. Setelah itu diletakkan di atas Altar (di sisi kanan 

Arthophorion). 

HOMILI 

Umat duduk, Imam menyampaikan homili dari tempat yang cocok, seperti mimbar atau 

tempat lain. Menurut tradisi, penyampaian homili dilakukan segera setelah bacaan Injil, 

namun dalam keadaan yang lain, homili dapat disampaikan pada saat penyambutan Komuni 

Imam, atau pada saat sebelum Apolysis. Muatan homili hendaknya diperhatikan dengan 

sungguh-sungguh oleh Imam, dimana isinya tidak boleh merupakan muatan politik, 

menyerang orang atau golongan, dan bukan merupakan cerita pengalaman hidup. Homili 

hendaknya disampaikan seputar bacaan kitab suci, menyampaikan teguran dengan kasih 

berdasarkan Ayat Kitab Suci. Imam tidak diperkenankan membawa Buku Injil pada 

tangannya saat menyampaikan Homili, dan ketika mengutip ayat dalam kitab suci, imam 

tidak perlu menyebutkan pasal dan ayat berapa dalam kitab suci. Homili diawali dan 

diakhiri dengan tanda salib. 

LITANI EKUMENIS 

Setelah Homili, Diakon berdiri di depan Pintu Suci dan mengucapkan Litani Ekumenis. 

Setelah setiap permohonan, dijawab dengan nyanyian, Tuhan kasihanilah kami, tiga kali. 

Dalam tata dan struktur Liturgi, Litani Ekumenis harap tidak ditiadakan.  

D Marilah kita semua berseru dengan seluruh jiwa dan dengan segenap 

pikiran, marilah kita semua berseru. 

U Tuhan kasihanilah kami. (Κύριε ἐλεήσον). 
1. Ya Tuhan Yang Mahakuasa, Allah bapa leluhur kami, kami berdoa 

kepada-Mu, dengarkanlah dan kasihanilah kami. 

2. Kasihanilah kami ya Allah, menurut belas kasih-Mu yang besar, kami 

berdoa kepada-Mu, dengarkanlah dan kasihanilah kami. 

3. Lagi, kami berdoa untuk Bapa Uskup (Agung) kami NN.  

4. Lagi, kami berdoa pula untuk para Imam, Diakon, biarawan, 

biarawati dan untuk semua saudara dan saudari kami dalam Kristus. 

5. Lagi, kami berdoa untuk belas kasih, hidup, damai, kesehatan, 

keselamatan, perlindungan, pengampunan dan penghapusan dosa-

dosa para hamba-hamba Allah yang hidup di kota ini. (atau untuk 

saudara-saudara di biara ini). 

6. Lagi, kami berdoa untuk yang terberkati dan yang tak terlupakan 

pendiri Gereja suci ini (atau biara ini), dan untuk para leluhur kami, 

saudara-saudara Orthodox yang ada disini juga bagi mereka yang 

telah beristirahat dalam Tuhan. 

7. Lagi, kami berdoa bagi mereka yang membawa persembahan, yang 

melakukan segala pekerjaan yang baik dalam Gereja suci dan mulia 

ini, yang bekerja keras, yang bernyanyi dan semua orang yang hadir, 

yang menunggu kebesaran dan kelimpahan belas kasih-Mu. 
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Imam melanjutkan dengan suara lirih: 

I Ya Tuhan Allah kami, terimalah permohonan yang kami, para hamba-Mu 

ini, hunjukkan kepada-Mu dengan sungguh-sungguh, kasihanilah kami 
menurut besarnya kerahiman-Mu; serta curahkanlah pengampunan-Mu atas 

kami, dan atas seluruh umat-Mu yang menantikan belaskasih-Mu yang besar 

dan berlimpah. 

Dengan suara lantang: 

I Engkaulah Allah Yang Mahapengasih dan Mahapenyayang, dan 

bagi-Mulah kami sampaikan segala kemuliaan: Bapa, dan Putra dan 

Roh Kudus, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad.  

U Amin. 

Jika terdapat Katekumen, dilanjutkan dengan litani katekumen, hingga akhir. Imam 

mengucapkan hanya satu doa untuk singkatnya. Dilanjutkan doa pertama untuk umat 

beriman atau doa untuk umat beriman yang lain. Pada akhir doa dilanjutkan dengan 

Ekphonesis: Lindungilah selalu dengan kuasa-Mu…, dan kemudian liturgi di lanjutkan 

seperti biasa. Jika ada yang meninggal maka setelah litani Ekumenis ditambahkan dengan 

litani bagi yang meninggal. 

LITANI BAGI YANG MENINGGAL 

D Kasihanilah kami ya Allah, menurut belaskasih-Mu yang besar, kami 

berdoa kepada-Mu, dengarkanlah dan kasihanilah kami. 

U  Tuhan, kasihanilah kami. (3) 

1. Kami berdoa bagi jiwa para hamba-hamba Allah (bagi para bapa dan 

saudara kami), yang telah beristirahat dalam damai, dan bagi 

pengampunan dosa pelanggarannya (mereka) yang disengaja atau 

tidak disengaja. 

2. Semoga Tuhan Allah memberikan tempat kepada jiwanya (mereka) 

bersama semua orang benar. 

3. Marilah kita mohon kepada Kristus Allah dan Raja kekal kami, untuk 

belaskasih Allah, untuk kerajaan surga dan untuk pengampunan dosa-

dosanya (mereka). 

U Kepada-Mu, ya Tuhan. 

D Marilah berdoa kepada Tuhan. 

U Tuhan, kasihanilah kami. 

I Ya Allah segala jiwa dan daging, Engkau menghancurkan kematian, 

dan Engkau membuat iblis tak berdaya, Engkau memberikan hidup 

kepada dunia-Mu. Kini, ya Tuhan, bagi jiwa(-jiwa) (para)hamba-Mu, 

NN., yang telah tertidur, berikanlah istirahat dalam tempat cahaya-

Mu, dalam tempat peristirahatan, dan dalam tempat sukacita, bebas 

dari penderitaan, ratapan dan tangisan. Ya Allah yang Mahabaik dan 
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yang berbelaskasihan, ampunilah segala dosa dengan pikiran, 

perkataan maupun perbuatan yang telah dilakukannya (mereka 

lakukan), tiada seorangpun yang hidup tanpa dosa, hanya Engkaulah 

ya Tuhan, yang takbernoda dosa. Keadilan-Mu adalah keadilan kekal 

dan Firman-Mu adalah kebenaran. 

Ekphonesis: 

I Bagi-Mu, ya Kristus Allah kami, yang adalah kebangkitan, hidup dan 

peristirahatan bagi hamba(-hamba)-Mu NN., yang telah tertidur; 

kami sampaikan kemuliaan kepada-Mu, bersama dengan Bapa-Mu 

yang Kekal dan bersama Roh-Mu yang Mahakudus, Mahabaik, dan 

Pemberi Kehidupan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. 

U Amin. 

Jika terdapat Katekumen: 

LITANI KATEKUMEN 

D Para katekumen berdoalah kepada Tuhan. 

U Tuhan kasihanilah kami. (Κύριε ἐλεήσον). 

1. Umat beriman, marilah berdoa untuk para katekumen. 

2. Semoga Tuhan mencurahkan belas kasih-Nya kepada mereka. 

3. Semoga Tuhan mengajar mereka dalam Sabda Kebenaran. 

4. Semoga Tuhan membuka hati mereka kepada Injil Kebenaran. 

5. Semoga Tuhan menyatukan mereka dalam Gereja-Nya yang Satu, 

Kudus, Katolik dan Apostolik. 

6. Selamatkanlah mereka, jagailah mereka, tolonglah mereka, ya Tuhan 

dengan rahmat-Mu. 

7. Para Katekumen, tundukanlah kepalamu kepada Tuhan. 

U Kepada-Mu ya Tuhan. (Σοὶ Κυ ́ριε). 

Imam mengucapkan doa: 

I Tuhan, Allah kami, yang bersemayam di tempat Mahatinggi, yang 

membungkuk untuk mengawasi, yang mengutus sebagai Juruselamat umat 

manusia, Putra Tunggal-Mu, Tuhan dan Allah kami Yesus Kristus. 

Pandanglah kami, hamba-hamba-Mu para katekumen yang menundukkan 

kepala kepada-Mu, dan yang setiap saat membaharui dirinya menjadi layak, 

bagi penghapusan dosa-dosa dan pakaian kemurnian. Satukanlah mereka 

dalam Gereja-Mu yang Satu, Kudus, Katolik dan Apostolik, dan 

masukkanlah mereka dalam kawanan para pilihan-Mu. 

Diakhir doa: 
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I Bersama dengan kami, mereka pun memuliakan nama-Mu yang 

Termorhat dan Terpuji, Bapa, dan Putra, dan Roh Kudus, sekarang, 

selalu dan sepanjang segala abad.  

U Amin.  

Imam membuka Antimension. Katekumen dibubarkan: 

D Semua katekumen, pergi. Para katekumen pergilah. Semua 

katekumen, pergilah. Tidak ada seorang katekumen pun tinggal. 

Setelah katekumen dibubarkan imam atau diakon melanjutkan dengan Litani bagi umat 

beriman.  

LITANI UMAT BERIMAN 

D Kita semua orang beriman, lagi dan lagi dalam damai marilah berdoa 

kepada Tuhan. 

U Tuhan kasihanilah kami. (Κύριε ἐλεήσον). 

Tolonglah kami, selamatkanlah kami, kasihanilah kami, dan jagailah 

kami, ya Tuhan, dengan rahmat-Mu. 

Kebijaksanaan. (Σοφία). 

Imam melanjutkan dengan Doa bagi umat beriman, dalam hal ini imam dapat memilih salah 

satu demi alasan praktis. Jika bagian ini dilewati, imam langsung menutup doa bagi umat 

beriman dengan ekphonesis Doa ke dua bagi umat beriman. 

DOA PERTAMA BAGI UMAT BERIMAN 

I Ya Tuhan Allah semesta alam, kami beryukur kepada-Mu, yang 

menganggap kami layak untuk berdiri di hadapan Altar suci-Mu, dan 

mencurahkan kerahiman-Mu atas kami, bagi segala dosa dan 

kesalahan umat manusia.  

Terimalah, ya Allah, permohonan kami, buatlah kami layak 

untuk menyampaikan doa-doa kepada-Mu dan juga atas pesembahan 

dan kurban tak berdarah untuk semua umat-Mu; dan karena kuasa 

Roh Kudus-Mu kuatkanlah kami yang Kau tetapkan menjadi 

pelayan-Mu, jadilah demikian pada setiap saat dan setiap tempat, 

tanpa noda dan luka, dengan kesaksian yang berasal dari hati yang 

murni, kami berseru kepada-Mu, dan dengarkanlah kami, semoga 

Engkau memenuhi kami dengan kerahiman dari kebaikan-Mu. 

Pada akhir doa: 

I Milik-Mulah segala kemuliaan, hormat dan sembah, Bapa, dan Putra 

dan Roh Kudus, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. 

U Amin.  
 



[38] 

LITANI UMAT BERIMAN 

D Lagi dan lagi dalam damai. Marilah berdoa kepada Tuhan.  

U Tuhan, kasihanilah kami. (Κύριε ἐλεήσον). 

Tolonglah kami, selamatkanlah kami, kasihanilah kami, dan jagailah 

kami, ya Tuhan, dengan rahmat-Mu.  

Kebijaksanaan. (Σοφία). 

DOA KEDUA UNTUK UMAT BERIMAN 

I Lagi dan sepanjang waktu kami merendahkan diri di hadapan-Mu, ya 

yang Mahabaik, dan yang mengasihi umat manusia, memohon 

kepada-Mu, pandanglah persembahan kami, untuk membersihkan 

segala jiwa dan raga kami dari semua perbuatan daging yang cemar.  

Bantulah, semoga kami dapat berdiri tanpa noda dan 

pelanggaran dihadapan Altar suci-Mu, ya Allah. Juga atas setiap 

orang yang berdoa bersama kami berikanlah: hidup, iman, dan 

kebijaksanaan. Berikanlah mereka pelayan yang takut dan cinta 

kepada-Mu, yang terbebas dari noda dan pelanggaran dalam Misteri 

suci-Mu dan jadikanlah layak untuk memasuki kerajaan surgawi-Mu. 

Pada akhir doa: 

I Lindungilah kami selalu dengan kuasa-Mu, dan bagi-Mulah kami 

sampaikan kemuliaan, Bapa, Putra dan Roh Kudus, sekarang, selalu 

dan sepanjang segala abad. 

U Amin. 
PERARAKAN BESAR 

Perarakan Besar adalah suatu perarakan yang dilakukan oleh Imam, diakon, dan para 

pelayan altar untuk mengantarkan persembahan suci, roti dan anggur. Dalam perarakan 

besar ini dikenangkan kembali perjalanan sengsara Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam tradisi 

perarakan besar dilakukan dengan mengitari Gereja dan berakhir di depan Pintu Suci. 

Selama persiapan untuk perarakan besar umat menyanyikan kidung kerubim. 

KIDUNG KERUBIM 

Kita yang secara rahasia meng-

gambarkan Kerubim, mengidungkan 

kidung Trisagion kepada Sang Tri-

tunggal, yang memberi hidup. Marilah 

kita singkirkan segala kekhawatiran 

dunia, supaya kita boleh menerima 

Raja dari segala sesuatu. 

Οἱ τὰ Χερουβεὶμ μυστικῶς εἰκονί-
ζοντες, καὶ τῇ ζωοποιῷ Τριάδι τὸν 

τρισάγιον ὕμνον προσᾴδοντες, 
πᾶσαν νῦν βιοτικὴν ἀποθώμεθα 

μέριμναν. Ὡς τὸν Βασιλέα τῶν 

ὅλων ὑποδεξόμενοι. 

Imam berdoa selama Kidung Kerubim dengan lirih: 
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I  Tiada seorang pun yang tunduk pada nafsu kedagingan dan 

kesenangan layak untuk mendekati-Mu atau untuk melayani-Mu, ya 

Raja Kemuliaan. Untuk menjadi pelayan-Mu adalah agung dan 
mengagumkan bagi semua kuasa Surgawi.  

Biarpun begitu, karena kasih-Mu yang tak terkatakan dan tak 

terhingga itu bagi umat manusia, Engkau mengambil rupa manusia 

tanpa mengalami pergantian atau pun perubahan dan menjadi Imam 

Agung kami, Penguasa semesta, menjadi Imam untuk Liturgi ini dan 
korban tak berdarah ini bagi kami.  

Sungguh, Engkau sendiri, ya Tuhan Allah kami, yang adalah 

Penguasa atas semesta di Surga dan di Bumi, Engkau yang duduk di 

atas takhta para Kerubim, Penguasa para Serafim dan Raja Israel, 

hanya Engkaulah yang Kudus, yang bersemayam di antara para 
kudus.  

Ini semua dipersembahkan bagi-Mu, hamba mohon segala yang 

baik dan hamba siap untuk mendengarkan. Pandanglah hamba-Mu 

yang penuh dosa ini dan yang tak menghasilkan apa pun; 

bersihkanlah jiwa dan hatiku dari segala sesuatu yang jahat, dan 
buatlah aku layak karena kuasa Roh Kudus-Mu, kenakanlah 

kepadaku rahmat Imamat, agar aku dapat berdiri di depan Altar-Mu 

dan mempersembahkan Tubuh-Mu yang Suci dan Berharga serta 

Darah-Mu yang Mulia.  
Dihadapan-Mu aku datang; aku sujud dan berdoa kepada-Mu: 

janganlah Kau palingkan wajah-Mu dari padaku, jangan tolak aku dari 
antara para anak-anak-Mu, namun buatlah aku layak memberikan 
persembahan ini dan mempersembahkannya kepada-Mu.  

Bagi-Mu yang adalah Persembahan dan juga Yang 
mempersembahkan, yang menerima dan yang memberi, Kristus Tuhan 
kami, kami memuliakan Engkau bersama Bapa-Mu yang Mahakekal 
dan Roh-Mu yang Mahakudus, Mahabaik dan Pemberi Kehidupan, 
sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. 

Imam bersama dengan Diakon, membungkuk tiga kali dan mengulang kidung Kerubim dengan 

tenang: 

Kita yang secara rahasia meng-

gambarkan Kerubim, mengidungkan 

kidung Trisagion kepada Sang Tri-

tunggal, yang memberi hidup. Marilah 

kita singkirkan segala kekhawatiran 

dunia, supaya kita boleh menerima 

Raja dari segala sesuatu. 

Οἱ τὰ Χερουβεὶμ μυστικῶς 
εἰκονίζοντες, καὶ τῇ ζωοποιῷ 

Τριάδι τὸν τρισάγιον ὕμνον 

προσᾴδοντες, πᾶσαν νῦν βιοτικὴν 

ἀποθώμεθα μέριμναν. Ὡς τὸν 

Βασιλέα τῶν ὅλων ὑποδεξόμενοι. 

Dengan cara yang rahasia oleh 

kawanan para malaikat. Alleluya, 
Alleluya, Alleluya. 

Ταῖς ἀγγελικαῖς ἀοράτως δορυφο-
ρούμενον τάξεσιν. Ἀλληλούϊα. 

Ἀλληλούϊα. Ἀλληλούϊα. 
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Imam mencium Antimension. Memberkati dupa dan memberikannya kepada Diakon. Diakon, 

mendupai Altar pada empat sisinya. Setelah itu Diakon pergi dengan lilin bernyala 

ditangannya. Diakon keluar dari Ruang Mahakudus di depan Imam, dan berdiri menghadap 

Timur. Imam dan Diakon membungkuk untuk memohon pengampunan dari dalam Ruang 

Mahakudus dan dari umat ketika mereka berarak ke Prothesis. Imam mendupai Prothesis dan 

mengembalikan dupa kepada pelayan. Imam dan Diakon membungkuk tiga kali dan berkata 

dengan lirih: Ya Allah, ampunilah aku orang berdosa ini dan kasihanilah aku. Kemudian 

Diakon berkata dengan suara yang pelan kepada Imam: 

D Angkatlah ya Bapa. 

Imam mengangkat kain aera dari persembahan, dan meletakkannya di pundak kiri Diakon, 

sambil berkata dengan lirih: 

I Angkatlah tanganmu ke Ruang Mahakudus dan Pujilah Tuhan. 

Dengan kedua tangannya dan dengan hormat, hati-hati Diakon mengangkat Diskos hingga 

dahinya, dan berjalan mendahului Imam. Imam membawa Piala dengan kedua tangannya, 

mengangkatnya hingga dahinya. Iman dan Diakon meninggal meja Prothesis dari Pintu 

Utara, perarakan diiringi dengan pembawa lilin, Ripidia, pendupaan dan Salib. Mereka 

berarak mengelilingi Gereja. Diakon berkata dengan lantang: 

Semoga Tuhan, Allah mengingat 

kalian semua dalam Kerajaan-Nya, 
sekarang, selalu dan sepanjang 

segala abad. 

Πάντων ὑμῶν, μνησθείη Κύριος ὁ 

Θεὸς ἐν τῇ βασιλείᾳ αὐτοῦ· 
πάντοτε· νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς 
αἰῶνας τῶν αἰώνων. 

U Amin.  Ἀμήν. 

Jika ada tambahan Diskos atau Piala, tidak dibawa serta dalam perarakan, namun dari meja 

Prothesis dapat langsung di bawa ke Altar selama perarakan berlangsung. 

Ketika Imam, Diakon dan para pelayan liturgi sampai di depan Pintu Suci, Diakon masuk ke 

Ruang Mahakudus dan berdiri di kanan Altar, sambil mengangkat Diskos. Imam 

mengangkat Piala, menghadap umat dari Pintu Suci, dan berdoa bagi mereka yang hidup dan 

yang mati. Setelah selesai Imam mengahiri doanya dengan berkata: 

I Semoga Tuhan, Allah mengingat kalian semua dalam Kerajaan-Nya, 

sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. 

U Amin. Dengan cara yang rahasia oleh kawanan para malaikat. 
Alleluya, Alleluya, Alleluya. 

Ketika Imam masuk Ruang Mahakudus, Diakon berkata dengan suara yang lirih: 

D Semoga Tuhan, Allah mengingatmu dalam Kerajaan-Nya, sekarang, selalu 
dan sepanjang segala abad. 

Imam mengulangi dengan suara pelan: 

I Semoga Tuhan, Allah mengingatmu dalam Kerajaan-Nya, sekarang, selalu 
dan sepanjang segala abad. 

Imam meletakkan Piala di atas Altar, dan kemudian mengambil Diskos dari Diakon dan 

meletakkannya di sebelah kiri Piala.  
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I Yusuf yang mulia, yang menurunkan Tubuh Suci yang Tak Bernoda 

dari Salib dan mengafaninya dengan kain kafan yang bersih dan yang 

memberinya rempah-rempah, serta dengan hati-hati meletakkannya 
dalam sebuah kubur baru. 

Imam mengambil kain aera dari bahu Diakon, Diakon mendupainya (kain aera), dan Imam 

menutup persembahan dengan berkata dengan lirih: 

Memberikan hidup dan buah melimpah lebih daripada surga, lebih 

besar daripada kamar raja: Makam-Mu ya Kristus, sumber 

kebangkitan kami. 

Imam mengambil pendupaan dari Diakon, lalu mendupai persembahan tiga kali, sambil 

berkata setiap kali mendupai: 

I Dan kami akan mengorbankan anak lembu di atas Altar-Mu. 

Imam mengembalikan dupa kepada Diakon, dan menundukkan kepala ke arah Timur, 

sambil berkata kepada Diakon: 

I Ingatlah aku, saudara-saudaraku. 
D Semoga Tuhan, Allah mengingatmu dalam Kerajaan-Nya. 

I Berdoalah untukku, saudaraku. 

D Roh Kudus kiranya turun atasmu dan kekuatan yang Mahatinggi 
menyertaimu. 

I Semoga Roh Kudus-Nya senantiasa bersama para pelayan-Nya dan atas kita 

semua, dalam hari-hari hidup kita. 

Diakon menundukkan kepala, dan dengan mengangkat Orarionnya dengan jarinya, Diakon 

berkata: 

D Ingatlah aku, bapa yang suci. 

I Semoga Tuhan, Allah mengingatmu dalam Kerajaan-Nya, sekarang, selalu 
dan sepanjang segala abad. 

D Amin. 

Kemudian mencium tangan Imam, keluar melalui Pintu Utara, keluar menuju tempat biasa 

dimana ia akan membawakan Litani Persembahan. 

LITANI PERSEMBAHAN 

D Marilah melengkapi doa kita kepada Tuhan. 

U Tuhan kasihanilah kami. (Κύριε ἐλεήσον). 

1. Bagi pemberian dan persembahan mulia yang dipersembahkan ini. 
Marilah kita berdoa kepada Tuhan. 

2. Bagi Gereja suci ini dan untuk siapa pun yang masuk dengan iman, 

hormat dan takut akan Allah, marilah kita berdoa kepada Tuhan. 

3. Bagi pembebasan kami dari semua penderitaan, kebencian, bahaya, 

dan ketidakadilan, marilah kita berdoa kepada Tuhan. 
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4. Tolonglah kami, selamatkanlah kami, kasihanilah kami, dan jagailah 

kami, ya Tuhan, dengan rahmat-Mu. 

5. Agar seluruh hari ini menjadi sempurna, suci, damai dan tanpa dosa, 

marilah kita mohon kepada Tuhan. 

U Kabulkanlah ya Tuhan. (Παράσχου Κύριε). 
6. Bagi Malaikat pembawa damai, pembimbing yang setia, penjaga jiwa 

dan tubuh kita, marilah kita mohon kepada Tuhan. 

7. Bagi pengampunan dan penghapusan dosa-dosa dan pelanggaran-

pelanggaran kita, marilah kita mohon kepada Tuhan. 

8. Bagi segala hal yang baik dan berguna bagi jiwa kita dan bagi 

perdamaian dunia, marilah kita mohon kepada Tuhan. 

9. Semoga kita menghabiskan sisa-sisa hidup kita ini di dalam damai 

sejahtera dan pertobatan, marilah kita mohon kepada Tuhan. 

10. Semoga kita dapat mengakhiri hidup kita dalam iman Kristiani, tanpa 

siksaan, tanpa cela, dan penuh damai sejahtera, serta bagi suatu 

pertanggungjawaban yang baik di hadapan tahta pengadilan Kristus 
yang menakutkan itu, marilah kita mohon kepada Tuhan. 

11. Kami mengingat Bunda yang paling kudus, paling murni, paling 

terberkati dan paling mulia Theotokos dan tetap Perawan Maria, dan 

semua orang kudus, marilah kita menyerahkan diri kita sendiri, satu 

sama lain, serta seluruh hidup kita kepada Kristus Allah kita. 

U Kepada-Mu ya Tuhan. (Σοὶ Κυ ́ριε). 

Imam melanjutkan: 

DOA PERSEMBAHAN 

Ya Tuhan, Allah yang Mahakuasa, hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah 

yang menerima pujian dari mereka yang berseru kepada-Mu dengan segenap hati, 

dan yang menerima doa kami pendosa ini serta membawanya ke Altar suci-Mu, 

memperkenankan kami mempersembahkan bagi-Mu persembahan dan korban 

untuk dosa-dosa kami dan untuk semua orang yang bersalah. Buatlah kami layak 

untuk menemukan rahmat dalam hadirat-Mu, semoga persembahan ini diterima 

oleh-Mu, dan roh kebenaran rahmat-Mu semoga tinggal atas kami, atas 

persembahan yang dipersembahkan ini, dan atas semua umat-Mu.  

Dengan suara yang lantang Imam melanjutkan: 

I Oleh karena belaskasih Putra Tunggal-Mu Engkau memberkati, 

bersama dengan Roh-Mu yang Mahakudus, Mahabaik, dan Pemberi 

Kehidupan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad.  

U Amin. 

Imam menghadap umat. 
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I Damai ✠ bagi semua. Εἰρήνη πᾶσι. 

U Dan bersama rohmu. Καὶ τῷ πνεύματί σου. 

D Marilah saling mengasihi satu 
sama lain, dan dalam satu 

pikiran mengakui: 

Ἀγαπήσωμεν ἀλλήλους, ἵνα ἐν 

ὁμονοίᾳ ὁμολογήσωμεν. 

U Bapa, dan Putra dan Roh 

Kudus, Tritunggal satu dalam 

hakikat dan tak terpisahkan. 

Πατέρα, Υἱὸν καὶ Ἅγιον Πνεῦμα, 

Τριάδα ὁμοούσιον καὶ ἀχώριστον. 

Imam dan Diakon membungkuk tiga kali, setiap kali membungkuk mengucapkan: 

Aku mengasihi Engkau, ya Tuhan, 

kekuatanku, dasarku yang kokoh, 

tempat perlindunganku dan pengan-
taraku. 

Ἀγαπήσω σε, Κύριε, ἡ ἰσχύς μου, 

Κύριος στερέωμά μου, καὶ 
καταφυγή μου καὶ ῥύστης μου. 

Imam dan Diakon kemudian mencium persembahan, mulai dari diskos kemudian Piala, lalu 

terakhir Altar. Setelah itu Imam memberikan salam damai kepada Diakon (dan para Imam 

lain). 

I Kristus bersama kita.  Ὁ Χριστὸς ἐν τῷ μέσῳ ἡμῶν. 

D Tuhan selalu bersama kita. Καὶ ἔστι καὶ ἔσται. 

Sementara itu, khususnya pada hari raya, para konselebran memberikan salam damai satu 

dengan yang lain di Ruang Mahakudus, sementara umat memberikan salam damai di 

tempatnya, mengucapkan hal yang sama.  

Diakon atau imam melanjutkan dengan suara lantang: 

D Pintu, Pintu dalam Kebijak-

sanaan, marilah memper-

hatikan. 

Τας θυ ́ρας, τας θυ ́ρας. Εν σοφι ́α 

προ ́σχωμεν. 

Imam membuka kain aera dari persembahan, dan membentangkannya di atas kepalanya 

dibantu oleh Diakon. Ketika diucapkan pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, 

kain aera diletakkan di sisi Altar dengan terlipat. Umat sambil berdiri mengucapkan atau 

menyanyikan syahadat: 
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PENGAKUAN IMAN NIKEA 

Aku percaya akan satu Allah, 

Bapa yang mahakuasa, Pencipta 
langit dan bumi, dan segala sesuatu 

yang kelihatan dan tak kelihatan. 

Πιστεύω εἰς ἕνα Θεόν, Πατέρα, 

Παντοκράτορα, ποιητὴν οὐρανοῦ 

καὶ γῆς, ὁρατῶν τε πάντων καὶ 
ἀοράτων. 

Dan akan satu Tuhan, Yesus 

Kritus, Putra Allah yang tunggal. Ia 

lahir dari Bapa sebelum segala 

abad. Terang dari Terang, Allah 
benar dari Allah benar. Ia 

dilahirkan, bukan dijadikan, 

sehakekat dengan Bapa, segala 

sesuatu dijadikan oleh-Nya. Ia 

turun dari surga untuk kita manusia 
dan untuk keselamatan kita. Ia 

dikandung dari Roh Kudus 

dilahirkan oleh Perawan Maria dan 

menjadi manusia. Ia pun disalibkan 

untuk kita waktu Pontius Pilatus, Ia 
menderita sampai wafat dan 

dimakamkan. Pada hari ketiga Ia 

bangkit, menurut Kitab Suci. Ia 

naik ke surga duduk di sisi Bapa. Ia 

akan kembali dengan mulia, 
mengadili orang yang hidup dan 

yang mati; kerajaan-Nya takkan 

berakhir. 

Καὶ εἰς ἕνα Κύριον Ἰησοῦν 

Χριστόν, τὸν Υἱὸν τοῦ Θεοῦ τὸν 

μονογενῆ, τὸν ἐκ τοῦ Πατρὸς 
γεννηθέντα πρὸ πάντων τῶν 

αἰώνων· φῶς ἐκ φωτός, Θεὸν 

ἀληθινὸν ἐκ Θεοῦ ἀληθινοῦ, 

γεννηθέντα οὐ ποιηθέντα, 

ὁμοούσιον τῷ Πατρί, δι' οὗ τὰ 

πάντα ἐγένετο. Τὸν δι' ἡμᾶς τοὺς 
ἀνθρώπους καὶ διὰ τὴν ἡμετέραν 

σωτηρίαν κατελθόντα ἐκ τῶν 

οὐρανῶν καὶ σαρκωθέντα ἐκ 

Πνεύματος Ἁγίου καὶ Μαρίας τῆς 
Παρθένου καὶ ἐνανθρωπήσαντα. 

Σταυρωθέντα τε ὑπὲρ ἡμῶν ἐπὶ 

Ποντίου Πιλάτου, καὶ παθόντα καὶ 
ταφέντα. Καὶ ἀναστάντα τῇ τρίτῃ 

ἡμέρα κατὰ τὰς Γραφάς. Καὶ 
ἀνελθόντα εἰς τοὺς οὐρανοὺς καὶ 
καθεζόμενον ἐκ δεξιῶν τοῦ Πατρός. 
Καὶ πάλιν ἐρχόμενον μετὰ δόξης 
κρῖναι ζῶντας καὶ νεκρούς, οὗ τῆς 
βασιλείας οὐκ ἔσται τέλος. 

Aku percaya akan Roh Kudus, 

Ia Tuhan yang menghidupkan, 

yang berasal dari Bapa. Yang serta 
Bapa dan Putra, disembah dan 

dimuliakan; Ia berfirman dengan 

perantaraan para nabi.  

Καὶ εἰς τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, τὸ 

κύριον, τὸ ζωοποιόν, τὸ ἐκ τοῦ 

Πατρὸς ἐκπορευόμενον, τὸ σὺν 

Πατρὶ καὶ Υἱῷ συμπροσκυνούμενον 

καὶ συνδοξαζόμενον, τὸ λαλῆσαν 

διὰ τῶν προφητῶν. 
Aku percaya akan Gereja yang 

Satu, Kudus, Katolik, dan Apostolik. 
Aku mengakui satu pembaptisan 
untuk pengampunan dosa. Aku 
menantikan kebangkitan orang mati 
dan hidup di akhirat. Amin. 

Εἰς μίαν, Ἁγίαν, Καθολικὴν καὶ 
Ἀποστολικὴν Ἐκκλησίαν. Ὁμολογῶ 

ἓν βάπτισμα εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν. 

Προσδοκῶ ἀνάστασιν νεκρῶν. Καὶ 
ζωὴν τοῦ μέλλοντος αἰῶνος. Ἀμήν. 
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ANAFORA 

D Marilah berdiri dengan 

kebenaran. Marilah berdiri 
dengan gentar. Marilah mem-

perhatikan, untuk memper-

sembahkan persembahan 

yang kudus dalam damai.  

Στῶμεν καλῶς· στῶμεν μετὰ 

φόβου· πρόσχωμεν τὴν ἁγίαν 

Ἀναφορὰν ἐν εἰρήνῃ προσφέρειν. 

U Sebuah rahmat kedamaian. 
Sebuah kurban Pujian. 

Ἔλεον εἰρήνης, θυσίαν αἰνέσεως. 

 

Diakon kembali ke sanctuarium dan berdiri di sisi kanan Imam. 

I Rahmat Tuhan kita Yesus 

Kristus, Cinta Kasih Allah 

Bapa, dan persekutuan Roh 

✠ Kudus besertamu.  

Ἡ χάρις τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ 

Χριστοῦ καὶ ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ καὶ 
Πατρὸς καὶ ἡ κοινωνία τοῦ Ἁγίου 

Πνεύματος εἴη μετὰ πάντων ὑμῶν. 

U Dan bersama rohmu. Καὶ μετὰ τοῦ πνεύματός σου. 

Imam mengangkat tangan. 

I Marilah mengarahkan hati.  Ἄνω σχῶμεν τὰς καρδίας. 
U Kami mengarahkan kepada 

Tuhan.  
Ἔχομεν πρὸς τὸν Κύριον. 

Imam membungkukkan badan dengan menyilangkan tangan. 

I Marilah bersyukur kepada 
Tuhan.  

Εὐχαριστήσωμεν τῷ Κυρίῳ. 

U Sudah layak dan sepan-

tasnya. [Untuk menyembah 

Bapa, dan Putra dan Roh 

Kudus: Tritunggal, Satu da-
lam hakikat, dan tak 

terpisahkan.] 

Ἄξιον καὶ δίκαιον. [προσκυνω ́ 
Πατέρα, Υἱὸν καὶ Ἅγιον Πνεῦμα, 

Τριάδα ὁμοούσιον καὶ ἀχώριστον.] 

Dengan suara yang lantang Imam melanjutkan: 

Sungguh layak dan sepantasnya, kami bernyanyi bagi-Mu, 

memuliakan-Mu, memuji-Mu, bersyukur kepada-Mu, menyembah-Mu di 

seluruh wilayah kekuasaan-Mu; Engkaulah Allah, gambaran Surgawi, 

Pengetahuan Ilahi, yang tak terlihat, yang tak terselami, yang selalu ada dan 

yang selalu sama, Engkau dan Putra Tunggal-Mu dan Roh Kudus-Mu.  

Lahir dari ketiadaan, Engkau menciptakan kami dan ketika kami 

jatuh, Kau mengangkat kami kembali; dan Kau tidak akan melepaskannya 
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hingga Kau menuntun kami ke dalam Surga dan dengan penuh sukacita, 

memberikan kepada kami Kerajaan-Mu yang akan datang.  

Untuk segala sesuatu, kami bersyukur kepada-Mu dan kepada Putra 

Tunggal-Mu dan kepada Roh Kudus-Mu, untuk semua berkat, yang kami 

ketahui dan yang tidak kami ketahui, yang terlihat dan tak terlihat, yang 

berlimpah bagi kami.  

Kami juga bersyukur kepada-Mu, atas liturgi ini, yang mana Engkau 

berkenan menerimanya dari tangan kami, sekalipun Engkau dikelilingi oleh 

beribu-ribu malaikat agung, serta berpuluh-puluh ribu malaikat, para 

Kerubim yang penuh dengan mata dan Serafim yang bersayap enam, yang 

terbang membumbung dengan sayap mereka. 

I Oleh sebab itu, kami menya-

nyikan, mengumandangkan, 

mengidungkan kidung keme-

nangan: 

Τὸν ἐπινίκιον ὕμνον ᾄδοντα, 

βοῶντα, κεκραγότα καὶ λέγοντα. 

Diakon mengangkat Asteriks dan dengannya membuat tanda salib atas Diskos, menciumnya 

dan meletakkannya di sisi Altar. 

Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, 
Allah segala kuasa. Surga dan bumi 

penuh dengan kemuliaan-Mu, 

terpujilah Engkau di surga. 

Diberkatilah yang datang dalam 

nama Tuhan, terpujilah Engkau di 
surga. 

Ἅγιος, ἅγιος, ἅγιος Κύριος 
Σαβαώθ· πλήρης ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ 

γῆ τῆς δόξης σου, ὡσαννὰ ἐν τοῖς 
ὑψίστοις. Εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος 
ἐν ὀνόματι Κυρίου. Ὡσαννὰ ὁ ἐν 

τοῖς ὑψίστοις. 

Imam melanjutkan dengan suara yang lantang: 

Dengan segala berkat dan kuasa, ya Tuhan yang mengasihi umat 

manusia, kami berseru dengan lantang dan berkata, Engkaulah kudus dan 

kudus selalu, Engkau dan Putra Tunggal-Mu dan Roh Kudus-Mu. 

Engkaulah kudus dan kudus selalu, agunglah kemuliaan-Mu.  

Yang karena kasih-Mu akan dunia ini, sehingga memberikan Putra 

Tunggal-Mu, dan siapa saja yang percaya kepada Dia tidak akan binasa, 

tapi beroleh hidup yang kekal; yang ketika Dia datang serta memenuhi 

segalanya dengan rahmat untuk kita.  

Pada malam Ia menyerahkan diri, untuk keselamatan dunia; 

mengambil roti dengan tangan-Nya yang kudus, murni, dan tak bernoda; 

memberkati dan mengucap syukur, serta menguduskannya, memecah-

mecahkannya, dan memberikannya kepada para murid dan rasul-Nya yang 

suci, seraya berkata: 

Imam mengulurkan tangannya ke arah Diskos, seraya menundukkan kepala, dan berkata: 
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AMBILAH DAN MAKANLAH INILAH 

TUBUH-KU YANG DIPECAHKAN 

UNTUKMU DEMI PENGAMPUNAN 

DOSA. 

Λάβετε, φάγετε, τοῦτό μού ἐστι 
τὸ σῶμα, τὸ ὑπὲρ ἡμῶν 

κλώμενον, εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν. 

U Amin.   Ἀμήν. 

I Dan setelah perjamuan, Ia 

mengambil piala dan berkata:  
Ὁμοίως καὶ τὸ ποτήριον μετὰ τὸ 

δειπνῆσαι, λέγων: 

Imam dan Diakon membungkuk khidmat. Kemudian Imam mengulurkan tangannya ke arah 

piala, seraya menundukkan kepala, dan berkata: 

MINUMLAH, KALIAN SEMUA. 

INILAH DARAH-KU, DARAH 

PERJANJIAN BARU, YANG 

DITUMPAHKAN BAGIMU DAN BAGI 

BANYAK ORANG, DEMI 

PENGAMPUNAN DOSA. 

Πίετε ἐξ αὐτοῦ πάντες, τοῦτό 

ἐστι τὸ αἷμά μου, τὸ τῆς Καινῆς 

Διαθήκης, τὸ ὑπὲρ ὑμῶν καὶ 

πολλῶν ἐκχυνόμενον, εἰς ἄφεσιν 

ἁμαρτιῶν. 

U Amin. Ἀμήν. 

 Imam dan Diakon membungkuk khidmat. Imam melanjutkan dengan suara yang lantang: 

Ingatlah akan perintah ini, demi keselamatan dan segala sesuatu yang 

dilaksanakan: Salib-Nya, Makam-Nya, Kebangkitan-Nya pada hari ketiga, 

Kenaikan-Nya ke surga, Duduk-Nya di sebelah kanan, dan Kedatangan-

kedua-Nya yang mulia. 

Diakon atau jika tidak ada Diakon, Imam; mengangkat Diskos dengan tangan kanan, dan 

Piala dengan tangan kiri; menyilang tangan kanan di atas tangan kiri; membuat tanda salib 

dengan Diskos dan Piala di atas Antimension, selama elevasi Imam melanjutkan: 

I Kami persembahkan milik 

kepunyaan-Mu, dari apa yang 
Kau miliki, dalam semua dan 

untuk semua.  

Τὰ σὰ ἐκ τῶν σῶν σοὶ προσφέρομεν 

κατὰ πάντα καὶ διὰ πάντα. 

U Kami memuji-Mu. Kami 

menyembah-Mu. Kami ber-

syukur kepada-Mu, Ya 
Tuhan. Dan berdoa kepada-

Mu ya Allah kami. 

Σὲ ὑμνοῦμεν, σὲ εὐλογοῦμεν, σοὶ 
εὐχαριστοῦμεν, Κύριε, καὶ δεόμεθά 

σου, ὁ Θεὸς ἡμῶν. 

Imam melanjutkan dengan suara lantang: 

I Kami mempersembahkan kepada-Mu jiwa dan persembahan yang tak 

berdarah; kami memohon serta berdoa dengan sangat:  utuslah Roh 

Kudus-Mu atas kami dan atas persembahan ini.    

Diakon dengan ujung Orarionnya menunjuk ke arah Roti Suci: 
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D Atas roti kudus ini, bapa, mohon berkat,  

Imam membuat tanda salib atas roti: 

I Dan jadilah ✠ roti ini menjadi Tubuh Kristus yang mulia.  

U Amin.  

Diakon menunjuk piala dengan orarionnya: 

D Atas Piala kudus ini, bapa, mohon berkat,  

Imam membuat tanda salib atas piala: 

I Dan jadilah ✠ dalam piala ini, Darah Kristus yang mulia.  

U Amin.  

Diakon menunjuk Diskos dan piala: 

D Bapa berkatilah keduanya.  

Imam memberkati persembahan: 

I Dan berubahlah ✠ karena Roh Kudus.  

D Amin, amin, amin. 

Imam dan Diakon, bersujud khidmat. Kemudian Imam melanjutkan: 

Semoga mereka yang ambil bagian untuk penyucian jiwa, untuk 

pengampunan dosa, untuk persekutuan dengan Roh Kudus-Mu, untuk 

kepenuhan Kerajaan Surga-Mu, dengan keberanian kepada-Mu, tidak 

mendatangkan penghakiman dan hukuman bagi mereka.  

Lagi kami mempersembahan kepada-Mu persembahan ini dengan 

layak untuk doa-doa kami, bagi mereka yang telah beristirahat dalam iman: 

para leluhur, para bapa, para patriark, para nabi, para rasul, para 

pengkhotbah, para penginjil, martir, pengaku iman, pertapa, dan setiap roh 

kebenaran yang membuat sempurna dalam iman. 

Imam mengambil dupa, dan mendupai sakramen: 

Terutama bagi Bunda yang paling kudus, paling murni, paling 

terberkati dan paling mulia Theotokos dan tetap Perawan, Maria. 

Imam mengembalikan pendupaan kepada Diakon, dan Diakon kemudian mendupai Altar 

sekelilingnya, seraya mengenang siapa saja yang hidup dan yang meninggal, seraya umat 

menyanyikan Hiermos. 
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HIERMOS 

(PUJIAN KEPADA THEOTOKOS) 

Sungguhlah patut dan benar 

meluhurkanmu ya Theotokos, 

engkau yang selalu terberkati dan 
sangat termurni serta Bunda dari 

Allah kita. Lebih terhormat dari 

Kerubim, dan tak terbanding lebih 

mulianya dari Serafim, tanpa cacat 

cela melahirkan Allah Sang Sabda, 
sungguh sang Theotokos, engkau 

kami junjung tinggi. 

Ἄξιόν ἐστιν ὡς ἀληθῶς μακαρίζειν 

σε τὴν Θεοτόκον, τὴν 

ἀειμακάριστον καὶ παναμώμητον 

καὶ μητέρα τοῦ Θεοῦ ἡμῶν. Τὴν 

τιμιωτέραν τῶν Χερουβεὶμ καὶ 
ἐνδοξοτέραν ἀσυγκρίτως τῶν 

Σεραφείμ· τὴν ἀδιαφθόρως Θεὸν 

Λόγον τεκοῦσαν, τὴν ὄντως 
Θεοτόκον, σὲ μεγαλύνομεν. 

Atau selain “Sungguhlah patut dan benar”... bait pengantar dari Hiermos untuk pesta dapat 

digunakan. Selama nyanyian Hiermos, Imam melanjutkan: 

Bagi yang Kudus, Mulia, Nabi dan sang Perintis Yohanes Pembaptis; 

bagi para rasul yang mulia dan yang penuh pujian serta hormat; [bagi 

Santo/santa (nama) yang peringatannya kami rayakan hari ini] dan bagi para 

kudus, yang melalui doa-doa mereka, kiranya Engkau mengunjungi kami, 

ya Allah.  

Ingatlah juga, ya Tuhan, mereka yang telah tertidur dalam harapan 

akan bangkit ke dalam hidup yang kekal (di sini Imam menyebut nama orang yang 

telah meninggal yang ingin didoakan), berikanlah kepada mereka istirahat, ya 

Allah, di mana cahaya wajah-Mu bersinar menjaga mereka.  

Lagi kami mohon kepada-Mu ya Tuhan, ingatlah akan setiap Uskup 

Orthodox, agar mereka mengajar Sabda Kebenaran-Mu dengan benar, bagi 

semua Imam, bagi semua Diakon dalam Kristus dan semua Hierarkis serta 

biarawan-biarawati.  

Lagi kami mempersembahkan kepada-Mu kurban rohani yang benar 

ini bagi seluruh dunia, bagi Gereja yang Kudus, Katolik dan Apostolik, bagi 

mereka yang hidup dalam kemurnian serta kekudusan, bagi para pemimpin 

negara kami, yang ada dalam naungan Allah dan bagi semua pemerintah 

dan angkatan bersenjata negara kami. Berikanlah kepada mereka, ya Tuhan, 

keamanan dalam negara sehingga kami boleh mendapatkan ketenangan 

serta keteduhan bernegara, dan boleh kiranya kami menjalankan hidup ini 

dalam kedamaian, dalam segala kesalehan dan kekudusan. 

Setelah menyanyikan kidung Hiermos, Imam melanjutkan: 

I Di antara yang pertama, ingatlah, ya Tuhan, Imam Agung Universal 

kami Bapa Suci, (nama), Paus dan Uskup Roma; Patriarkh kami yang 

terberkati, (nama), Metropolitan kami yang terhormat, (nama), dan 
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Uskup kami, (nama). Demi Gereja-Mu yang kudus karuniakanlah 

kepada mereka kedamaian, keamanan, kehormatan dan kesehatan 

sepanjang hidupnya, dan dengan benar menyampaikan Sabda 

Kebenaran-Mu. 

Diakon mengenangkan umat yang masih hidup. 

U Dan ingatlah semua umat. 

I Ingatlah, ya Tuhan, kota tempat kami tinggal, setiap kota dan Negara 

dimana umat beriman tinggal. Ingatlah, ya Tuhan, mereka yang 

dalam perjalanan di darat, laut dan udara; yang sakit dan menderita; 

para tahanan dan keselamatan mereka. Ingatlah, ya Tuhan, mereka 

yang membawa persembahan yang baik bagi gereja-Mu yang kudus; 

ingatlah pula akan mereka yang miskin; dan pada kami semua 

curahkanlah kerahiman-Mu.  

Imam mengenangkan nama-nama mereka yang masih hidup sesuai yang ia inginkan. 

I Dan izinkanlah kami agar sesuara dan sehati kami boleh memuliakan 

dan memuji nama-Mu yang agung dan mulia, Bapa, dan Putra dan 

Roh Kudus, sekarang dan selalu, serta sepanjang segala abad. 

U Amin. 

I Dan semoga kasih karunia Allah Yang Mahaagung dan Penyelamat 

kita, Yesus Kristus ✠ berserta kalian semua. 

U Dan bersama rohmu. 

PERSIAPAN KOMUNI SUCI 

AITESIS 

D Sekarang, seraya mengenangkan semua orang kudus, lagi dan lagi 

dalam damai marilah berdoa kepada Tuhan. 

U Tuhan kasihanilah kami. (Κύριε ἐλεήσον). 

1. Bagi pemberian dan persembahan mulia yang dipersembahkan ini, 

marilah kita berdoa kepada Tuhan. 

2. Semoga Allah Yang Mahapengasih, yang telah menerima 

persembahan ini sebagai persembahan rohani yang harum pada Altar 

surgawi-Nya yang tak tampak oleh mata, mengaruniakan kepada kita 

rahmat Ilahi, dan karunia Roh Kudus, marilah kita berdoa kepada 

Tuhan. 

3. Semoga kita dibebaskan dari segala kesesakan, kemurkaan, dan kemalangan, 

marilah kita berdoa kepada Tuhan. 

4. Tolonglah kami, selamatkanlah kami, kasihanilah kami dan jagailah kami, 

ya Tuhan, dengan rahmat-Mu.  
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5. Agar seluruh hari ini menjadi sempurna, suci, damai dan tanpa dosa, 

marilah kita mohon kepada Tuhan. 

U Kabulkanlah ya Tuhan. (Παράσχου Κύριε). 
6. Bagi Malaikat pembawa damai, pembimbing yang setia, penjaga jiwa dan 

tubuh kita, marilah kita mohon kepada Tuhan. 

7. Bagi pengampunan, penghapusan segala dosa-dosa dan pelanggaran-

pelanggaran kita, marilah kita mohon kepada Tuhan.  

8. Bagi segala sesuatu yang baik dan berguna untuk jiwa kita, dan damai atas 

bumi, marilah kita mohon kepada Tuhan.  

9. Semoga kita menghabiskan sisa-sisa hidup kita ini dalam damai sejahtera 

dan pertobatan, marilah kita mohon kepada Tuhan. 

10. Semoga kita dapat mengakhiri hidup kita dalam iman Kristiani, tanpa 

siksaan, tanpa cela, dan penuh damai sejahtera, serta bagi suatu 

pertanggungjawaban yang baik di hadapan tahta pengadilan Kristus yang 

menakutkan itu, marilah kita mohon kepada Tuhan. 

11. Marilah kita mohon kesatuan iman dan persekutuan Roh Kudus, 

marilah kita mempercayakan diri kita sendiri, satu sama lain, dan 

seluruh hidup kita kepada Kristus Allah kita. 

U Kepada-Mu, ya Tuhan. (Σοὶ Κύριε). 

Imam kemudian mengucapkan: 

I Kepada-Mu, ya Tuhan, yang mengasihi umat manusia, kami mengarahkan 

seluruh hidup dan harapan kami. Kami memohon, kami berdoa, kami 

meminta kepada-Mu: buatlah kami layak untuk ambil bagian dalam 

Anugerah dan Misteri-Mu yang kudus, Santapan rohani yang 

mengagumkan. Dengan kemurnian hati untuk pengampunan dosa, untuk 

penghapusan penghukuman, untuk persatuan dengan Roh Kudus, untuk 

pusaka Kerajaan Surga dan iman yang teguh dalam-Mu, bukan untuk 

penghakiman dan penghukuman. 

DOA BAPA KAMI 

Imam melanjutkan: 

I Buatlah kami pantas, ya Penguasa, agar kami dengan berani dan 

tanpa takut akan penghukuman, memanggil-Mu, ya Allah surgawi 

sebagai Bapa dan berkata: 

Imam dan umat mengucapkan atau menyanyikan Doa Bapa kami bersama: 

Bapa kami yang ada di surga, 
dimuliakanlah nama-Mu,  

datanglah kerajaan-Mu. 

jadilah kehendak-Mu di atas 

Πάτερ ἡμῶν, ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς· 
ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου, 

ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου, 

γενηθήτω τὸ θέλημά σου, ὡς ἐν 
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bumi seperti di dalam Surga. 

Berilah kami rezeki pada hari ini.  

Dan ampunilah kesalahan kami; 
seperti kami pun mengampuni 

orang yang bersalah kepada kami. 

Dan janganlah masukkan kami ke 

dalam pencobaan, tetapi 

bebaskanlah kami dari yang jahat. 

οὐρανῷ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς. 
Τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς 

ἡμῖν σήμερον. 

Καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν, 

ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς 
ὀφειλέταις ἡμῶν. Καὶ μὴ 

εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν, 

ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ. 

I Sebab Engkaulah yang em-

punya kerajaan dan kuasa 

dan kemuliaan, Bapa, dan 

Putra, dan Roh Kudus, se-

karang, selalu, dan sepanjang 
segala abad. 

Ὅτι σοῦ ἐστιν ἡ βασιλεία καὶ ἡ 

δύναμις καὶ ἡ δόξα, τοῦ Πατρὸς καὶ 
τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, 
νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν 

αἰώνων. 

U Amin.  Ἀμήν. 

I Damai ✠ bagi semua.  Εἰρήνη ✠ πᾶσι. 
U Dan bersama rohmu. Καὶ τῷ πνεύματί σου. 

D Marilah menundukan kepala 

kepada Tuhan.  
Τὰς κεφαλὰς ἡμῶν τῷ Κυρίῳ 

κλίνωμεν. 
U Kepada-Mu ya Tuhan.  Σοὶ Κύριε. 

DOA INKLINASI 

I Kami bersyukur kepada-Mu, ya Raja yang tak Nampak, yang dalam 

kekuatan-Mu yang tak terkira, menciptakan segala sesuatu dan dalam 

kelimpahan belaskasihan-Mu membawa segala sesuatu keluar dari 

kehampaan menjadi yang berada. 

Ya Tuhan, pandanglah dari surga atas siapa pun yang 

bersembah kepada-Mu, mereka bersembah bukan kepada daging dan 

darah, tapi kepada-Mu, ya Allah yang mengagumkan. 

Berkenanlah, ya Tuhan, untuk menuntun hidup kami demi 

kebaikan kami, menurut kebutuhan satu dengan yang lain. Layar bagi 

yang berlayar; Petunjuk bagi yang dalam perjalanan, kesembuhan 

bagi yang sakit, ya Penyembuh jiwa dan raga kami. 

Dengan lantang imam melanjutkan: 

I Karena belaskasih Putra Tunggal-Mu, yang bersama-Nya Engkau 

dipuji, bersama dengan Roh-Mu yang Mahakudus, Mahabaik, dan 

Pemberi Kehidupan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. 

U Amin. 
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ELEVASI, PEMECAHAN ROTI DAN KOMUNI 

I Dengarkanlah kami, ya Tuhan Yesus Kristus, Allah kami, berilah 

kami perlindungan dari tempat tinggal-Mu, dan dari takhta Kerajaan 

Kemuliaan-Mu, datanglah dan kuduskanlah kami, Engkau yang 

bertakhta di tempat yang Mahatinggi bersama Bapa dan yang hadir di 

sini bersama kami tanpa terlihat. Berkenanlah untuk memberikan 
kepada kami karena kekuatan tangan-Mu, Tubuh-Mu yang murni 

Darah-Mu yang mulia, yang diberikan kepada kami, dan yang 

diberikan juga kepada semua orang. 

Imam membangkuk tiga kali, sambil berkata: 

Ya Allah, ampunilah aku orang 

berdosa ini, dan kasihanilah aku. 
Ο Θεός ιλάσθητί μοι τω αμαρτωλώ 

και ελέησον με. 

Imam mengangkat Anak Domba dengan kedua tangannya. Diakon melihatnya dan berkata 

dengan suara yang lantang: 

D Marilah memperhatikan. (Πρόσχωμεν.) 

Diakon segera masuk melalui Pintu Suci. Imam berkata: 

I Yang Kudus bagi Yang 

Kudus. 
Τὰ Ἅγια τοῖς ἁγίοις.  

U Satu yang Kudus. Satu 

Tuhan, Yesus Kristus, untuk 

kemuliaan Allah, Bapa. 
Amin. 

Εἷς Ἅγιος, εἷς Κύριος, Ἰησοῦς 
Χριστός, εἰς δόξαν Θεοῦ Πατρός. 
Ἀμήν. 

Cantores atau paduan suara memulai nyanyian komuni. 

KOINONIKON 

Pada hari Minggu: (Mazmur 148:1) 

Pujilah Tuhan di Surga. Pujilah Tuhan ditempat yang mahatinggi. Alleluya. 

Alleluya. Alleluya. 

Hari Biasa: 

Senin: Pada penghormatan para Malaikat. (Mazmur 104:4) 

Tuhan yang membuat angin sebagai suruhan-suruhan-Mu, dan api yang 

menyala sebagai pelayan-pelayan-Mu. Alleluya. 

Selasa: Pada penghormatan sang Pendahulu, Yohanes Pembaptis. (Mazmur 112:6-7) 

Sebab ia takkan goyah untuk selama-lamanya; orang benar itu akan diingat 

selama-lamanya. Ia tidak takut kepada kabar celaka, hatinya tetap, penuh 

kepercayaan kepada Tuhan. Alleluya. 
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Rabu: Pada penghormatan Salib dan Theotokos (115:13). 

Aku akan mengangkat piala keselamatan, dan akan menyerukan nama 

Tuhan, Alleluya. 

Kamis: Pada penghormatan Para Rasul Suci (Mazmur 19:5). 

Gema mereka terpencar ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke 

ujung bumi. 

Jumat: Pada penghormatan Salib (Mazmur 4:7) 

Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami, ya Tuhan. Alleluya. 

Atau (Mazmur 74:12) 

Namun Engkau, ya Allah adalah Rajaku dari zaman purbakala, yang 

melakukan penyelamatan di atas bumi. Alleluya. 

Sabtu: Pada penghormatan semua orang kudus dan yang meninggal. (Mazmur 33:1). 

Bersorak-sorailah, hai orang-orang benar, dalam Tuhan. Sebab memuji-

muji itu layak bagi orang-orang jujur. Alleluya. 

Atau (Mazmur 65:5). 

Berbahagialah orang yang Engkau pilih dan yang Engkau suruh mendekat 

untuk diam di pelataran-Mu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala 

yang baik di rumah-Mu, di bait-Mu yang kudus. Alleluya. 

Pada saat ini, tabir pada Pintu Suci ditutup. Diakon berdiri di sebelah kanan Imam yang 

mengangkat Anak Domba, dan berkata dengan suara yang lirih: 

D Bapa, pecahkanlah Roti Suci. 

Imam memecahkan Anak Domba menjadi empat bagian, dan dengan hormat 

menempatkannya pada Diskos dalam bentuk Salib. Bagian IC diletakkan bagian atas Diskos, 

bagian XC diletakkan di bagian bawah Diskos, bagian NI diletakkan di bagian kiri Diskos, 

dan bagian KA diletakkan pada kanan Diskos. Imam melanjutkan, seraya memecahkan 

Roti: 

I Anak Domba Allah dipecahkan dan dibagi-bagikan; Ia dipecahkan, 

namun tak terbagi. Dia selamanya disantap, namun tak pernah habis, 

Dia menguduskan mereka yang mengambil bagian dari pada-Nya. 

Diakon menunjuk ke arah Piala suci dan berkata: 

D Bapa, penuhilah Piala Suci. 

Imam mengambil bagian IC dan membuat tanda salib dengannya di atas Piala, dan 

memasukkannya ke dalam Piala seraya berkata: 

I Kesempurnaan Iman ✠ dalam Roh Kudus. 

D Amin. 

Pelayan membawa Thermarion yang membawa Zeon kepada Diakon, yang kemudian 

memberikannya kepada Imam, sambil berkata: 
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D Bapa, berkatilah Zeon. 

I Terberkatilah ✠ kehangatan para kudus-Mu, sekarang, selalu dan 

sepanjang segala abad. Amin.  

Diakon menuangkan Zeon dalam bentuk salib ke dalam Piala sambil berkata: 

D Kehangatan Iman, penuh karena Roh Kudus. Amin. 

Diakon mengembalikan Thermarion kepada pelayan. Kemudian Imam dan diakon 

membungkuk, mengucapkan doa persiapan komuni. Setelah Koinonikon dan ayat mazmur. 

Aku percaya, ya Tuhan, dan aku mengakui akan Engkau Kristus 

yang Benar, Putra Allah yang hidup, yang datang ke dunia untuk 

menyelamatkan para pendosa, dan aku yang terutama. Aku percaya juga 

pada Tubuh-Mu yang tak bernoda dan akan Darah-Mu yang mulia. Dari 

sebab itu, aku berdoa kepada-Mu: kasihanilah aku dan ampunilah 

kesalahanku, yang disengaja atau tidak disengaja, dengan perkataan dan 

perbuatan, baik yang diketahui atau tidak diketahui. Dan buatlah aku layak 

untuk mengambil bagian pada Misteri-Mu yang paling murni, tanpa 

mendatangkan hukuman bagiku, untuk pengampunan segala dosa-dosaku 

dan sampai kepada hidup yang kekal. Amin.  

Terimalah aku sekarang, ya Putra Allah sebagai kawanan dalam 

Misteri Perjamuan-Mu; aku tidak akan menyatakan Misteri-Mu kepada 

musuh-musuh-Mu, maupun seperti Yudas yang mencium-Mu; tapi seperti 

pencuri yang bertobat, aku akan mengakui-Mu:  

✠Ingatlah aku, ya Tuhan, ketika Engkau datang dalam Kerajaan-Mu.  

✠Ingatlah aku, ya Raja, ketika Engkau datang dalam Kerajaan-Mu. 

✠Ingatlah aku, ya Mahakudus, ketika Engkau datang dalam 

Kerajaan-Mu. 

Semoga dengan penyambutan Misteri Suci-Mu, ya Tuhan, jangan 

menjadi bagiku penghakiman atau penghukuman, tapi menyembuhkan jiwa 

dan ragaku. Amin. 

✠ Ya Allah, ampunilah aku orang berdosa ini dan kasihanilah aku.  

✠ Ya Allah, bersihkanlah aku dari dosa-dosaku, dan kasihanilah aku. 

✠ Aku mempunyai dosa tak terhingga, ampunilah aku, ya Tuhan. 

Jika Uskup dan ada beberapa Imam berkonselebrasi, urutan pembagian Roti Suci, yang 

pertama Imam selebran, kemudian Imam menerima Komuni Suci untuk dirinya sendiri. Para 

konselebran memakan Roti Suci pada waktu yang sama dengan hormat. Setelah itu, mereka 

mengambil bagian dalam Piala Suci secara bergantian, satu persatu. 
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KOMUNI SUCI 

Imam meletakkan pada telapak tangan kanannya bagian Anak Domba dengan tanda XC 

dan dengan penuh perhatian memakannya dengan penuh hormat, seraya berkata: 

I Lihatlah, aku mendekat ya Tuhan dan Allahku. Tubuh Suci dan 

Berharga Tuhan Allah, dan Juruselamatku, Yesus Kristus yang 

diberikan kepadaku, NN, untuk pengampunan dosa-dosaku dan 

untuk kehidupan kekal. 

Imam memanggil diakon, denga berkata: 

I Diakon, mendekatlah. 

Diakon mendekat dari sisi kiri Altar, membungkuk, dan berkata: 

D Lihatlah, aku mendekat ya Tuhan dan Allahku. Berikanlah aku, ya bapa: 

Tubuh Suci dan Berharga Tuhan Allah, dan Juruselamatku, Yesus Kristus 

untuk pengampunan dosa-dosaku dan untuk kehidupan kekal. 

Imam mengambil bagian dari Roti Suci dan diletakkan di telapak tangan kanan diakon, 

dengan bersilang di atas tangan kiri, Imam melanjutkan: 

I Tubuh Suci dan Berharga Tuhan Allah, dan Juruselamat kita, Yesus Kristus 

yang diberikan kepadamu, NN, untuk pengampunan dosa-dosa dan untuk 

kehidupan kekal. 

Diakon mencium tangan Imam, pergi ke belakang Altar dan dengan hormat memakan Roti 

Suci. 

Imam mengambil Piala Suci dengan Eiliton sambil berkata: 

I Lihatlah, aku mendekat ya Tuhan dan Allahku. Darah Suci dan 

Berharga Tuhan Allah, dan Juruselamatku Yesus Kristus yang 

diberikan kepadaku, NN, untuk pengampunan dosa-dosa dan untuk 

kehidupan kekal. 

Imam meminum dengan tiga kali tegukkan, menyapu bekas bibirnya pada ujung Piala 

dengan Eiliton, dan setelah itu Imam mencium piala sambil berkata: 

I  Apa yang telah aku terima dengan lidah, semoga dapat 

menghapuskan pelanggaranku, dan membersihkan segala dosaku. 

Imam memanggil Diakon lagi: 

I Diakon, mendekatlah lagi. 

Diakon pergi, dari belakang Altar menuju sisi kanan Altar, dan berkata: 

D Lihatlah, aku mendekat lagi ya Tuhan dan Allahku. Berikanlah aku, ya 

bapa: Darah Suci dan Berharga Tuhan Allah, dan Juruselamatku Yesus 

Kristus yang diberikan kepadaku, untuk pengampunan dosa-dosa dan untuk 

kehidupan kekal. 
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I Darah Suci dan Berharga Tuhan Allah, dan Juruselamat kita, Yesus Kristus 

yang diberikan kepadamu, NN, untuk pengampunan dosa-dosa dan untuk 

kehidupan kekal. 

Diakon mengambil Piala dengan tangan kanannya, dengan eiliton di bawah dagu dengan 

tangan kirinya. Imam memberinya tiga kali tegukkan, seraya berkata: 

Apa yang kau terima dengan lidah, semoga dapat menghapuskan pelanggaranmu, 

dan membersihkan segala dosamu. 

Pada saat ini, tabir pada Pintu Suci dibuka. Diakon membungkuk satu kali, mengambil Piala 

dan berjalan ke arah Pintu Suci, mengangkat piala dan memperlihatkannya kepada umat 

sambil berkata: 

D Mendekatlah dengan takut 

akan Allah, dengan iman dan 

dengan kasih. 

Μετὰ φόβου Θεοῦ, πίστεως καὶ 
ἀγάπης προσέλθετε. 

U Amin, Amin, Amin.  
Terberkatilah Dia yang 

datang dalam nama Tuhan. 

Allah adalah Tuhan yang 

menyatakan diri-Nya kepada 

kita. 

Ἀμήν. Ἀμήν. Ἀμήν.  

Εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν 

ὀνόματι Κυρίου.  

Θεὸς Κύριος καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν. 

 

Umat beriman mendekat dengan tangan di silangkan di dada. Setiap orang menyebutkan 

namanya dengan jelas sebelum menerima Ekaristi Suci. Imam memberikan Ekaristi Suci 

kepada setiap umat sambil berkata: 

I Hamba Tuhan NN., menerima Tubuh dan Darah Tuhan Allah, dan 

Juruselamat kita Yesus Kristus, untuk pengampunan dosa-dosamu 

dan untuk kehidupan yang kekal. Amin. 

Selama penerimaan Komuni, paduan suara bernyanyi: 

Kini terimalah aku, ya Putra Allah, yang ambil bagian dalam misteri 

Perjamuan, aku tidak akan menyingkapkan misteri-Mu kepada para musuh-

Mu, juga aku tidak akan memberikan ciuman seperti Yudas, namun seperti 

pencuri yang mengakui-Mu: Ingatlah aku, ya Tuhan dalam Kerajaan-Mu. 

Menyusul setelah Komuni, Imam memberkati umat dengan Piala, sambil berkata: 

I Ya Allah, ✠ selamatkanlah 

umat-Mu, dan berkatilah 
milik pusaka-Mu. 

Σῶσον ὁ Θεὸς ✠ τὸν λαόν σου, καὶ 
εὐλόγησον τὴν κληρονομίαν σου. 

U Kami melihat sinar kebe-

naran. Kami menerima Roh 

Surgawi. Kami menerima 

iman yang sejati. Kami 

Εἴδομεν τὸ φῶς τὸ ἀληθινόν, 

ἐλάβομεν Πνεῦμα ἐπουράνιον, 

εὕρομεν πίστιν ἀληθῆ, ἀδιαίρετον 

Τριάδα προσκυνοῦντες, αὕτη γὰρ 



[58] 

menyembah Engkau, Tri-

tunggal yang tak terpisah-

kan, yang menyelamatkan 
kami. 

ἡμᾶς ἔσωσεν. 

Pada peringatan Tuhan, apodosis, hymne ini di ganti dengan Troparion Peringatan.  

Imam dan diakon membawa persembahan ke belakang Altar. Imam mengosongkan bagian 

yang tersisa dalam diskos ke dalam piala, dan menutupnya. Imam menempatkan Asterik 

pada diskos, dan menutupnya. Kemudian mendupainya tiga kali sambil berkata: 

I Ya Tuhan, semoga Engkau dimuliakan, di Surga tinggi, dan di atas 

bumi. 

Imam dan diakon membawa Diskos ke Prothesis tanpa mengucapkan apa pun. Diakon 

mengenakan Orarionnya pada posisi yang seperti biasa. Imam mengambil Piala yang telah 

diselubungi, dan berkata: 

I Terpujilah Allah kita, sekara-

ng, selalu dan sepanjang 

segala abad. 

Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, Πάντοτε, 
νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν 

αἰώνων. 

Imam membawanya ke Prothesis, meletakkannya disana. Dan kembali ke Altar. 

U Amin. (Ἀμήν.) 

Setelah Hymne dapat ditambahkan: 

U Biarlah mulut kami dipenuhi dengan pujian-Mu ya Tuhan, agar kami 

dapat menyanyikan kemuliaan-Mu. Engkau telah membuat kami 

layak ambil bagian dalam Pesta Mistik-Mu yang kudus. Jagailah 

kami dalam kekudusan-Mu, agar kami tetap tinggal dalam kebenaran-

Mu sepanjang hari. Alleluia, alleluia, alleluia. 

Diakon keluar dari Pintu Utara. Diakon berdiri di depan Pintu Suci dan berkata: 

LITANI SYUKUR 

D Marilah berdiri. Marilah ambil bagian dalam Keilahian, Kekudusan, 

Kemurnian, Kekekalan, Kegembiraan Sang Pemberi Kehidupan, dan 

yang mengagumkan Misteri Kristus, marilah kita dengan layak 

bersyukur kepada Tuhan.  

U Tuhan kasihanilah kami. (Κύριε ἐλεήσον). 

Tolonglah kami, selamatkanlah kami, kasihanilah kami, dan jagailah 

kami, ya Tuhan, dengan rahmat-Mu.  

 Marilah kita mohon agar seluruh hari-hari kita berjalan dengan 

sempurna, kudus, damai, dan terbebas dari dosa, marilah kita 

mempercayakan diri kita sendiri satu sama lain dan seluruh hidup 

kita kepada Kristus Allah kita.  
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U Kepada-Mu ya Tuhan. (Σοὶ Κυ ́ριε). 

Imam melipat Antimension, Imam berdoa: 

I Kami bersyukur kepada-Mu, ya Tuhan, yang mengasihi umat manusia dan 

yang bermurah hati pada jiwa-jiwa kami, Engkau yang membuat kami layak 

pada hari ini menerima misteri kehidupan kekal dan Surgawi-Mu. Buatlah 

jalan-jalan kami lurus; kuatkanlah kami semua yang takut akan Engkau; 

jagailah hidup kami; teguhkanlah langkah-langkah kami; kami berdoa 

dengan perantaraan yang mulia Theotokos dan yang tetap Perawan Maria, 

dan semua orang kudus-Mu.  

Imam mengambil Buku Injil dan membuat tanda Salib dengannya di atas kain Antimension 

dan meletakannya di atas Altar, Imam mengakhiri doa dengan ekphonesis: 

I Bagi-Mu ya Pengudus kami 
dan kepada-Mu kami sam-

paikan kemuliaan: Bapa, dan 

✠ Putra, dan Roh Kudus, 

sekarang, selalu dan 

sepanjang segala abad.  

Ὅτι σὺ εἶ ὁ ἁγιασμὸς ἡμῶν, καὶ σοὶ 
τὴν δόξαν ἀναπέμπομεν, τῷ Πατρὶ 

καὶ τῷ ✠ Υἱῷ καὶ τῷ Ἁγίῳ 

Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς 
αἰῶνας τῶν αἰώνων.  

U Amin.  Ἀμήν. 

I Marilah pergi dalam damai.   Ἐν εἰρήνῃ προέλθωμεν. 

U Dalam nama Tuhan.  Ἐν ὀνόματι Κυρίου. 

I Marilah berdoa kepada 

Tuhan.   
Τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. 

U Tuhan kasihanilah kami. Κυ ́ριε ἐλεη ́σον. 

Imam keluar dari Pintu Suci, berdiri di depan ikon Tuhan, dan berdoa: 

I Engkau memberkati, siapa saja yang memuji-Mu, ya Tuhan, dan 

menguduskan setiap orang yang berkenan kepada-Mu, selamatkanlah 

umat-Mu dan berkatilah milik pusaka-Mu dan peliharalah 

kesempurnaan Gereja-Mu.  

Kuduskanlah setiap orang yang cinta akan rumah-Mu yang 

indah dan muliakanlah mereka dengan daya Ilahi-Mu, janganlah 

meninggalkan kami yang berharap pada-Mu. Berilah damai pada 

dunia-Mu, pada Gereja-Mu, pada para Imam-Mu, pada semua yang 

memegang pemerintahan dan kepada semua umat-Mu. Untuk segala 

pemberian yang baik dan semua yang sempurna berasal dari atas, 

datang dari-Mu, Bapa Terang.  

Kepada-Mu kami sampaikan kemuliaan, syukur, dan sembah: 

Bapa, dan Putra, dan Roh Kudus, sekarang, selalu dan sepanjang 

segala abad.  
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U Amin. Berkat dalam nama Tuhan, sekarang dan selama-lamanya. (3). 

Imam masuk kembali ke Ruang Mahakudus melalui Pintu Suci, pergi ke meja Prothesis dan 

berdoa: 

I Ya Kristus, Tuhan dan Allah kami, yang memenuhi diri para nabi, 

yang memberikan pendamaian dengan Bapa, penuhi hati kami 

dengan sukacita dan kegembiraan, sekarang, selalu dan sepanjang 

segala abad. Amin. 

Diakon masuk ke Ruang Mahakudus melalui Pintu Selatan. Saat paduan suara selesai 

bernyanyi, diakon berkata dari Pintu Suci: 

D Marilah kita berdoa kepada Tuhan. 

U Tuhan kasihanilah kami. (Κύριε ἐλεήσον). 
Imam pergi kepada umat, dan memberkati mereka sambil berkata: 

I Semoga Berkat Tuhan ✠ dan belaskasih-Nya tercurah padamu 

melalui rahmat Ilahi-Nya dan kasih-Nya kepada umat manusia, 

sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. 

U Amin.  
APOLYSIS 

I Kemuliaan bagi-Mu, ya Kristus Allah kami, harapan kami, 

kemuliaan bagi-Mu. 

U Kemuliaan kepada Bapa, dan Putra, dan Roh Kudus, sekarang, selalu 

dan sepanjang segala abad. Amin. 

 Tuhan kasihanilah kami. (3) Dalam nama Tuhan, bapa mohon berkat. 

Imam melanjutkan: 

I Semoga (Minggu: Dia yang bangkit dari kematian,) Kristus Allah kita 

yang sejati, dan melalui doa-doa Bunda yang paling murni, terkudus, 

dan termulia; dengan kekuatan Salib yang mulia dan pemberi hidup; 

dengan perlindungan yang terhormat para kuasa Surgawi; dengan 

permohonan yang Terhormat, Mulia, Nabi dan sang Perintis, 

Yohanes Pembaptis; serta para rasul yang terpuji; bapa kami di antara 

para kudus, Santo Yohanes Krisostomus, Uskup Agung 

Konstantinopel yang mana liturginya kami rayakan; para martir yang 

jaya, mulia dan kudus; bagi yang mulia para bapa Pembawa Allah;  

Santo/a NN pelindung Gereja; [dan Santo/a NN, yang kami 

peringati hari ini]; yang kudus dan benar Leluhur Kristus Allah kami, 

Santo Yoakim dan Santa Anna; dan semua orang kudus, kasihanilah 

kami dan selamatkanlah kami, karena Engkau Mahabaik dan 

mengasihi umat manusia.  

U Amin. 



[61] 

I Dengan doa-doa para bapa suci, Tuhan Yesus Kristus Allah kami, 

kasihanilah dan selamatkanlah kami. 

U Amin. 

Umat pergi mencium Salib dan menerima Antidoron. Yang telah menerima antidoron, 

hendaknya berdoa mengucap syukur. 

I Semoga Berkat Tuhan dan karunia-Nya tercurah bagimu.  
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Dilarang merubah bentuk apapun dalam naskah ini. 


