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Misa Sabtu, 25 Desember Jam 08:30 & 11:00 

h Misa Hari Raya Natal g 
 

RITUS PEMBUKA  
 

 
Lagu Pembuka 
 
1.  TANDA SALIB DAN SALAM 

I  :   Dalam Nama (+)  Bapa dan Putra dan Roh Kudus. 
U :  Amin. 
I   :  Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang Putera 

dianugerahkan kita. Lambang pemerintahan ada diatas bahu-
Nya dan disebut Penasehat Ajaib. 

U  :  Sekarang dan selama-lamanya.  

2.  PENGANTAR 
I :  Selamat Hari Raya Natal. Pada Hari Raya Natal ini, kita merasa 

satu keluarga besar. Kita bergembira merayakan kelahiran Tuhan 
Yesus. Anak-anak, remaja, dan orang tua mengaturkan sembah 
sujud di hadapan bayi Yesus yang dijaga dengan penuh kasih oleh 
Ibu Maria dan Bapa Yusuf. Seluruh alam pun memuji dengan 
sorak, “Gloria in exelcis Deo.”  

2.  TUHAN KASIHANILAH KAMI 
I :   Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Sabda Allah, yang ada sejak awal 

mula, dan menjadi Pengantara penciptaan alam semesta.  
   Tuhan, kasihanilah kami.  
U :  Tuhan, kasihanilah kami.  
I :  Engkaulah Sabda Allah, yang menjelma menjadi manusia dan 

menjadi cahaya bagi kami dalam kegelapan.  
Kristus, Kasihanilahkami.   

U :  Kristus, Kasihanilah kami.  
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I :   Engkaulah Sabda Allah, penuh rahmat, yang rela  tinggal di antara 
kami.  Tuhan, Kasihanilah kami.   

U :  Tuhan, Kasihanilah kami.  

 

I  :  Semoga Allah yang Mahakuasa mengasihani kita, mengampuni 
dosa kita, dan mengantar kita kehidup yang kekal 

 
U :  Amin 

 

4.   MADAH KEMULIAAN dinyanyikan  

 
5.  DOA KOLEKTA 
I :  Marilah kita berdoa, (hening sejenak)  

Ya Allah, Engkau telah memperlihatkan kebaikan dan kasih setia-
Mu kepada kami dalam diri Yesus Kristus, Putra-Mu, Sang Sabda 
yang telah menjelma menjadi manusia dan tinggal di tengah-
tengah kami. Semoga, kehadiran-Nya menjadi sumber 
kegembiraan dan berkat bagi semua orang di dunia ini. Sebab, 
Dialah Tuhan dan Pengantara kami, yang bersama dengan Dikau 
dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah, sepanjang 
segala masa.  

U :  Amin.  

 

LITURGI SABDA  
 

 
6.  BACAAN  PERTAMA  Yes. 52 : 7-10  

L :  Pembacaan dari Kitab Yesaya: 
Segala ujung bumi melihat keselamatan yang datang  dari 
Allah kita  
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O betapa indah kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan 
bentara yang mengabarkan berita damai dan memberitakan 
Kabar Baik; yang mengabarkan berita selamat dan berkata 
kepada Sion, “Allahmu meraja” Dengarlah suara orang-orang 
yang mengawal engkau. Mereka bersoraksorai serempak. Sebab 
dengan mata kepala sendiri mereka melihat bagaimana Tuhan 
kembali ke Sion. Bergembiralah, bersorak-sorailah bersama-
sama, hai reruntuhan Yerusalem! Sebab Tuhan telah menghibur 
umat-Nya. Ia telah menebus Yerusalem. Tuhan telah 
menunjukkan tanganNya yang kudus di depan mata semua 
bangsa; maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang 
datangnya dari Allah kita.  
Demikianlah Sabda Tuhan.   

U :  Syukur kepada Allah.  

 
7.  MAZMUR TANGGAPAN                Mzm. 98:1.2-3ab.3cd-4.5-6  
 
Ulangan :  Segala ujung bumi t’lah melihat keselamatan 
 yang datang dari Allah kita.  
Ayat:  
1. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan sebab Ia telah melakukan karya-

karya yang ajaib; keselamatan telah dikerjakan oleh tangan kanan-
Nya, oleh lengan-Nya yang kudus. 

2. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang datang dari pada-
Nya. Ia telah menyatakan keadilan-Nya dihadapan para bangsa. Ia 
ingat akan kasih dan kesetiaan-Nya terhadap kaum Israel. 

3. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari 
Allah kita. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi, 
bergembiralah dan bermazmurlah. 

4. Bermazmurlah bagi Tuhan dengan kecapi, dengan kecapi dan lagu 
merdu; dengan nafiri dan sangkakala yang nyaring bersorak-
sorailah di hadapan Raja, yakni Tuhan. 
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8.  BACAAN KEDUA  Ibr 1 : 1-6  

L :  Pembacaan dari Surat Kepada Orang Ibrani : 
Allah berbicara kepada kita dengan pengantaraan Anak-Nya. 
Saudarasaudara, pada zaman dulu Allah berulang kali dan dalam  
pelbagai  cara  berbicara  kepada  nenek  moyang  kita dengan 
pengantaraan para nabi. Tetapi, pada zaman akhir ini, Allah telah 
berbicara kepada kita dengan pengantaraan Anak-Nya. Anak-Nya 
itulah yang ditetapkan-Nya sebagai yang berhak menerima 
segala yang ada. Oleh Dialah Allah menjadikan alam semesta, 
Dialah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Dialah 
yang menopang segala yang ada dengan Sabda-Nya yang penuh 
kekuasaan. Dan setelah berhasil mengadakan penyucian dosa. Ia 
duduk di sebelah kanan Yang Mahabesar di tempat yang tinggi. 
Ia jauh lebih tinggi daripada para Malaikat sebagaimana nama 
yang dikaruniakan kepada-Nya jauh lebih indah daripada nama 
mereka. Karena kepada siapakah di antara para Malaikat itu Allah 
pernah berkata, “Anak-Kulah Engkau! Pada hari ini, Engkau telah 
Kuperanakkan.” Atau pun, “Aku akan menjadi Bapa-Nya, dan Ia 
menjadi Anak-Ku” Lagipula ketika  mengantar Anak-Nya  yang  
sulung  ke  dunia, Allah berkata, “Semua Malaikat Allah harus 
menyembah Dia.”  Demikianlah Sabda Tuhan.   

U  : Syukur kepada Allah.  

 
9.  BAIT PENGANTAR INJIL 

S :   Alleluya.  U : Alleluya. 
S :  Fajar suci menyinari kita. Marilah menyembah Tuhan, hai 

semua bangsa, sebab cahaya gemilang telah turun ke dunia. 
U   : Alleluya.  

 
10.  BACAAN INJIL  Yoh 1 : 1-18  

 
I   :  Tuhan bersamamu 
U :  Dan Bersama roh-mu 
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I   :  Inilah Injil Suci menurut Yohanes: 
U :  Dimuliakanlah Tuhan 

 
Firman  telah  menjadi manusia.   
Pada awal mula adalah Firman. Firman itu ada bersama-sama 
dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Firman itu pada 
mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan 
oleh Dia, dan tanpa Dia  tidak  ada  suatu  pun yang telah jadi dari 
segala yang telah dijadikan. Dalam Dia, ada hidup, dan hidup itu 
adalah terang bagi manusia. Terang itu bercahaya di dalam 
kegelapan, tetapi kegelapan tidak menguasainya. Datanglah 
seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai 
saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu supaya oleh 
dia semua orang menjadi percaya. Ia sendiri bukan terang itu, 
tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang 
yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, sedang 
datang ke dalam dunia.Terang itu telah ada di dalam dunia dan 
dunia dijadikan oleh-Nya, tetapi dunia tidak mengenal-Nya. Ia 
datang kepada milik kepunyaan-Nya, tetapi orang-orang 
kepunyaan-Nya itu tidak menerima-Nya. Tetapi, semua orang 
yang menerima Dia diberi-Nya kuasa menjadi anakanak Allah, 
yaitu mereka yang percaya dalam nama-Nya, orang-orang yang 
diperanakkan bukan dari darah atau daging, bukan pula secara 
jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah.  
Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan 
kita telah melihat kemuliaan-Nya, yaitu kemuliaan yang 
diberikan kepada-Nya sebagai Anak Tunggal Bapa, penuh kasih 
dan kebenaran. Tentang Dia Yohanes memberi kesaksian dan 
berseru, “Inilah Dia yang kumaksudkan ketika aku berkata: 
Sesudah aku akan datang Dia yang telah mendahului aku, sebab 
Dia telah ada sebelum aku. ”Karena dari kepenuhannya kita 
semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia; sebab 
Hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan 
kebenaran datang oleh Yesus. Tidak seorang pun pernah melihat 
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Allah, tetapi Anak Tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, 
Dialah yang menyatakan-Nya.  

 Demikianlah Sabda Tuhan   

U  :  Terpujilah Kristus. 

 
11.   HOMILI 

 
12.   SYAHADAT 

Umat terkasih, dalam misa Natal ini, saat Syahadat dibacakan dan pada kalimat “Perawan 
Maria” dari kalimat “yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh Perawan Maria” 
semua umat diminta untuk memberikan penghormatan dengan melakukan  “GENUFLEKSI” 
yaitu berlutut dengan sebelah kaki. 

 
Aku percaya akan Allah, 

Bapa yang Mahakuasa, 
pencipta langit dan bumi 

Dan akan Yesus Kristus,  
Putra-Nya yang Tunggal, Tuhan kita, 
yang dikandung dari Roh Kudus,            (umat melakukan Genufleksi) 

dilahirkan oleh Perawan Maria; 
Yang menderita sengsara 
dalam pemerintahan Pontius Pilatus, 
disalibkan, wafat, dan dimakamkan; 

yang turun ketempat penantian 
pada hari ketiga bangkit 
dari antara orang mati 
 Yang naik ke Surga duduk disebelah kanan 
 Allah Bapa yang maha kuasa 
dari situ Ia akan datang 
mengadili orang yang hidup  
dan yang mati. 
 Aku percaya akan Roh Kudus, 
 Gereja Katolik yang kudus 
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persekutuan Para Kudus, 
 pengampunan dosa, 
kebangkitan badan, 
kehidupan kekal, Amin. 

 

 

13. DOA UMAT 
I :   Allah Bapa berkenan tinggal di antara kita dan mengangkat kita 

sebagai putra dan putri-Nya yang terkasih. Marilah kita 
panjatkan doa-doa yang mengalir dari iman akan kasih-Nya yang 
teramat agung itu.  

L  :  Marilah kita berdoa bagi Gereja.   
Semoga iman akan kedatangan dan perutusan Yesus Kristus, 
Putra-Nya, memperbarui dan menyempurnakan Gereja-Nya 
dalam perjuangan mewartakan Kerajaan cinta kasih-Nya di 
tengah dunia.  
Marilah kita mohon ...  

U  :  Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.  

L  :   Marilah kita berdoa bagi perdamaian di antara umat manusia.  
Semoga kehadiran Putra-Nya di tengah-tengah kita menguatkan 
iman kita untuk terus berjuang dalam mencapai perdamaian, 
kebahagiaan, dan keadilan bagi seluruh umat manusia.  
Marilah kita mohon ...   

U :  Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.   
L :  Marilah kita berdoa bagi orang-orang yang lemah, kecil, miskin, 

berkebutuhan khusus dan tersingkir.  
Semoga kelahiran Putra-Nya di gua Betlehem menguatkan iman 
dan harapan untuk membangkitkan semangat mereka dalam 
perjuangan hidup mereka.  
Marilah kita mohon ...  

U :  Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.   
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L  :   Marilah kita berdoa bagi kita semua.  
Semoga perayaan Natal menggerakkan kita untuk semakin rela 
berbagi pengalaman hidup dan anugerah-Nya kepada mereka 
yang terbuang dan menderita.  
Marilah kita mohon ...  

U :  Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.  
I :  Allah Bapa kami, hidup adalah suatu permohonan terus menerus 

akan karya penyempurnaan-Mu bagi kami. Dengarkanlah doa 
putra dan putri-Mu, dan sempurnakanlah hidup kami dalam diri 
Yesus Putra-Mu, Tuhan Kami.  

U :  Amin.  
 

LITURGI EKARISTI  
  

 

Lagu Persiapan Persembahan  

14. PERSIAPAN PERSEMBAHAN 
I :  Terpujilah Engkau, Tuhan, Allah semesta alam, sebab dari 

kemurahan-Mu kami menerima roti, yang kami persembahkan 
kepada-Mu, hasil bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan 
menjadi roti kehidupan. 

U :  Terpujilah Allah selama-lamanya. 
 
I :  Terpujilah Engkau, Tuhan, Allah semesta alam, sebab dari 

kemurahan-Mu kami menerima anggur, yang kami persembahkan 
kepada-Mu, hasil pokok anggur dan usaha manusia yang bagi kami 
akan menjadi minuman rohani. 

U :  Terpujilah Allah selama-lamanya. 
 
I  :  Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persem-

bahanmu berkenan kepada Allah, Bapa yang mahakuasa.  
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U: Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan dan 
keselamatan kami serta seluruh umat Allah yang kudus.  

 
Doa Persiapan Persembahan   
I :  Ya Allah, sudilah menerima  persembahan  kami  pada  hari 9raya 

ini9. Semoga oleh persembahan ini, kami didamaikan 9kembali 
sepenuhnya dengan Dikau dan ibadat kami kepada-Mu 
disempurnakan. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan Kami.  

U :  Amin.  

 
15. PREFASI NATAL (II) 

I  :  Tuhan bersamamu  
U :   Dan bersama rohmu  
I  :   Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan  
U :   Sudah kami arahkan  
I  :   Marilah bersyukur kepada Tuhan, Allah kita  
U :   Sudah layak dan sepantasnya  
 
I  :   Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa 

kami selalu dan dimanapun bersyukur kepada-Mu, Tuhan, Bapa 
yang Kudus, Allah yang Mahakuasa dan Kekal, dengan 
pengantaraan Kristus Tuhan kami. 

Melalui penjelmaan-Nya hari ini, 
Dia yang tampil cemerlang memulihkan kami; 
sebab Ketika kerapuhan kami ditopang oleh Sabda-Mu, 
tidak hanya kefanaan insani kami beralih menuju kemuliaan kekal, 
tetapi juga berkat persatuan yang mengagumkan 
kami dipulihkan Kembali menjadi abadi. 
 

 Sebab itu,   bersama paduan suara para Malaikat,  
kami memuji-Mu dan dengan sukacita  berseru :  

 
“KUDUS” dinyanyikan 
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16.DOA SYUKUR AGUNG II 
 
I  :  Sungguh kuduslah Engkau, Tuhan, 

sumber segala kekudusan . 
 Maka  kami mohon: 

 kuduskanlah persembahan ini 
dengan pencurahan Roh-Mu 
agar bagi kami menjadi Tubuh dan  Ì Darah 
Tuhan kami, Yesus Kristus. 

 
 

I  :  Ketika Dia diserahkan 
 untuk menanggung sengsara dengan rela 

Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, 
Dia memecah-mecahkan,  
lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya  
seraya berkata:  

 

Terimalah dan makanlah, kamu semua: 
Inilah Tubuh-Ku  
yang diserahkan bagimu.  
 

Demikian pula, sesudah perjamuan,  
Dia mengambil piala, 
sekali lagi Dia mengucap syukur kepada-Mu,  
memberikannya kepada murid-murid-Nya,  
seraya berkata:  

 

Terimalah dan minumlah, kamu semua: 
Inilah piala Darah-Ku,  
Darah perjanjian baru dan kekal,  
yang ditumpahkan bagimu  
dan bagi semua orang  
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demi pengampunan dosa.  
Lakukanlah ini  
sebagai kenangan akan Daku.  

Anamnesis (3)  
I  :  Agunglah misteri iman kita. 
U :   Penyelamat dunia, selamatkanlah kami, 
 karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, 
 Engkau telah membebaskan kami  

 
I :  Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, 
 Kami persembahkan kepada-Mu, Bapa, 

 roti kehidupan dan piala keselamatan. 
 

Kami bersyukur, sebab kami Engkau anggap layak 
menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. 
Dan kami mohon semoga kami yang menerima 
Tubuh dan Darah Kristus 
dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. 
 

Ingatlah Tuhan, akan Gereja-Mu 
yang tersebar diseluruh bumi, 
agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, 
dalam persatuan dengan Paus kami, Fransiskus,  
dan uskup kami, Ignatius, serta semua rohaniawan. 
 

Ingatlah juga akan sudara-saudari kami 
yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, 
dan akan semua orang 
yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, 
dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu 
 

Kami mohon kasihanilah kami semua, 
agar kami Engkau terima 
dalam kebahagiaan abadi 
Bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, 
Santo Yosef mempelainya, 
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Para Rasul dan semua Orang Kudus, 
Sepanjang masa, 
yang hidupnya berkenan pada-Mu 
Semoga kamipun Engkau perkenankan 
Turut serta memuji dan memuliakan Dikau 
dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu. 

  

I :  Dengan pengantaraan Dia,  
bersama Dia dan dalam Dia,  
bagi-Mu Allah Bapa yang Mahakuasa,  
dalam persekutuan dengan Roh Kudus,  
segala hormat dan kemuliaan  
sepanjang segala masa.  

U :  Amin.  
 
 

RITUS KOMUNI 
 

 
BAPA KAMI didaraskan 
I  :  Atas petunjuk penyelamat kita, 
 dan menurut ajaran Ilahi, 
 maka beranilah kita berdoa  
  

I+U :  Bapa kami …. 
 

I : Tuhan, kami mohon, 
 bebaskanlah kami dari segala yang jahat, 
sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, 
supaya, kami yang telah dikuatkan 
oleh kelimpahan belas kasih-Mu, 
selalu bebas dari dosa, 
dan dijauhkan dari segala gangguan: 
sambil menantikan harapan yang membahagiakan 
dan kedatangan Penyelamat kami, Yesus Kristus. 
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U :  Sebab Engkaulah Raja 
 yang mulia dan berkuasa, 
 untuk selama-lamanya. 

 
17.  DOA DAMAI 

I : Tuhan Yesus Kristus, 
 Engkau telah bersabda kepada para Rasul-Mu: 
 Damai-Ku Kutinggalkan bagimu, 
 Damai-Ku Kuberikan kepadamu: 
 Janganlah memperhitungkan dosa kami, 
 Tetapi perhatikanlah iman Gereja-Mu; 
 dan berilah kami damai dan kesatuan 
 sesuai dengan kehendak-Mu 
 Engkau yang hidup dan meraja 
 sepanjang segala masa. 

U : Amin. 
 
I  :  Semoga damai Tuhan selalu bersamamu  

U :   Dan bersama rohmu.  

 
18.  ANAK DOMBA ALLAH didaraskan 

 

19. KOMUNI 

Lagu Komuni  

Doa sesudah Komuni 1  
I : Marilah kita berdoa, (hening sejenak)  

Allah Yang Maha Penyayang, hari ini sudah lahir Juru Selamat 
dunia. Semoga Dia, yang telah menjadikan kami anak-anak Allah, 
juga memberi kami hidup abadi. Sebab, Dialah Tuhan kami, yang 
hidup dan berkuasa sepanjang segala masa.  

U  : Amin.  
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RITUS PENUTUP  
 

 

21. PENGUMUMAN 

 
22. BERKAT DAN PENGUTUSAN  

 
I  :  Tuhan bersamamu.  
U :  Dan bersama roh-mu.  
I  :  Semoga Allah yang pada hari yang kudus ini menebarkan cahaya 

Ilahi, menjauhkan saudara dari kuasa kegelapan.  
U :  Amin.  

I  :  Semoga Allah yang telah menjelma menjadi manusia, menyatukan 
surga dengan bumi dan melimpahi saudara dengan damai dan 
cinta.  

U :  Amin.  

I :  Semoga Allah yang mengutus para malaikat kepada para gembala 
juga mengutus saudara sebagai pewarta kabar sukacita.  

U :  Amin.  

I  :   Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati Saudara sekalian,  
(+) Bapa, dan Putra, dan Roh Kudus.  

U :   Amin.  
 
I  :  Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai  
U :  Syukur kepada Allah.  

 
 
23. PERARAKAN PENUTUP 
 
 
LAGU PENUTUP   
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~ LAGU-LAGU NATAL ~ 
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2. PS 452   MALAM KUDUS 
Malam kudus sunyi senyap  

dunia terlelap 
Hanya dua berjaga terus,  

ayah bunda mesra dan kudus 
Anak tidur tenang, anak tidur tenang 

 

Malam kudus sunyi senyap  
Gloria menggegap 

Bala surga menyanyikannya,  
dan gembala menyaksikannya  

Lahir Sang Penebus, lahir Sang Penebus 
 

Malam kudus sunyi senyap  
Kurnia dan berkat  

Tercermin bagi kami terus  
di wajah-Mu, ya Anak kudus  

Cinta kasih kekal, cinta kasih kekal 
 
 

3. GITA  SURGA  BERGEMA 
Gita surga bergema, lahir Raja mulia  

Damai dan sejahtera, turun dalam dunia 
Bangsa-bangsa bangkitlah, maklumkanlah segera  
Kabar baik cemerlang, Lahir Kristus Sang Terang,  

Gita surga bergema, Lahir Raja Mulia. 
 

Yang disurga disembah, Kristus Raja yang baka,  
Lahir dalam dunia, dan Maria bunda-Nya. Dalam daging dikenal, 

Firman Allah yang kekal, Dalam Anak yang kecil, nyatalah Emmanuel, 
Gita surga bergema, lahir Raja Mulia. 

Raja damai yang besar, surya hidup yang benar, Menyembuhkan 
dunia, dinaungan sayap-Nya Tak memandang diri-Nya mati pun 

ditrima-Nya 
Lahir untuk memberi, hidup baru abadi, 

Gita surga bergema, Lahir Raja Mulia 
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4. PS 456   PARA MALAIKAT BERNYANYI 
Para malaikat bernyanyi di tengah malam sunyi  

Bergema di padang sunyi warta suka surgawi. Reff:  
 

Tampaklah utusan surga yang bersinar mulia  
Penggembalapun takutlah menyaksikan sinarnya. Reff:  

 
Hari ini lahir Kristus Juru S’lamat dunia  

Bayi yang terbungkus lampin di palungan tidur-Nya Reff:  
 

Dan gembalapun pergilah kota Daud arahnya  
Mari kitapun memuji dan bernyanyi tak henti. Reff:  

Reff :  
Gloria in excelsis Deo  
Gloria in excelsis Deo  

5. PS 458   GEMBALA BERJAGA DI PADANG 
 

Gembala berjaga di padang di malam sepi nan kelam  
Menjaga kawanan dombanya dengan cermat dan setia  

Sekonyong terpancarcahaya menghalau bayangan kelam  
Tampaklah malaikat gemilang membawakan kabar senang 

 
Janganlah kau takut gembala ku bawa berita besar 
Lahirlah bagimu Penebus di Bethlehem kota Daud 

Dan muncul ribuan malaikat di langit bermadah merdu 
Terpujilah Allah di surga serta damailah umat-Nya 

 
O Yesusku yang baru lahir, kuingin dekat pada-Mu  

Kau rela tinggalkan Surga-Mu agar s’lamatlah jiwaku  
Terimalah kini hatiku pembalasan kasih-Mu mesra  

Sudilah kobarkan selalu percik kasih di hatiku 
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6. PS 460  S’LAMAT, S’LAMAT DATANG 

S’lamat, s’lamat datang Yesus tuhanku 
Betapa dari jauh kunjungan-Mu 

Dari surga tinggi dikau datang bagiku 
Walaupun sekarang tak tampak wujud-Mu 

Ya Tuhanku 
 

Aku bergembira atas datang-Mu 
Dan aku menyanyikan tembang merdu  

Dikau dilahirkan pada malam yang kudus  
Oleh dara murni yang sungguh mulia  

Ya Tuhanku 
 

Para penggembala mendengar kabar 
Sang Kristus sudah lahir di dunia 

Lalu bergegas menuju kota Bethlehem 
Dan mereka lihat Sang Bayi Penebus 

Ya Tuhanku 

7. HAI DENGARKAN, KAU GEMBALA 
 

Hai dengarkan kau gembala kabar indah bagimu  
Datanglah menuju gua dan menghadap Tuhanmu  

Damai, damai, damailah senantiasa bagi umat manusia 
 

Jangan takut jangan bimbang sambut kabar yang cerah  
Kabut dosa akan musnah oleh sinar Sang Terang  

Damai, damai, damailah senantiasa bagi umat manusia 
 

Lahirlah Sang Juru s’lamat dalam kandang yang sepi 
Damai nyata dibawa-Nya bagi hati yang bersih 

Damai, damai, damailah senantiasa bagi umat manusia 
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8. PS  464  HAI, MARI BERHIMPUN 

 
Hai mari berhimpun dan bersukaria  

Hai mari semua ke Bethlehem 
Lihat yang lahir Raja bala Surga 

Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia 
Sembah dan puji Dia Tuhanmu 

 
Terang yang Ilahi, Allah yang sejati  

Tlah turun menjadi manusia  
Allah sendiri dalam rupa insan 

Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia 
Sembah dan puji Dia Tuhanmu 

 
Gembala dipanggil dari padang raya  
Menuju palungan-Nya yang rendah  

Kitapun turut bergegas ke sana 
Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia 

Sembah dan puji Dia Tuhanmu 
 

Melihat bintang-Nya datang orang Majus  
Menghantar emas kemenyan dan mur  

Marilah kita persembahkan hati 
Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia 

Sembah dan puji Dia Tuhanmu 
 

Cahaya abadi dari Allah Bapa  
Kentara berwujud di dunia  

Anak Ilahi berbalutkan lampin 
Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia 

Sembah dan puji Dia Tuhanmu. 
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9. HAI, ANAK SEMUA 

 
Hai, anak semua cepat marilah,  masukilah kandang dengan segera,   

Dan lihatlah Bayi yang ternyenyak,  tergolek di dalam palungan ternak. 
Perhatikanlah wajah-Nya berseri,  lembut bercahaya di malam sepi 
Meski dalam lampin lebih mulia  dibanding malaikat di surga cerah 

Terbaringlah Ia dirumput kering,  Maria dan Yusup tenang dan bening. 
Dan para gembala sujud menyembah, malaikat di atas 

memuliakanNya. 

Sekarangpun kita hendak bertelut, di muka palungan Sang Bayi 
lembut, 

Marilah semua bernyayi senang,  bersama malaikat yang putih terang. 

Terimalah hati yang kami beri, dan buatlah kami pun suci bersih, 
Supaya beroleh sentosa penuh, bersatu abadi dengan diri-Mu. 

 
 

 


