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Visualisasi dan Meditasi Jalan Salib 

Gereja Katolik Paroki St. Yohanes Rasul Pringwulung 
Jumat, 3 Maret 2015 

Lagu Pembuka 
 

Tanda Salib dan Salam 
P : Dalam nama Bapa, dan Putera, dan Roh Kudus 

P+U : Amin 

P : Saudara-saudari yang terkasih 

  Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dalam persekutuan dengan Roh Kudus, 

bersamamu. 

U : Dan bersama rohmu. 

Pengantar 
P : Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, 

  Di dalam doa jalan salib ini, kita bersama akan merenungkan kisah sengsara Yesus Kristus. 

Jalan salib telah Yesus tuntaskan sebagai wujud kelimpahan rahmat kasih-Nya kepada kita 

manusia yang telah jatuh ke dalam dosa ini supaya mendapatkan rahmat keselamatan-

Nya. Demikian pula, doa jalan salib ini menjadi pengingat bagi kita sebagai pengikut Kristus 

untuk melaksanakan sabda-Nya; “Setiap orang yang mau mengikuti Aku, ia harus 

menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti Aku.” (Mat. 16:24) Oleh karena itu, 

marilah kita mengikuti Kristus dengan setia dalam jalan salib-Nya. Semoga kelimpahan 

rahmat kasih-Nya yang telah menumpahkan darah-Nya di kayu salib juga mengobarkan 

hati kita semua untuk hidup selaras dengan kehendak Allah, dengan bangkit bergerak ikut 

terlibat dalam mewujudkan kehadiran Kerajaan Allah di tengah masyarakat saat ini. 

Doa Pembuka 
P : Marilah berdoa 

P+U : Ya Allah Bapa yang Maha Kasih, kami menghaturkan syukur dan terima kasih di hadapan-

Mu karena Engkau telah mengumpulkan kami di tempat ini untuk merenungkan 

kelimpahan rahmat kasih-Mu di dalam jalan salib ini. Kami mohon bukalah hati kami 

supaya dapat merasakan kelimpahan rahmat kasih-Mu itu yang telah memberikan rahmat 

keselamatan kepada kami. 

  Semoga hati kami selalu berkobar-kobar dalam kasih sejati di tengah pergulatan hidup 

kami setiap hari, terutama kepada saudara saudari kami yang kecil, lemah, miskin, 

tersingkir, dan difabel. Demi Yesus Kristus, Putera-Mu dan Tuhan kami yang bersama Dikau 

dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. 

U : Amin. 
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Lagu Selingan dan Visualisasi 
Mari kita merenungkan 

Yesus yang menjadi korban 

Kar’na cinta kasih-Nya 

 

Narator: 

Oleh karena begitu bencinya, para pemimpin bangsa Yahudi dan para ahli Taurat 

mengajukan Yesus ke depan pengadilan. Tujuannya agar Yesus dapat dihukum mati. Oleh 

karena itu, di hadapan Gubernur Pilatus, Yesus dituduh dengan berbagai macam dakwaan 

yang tidak senyatanya dilakukan. Meskipun telah diteliti dengans eksama dan tidak 

didapati adanya kesalahan, Yesus diserahkan Pilatus kepada para prajurit untuk di sesah 

demi menyenangkan hati orang-orang yang menghadapkannya di pengadilan. 

 

(pada saat Yesus di cambuk) 

Sebelum cambukan 1: Melalui kesombongan, kita dijauhkan dari kerendahhatian. 

Sebelum cambukan 2: Melalui ketamakan, kita dijauhkan dari kemurahhatian. 

Sebelum cambukan 3: Melalui iri hati, kita dijauhkan dari kebajikan. 

Sebelum cambukan 4: Melalui kemarahan dan kemurkaan, kita dijauhkan dari kesabaran. 

Sebelum cambukan 5: Melalui hawa nafsu, batin kita dijauhkan dari kemurnian. 

Sebelum cambukan 6: Melalui kerakusan, kita dijauhkan dari penguasaan diri. 

Sebelum cambukan 7: Melalui kemalasan, kita dijauhkan dari ketekunan. 
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Perhentian I: Yesus dijatuhi hukuman mati 
Prolog 

P : Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepada-Mu 

U : Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dosa dunia 

Renungan Meditasi  

Bagaikan seseorang yang takut kehilangan eksistensi dan pengaruh, para imam agung dan 

beberapa rakyat mulai memprovokasi rakyat lain untuk melenyapkan Yesus. Bagaikan seseorang 

yang takut kehilangan kursi kekuasaan dan kehormatannya, Pilatus akhirnya mengesampingkan 

bisikan hati kecilnya. Bagaikan sebuah robot yang hanya mematuhi perintah penggunanya, para 

serdadu memaki, dan meperlakukan Yesus tak manusiawi. 

Pernahkah kita berusaha menghilangkan seseorang dihadapan lingkungan kita, karena kita takut 

kehilangan eksistensi dan pengaruh dilungkungan, atau karena ia menyampaikan sesuatu 

kebenaran bagi kita? 

Pernahkah kita berusaha membungkam bisikan Illahi di hati nurani ini, hanya demi kekuasaan dan 

kehormatan? 

Seringkah kita bertindak bagai robot yang hanya mematuhi aturan, undang-undang, dan norma 

yang ada meski kelakuan kita menjadikan seseorang tersingkir dan menderita? 

~~~ hening ~~~ 

Doa 

P : Marilah berdoa 

P+U : Ya Tuhan Yesus, Engkau telah sudi menerima hukuman yang begitu keji dengan kerelaan 

hati karena kami, orang sering jatuh dalam keburukan dan dosa. Kami mohon supaya kami 

deapat selalu menyesali kerapuhan dan dosa-dosa kami. Kuatkanlah hati kami supaya tidak 

lagi jatuh dalam dosa dan tuntunlah hidup kami terutama dalam menghayati keutamaan 

hidup kristiani walaupun harus menghadapi banyak halangan dan kesulitan sehari-hari. 

Oleh karena Kristus, Sang Juru Selamat kami. 

U : Amin 

P : Tuhan, kasihanilah kami 

U : Allah ampunilah kami orang berdosa ini. 
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Lagu Selingan dan Visualisasi 
Anak domba tak bersalah 

Ajar kami pun berpasrah 

Taat pada Bapa-Mu 

Narator: 

Meskipun tubuh-Nya sudah babak belur karena hukuman sesah. Yesus dijatuhi hukuman 

salib. Pilatus menyerahkan Yesus kepada pemimpin bangsa Yahudi untuk dihukum salib di 

puncak Golgota. Kayu salib berat disiapkan oleh para prajurit dan Yesus dipaksa untuk 

memanggul salib itu sampai Golgota.  
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Perhentian II: Yesus Memanggul Salib 
Prolog 

P : Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepada-Mu 

U : Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dosa dunia  

Renungan Meditasi  

Melalui cinta dan kasih-Nya, Yesus menerima serta menanggung beban-beban dosa dan kesalahan 

yang para umat manusia. 

Apakah kita siap untuk menerima segenap beban, resiko setiap perbuatan, dan salib kehidupan di 

diri kita dengan segenap iman dan harapan? 

~~~ hening ~~~ 

Doa 

P : Marilah berdoa 

P+U : Ya Yesus, tanpa mengeluh, Engkau sudi memanggul salib dosa-dosa kami. Bukalah hati 

kami supaya dapat merasakan betapa kami dikasihi allah dan teguhkanlah kami, para 

pengikut-Mu ini supaya berani untuk menyangkal diri, memikul salib kami setiap hari, dan 

mengikuti Engkau. Semoga kami tidak hanya sanggup mengeluh ketika harus menghadapi 

kesulitan hidup tetapi kobarkanlah harapan kami supaya dapat menyelesaikan panggilan 

kami setiap hari. Oleh karena Kristus, Sang Juru Selamat. Amin 

P : Tuhan, kasihanilah kami 

U : Allah ampunilah kami orang berdosa ini 

 

 

Lagu Selingan dan Visualisasi 
Kayu salib Ia panggul 

Mari kita pun memikul 

Salib kita di dunia 

 

Narator: 

Yesus berjalan kian sempoyongan ketika digilir keluar dari kota Yerusalem menuju Golgota. Kayu 

salb yang dipanggul-Nya kiat terasa berat. Penyiksaan yang dilakukan oleh para prajurit 

semakin menjadi-jadi kepada-Nya. Yesus kehabisan tenaga untuk menahan beban salib-

Nya dan jatuh terjerembab di tanah. Melihat peristiwa itu, bukannya membantu, para 

prajurit justru menertawakan dan mengejek Yesus.  
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Perhentian III: Yesus jatuh untuk pertama kali 
Prolog 

P : Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepada-Mu 

U : Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dosa dunia 

Renungan Meditasi  

Meskipun baru sebentar berjalan memanggul segenap beban dosa, namun Ia telah merasakan 

kelelahan yang begitu besar yang membuat langkahnya gontai, terlebih cemoohan dari prajurit 

dan rakyat yang bertubi-tubi kepada-Nya. Akan tetapi, dengan kuat tenaga Iapun akhirnya bangkit 

karena tahu bahwa perjalanan-Nya masihlah panjang. 

Bagaimanakah dengan kita yang terkadang jatuh ketika baru memulai setiap rencana dalam 

kehidupan kita, bangkitkah diri kita untuk tetap melanjutkan perjalanan dan menggapai harapan? 

Bagaimanakah dengan kita yang terkadang mendapat makian dan cemoohan atas apa yang kita 

perbuat, tegarkah kita dalam keyakinan akan pengharapan untuk menghadapi itu semua? 

~~~ hening ~~~ 

Doa 

P : Marilah berdoa 

P+U : Ya Yesus, karena begitu beratnya dosa-dosa kami, Engkau jatuh dalam jalan sengsara-Mu. 

Kami bersyukur karena Engkau sudi untuk menebus kami, orang yang berdosa ini. Kami 

mohon supaya kami dapat menyesali kerapuhan dan dosa-dosa kami yang telah membuat-

Mu menanggung sengsara. Berilah kami semangat tobat yang sejati supaya kami tidak lagi 

mudah jatuh dalam dosa. Oleh karena Kristus, Sang Juru Selamat kami. Amin 

P : Tuhan, kasihanilah kami 

U : Allah ampunilah kami orang berdosa ini. 

 

 

Lagu Selingan dan Visualisasi 
Tuhan Yesus tolong kami 

Bila kami jatuh lagi 

Kar’na salib yang berat 

 

Narator: 

Meskipun para murid telah melarikan diri dan meninggalkan Yesus saat ditangkap, diadili, dan 

dihukum salib. Ibu Maria tetap setia mendampingi Yesus dalam jalan salib-Nya. Iapun 

bertemu dengan ibu-Nya di tengah jalan.  
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Perhentian IV: Yesus bertemu dengan ibu-Nya 
Prolog 

P : Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepada-Mu 

U : Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dosa dunia 

Renungan Meditasi  

Diujung jalan, Maria ibu Yesus, melihat segenap penganiayaan, cemoohan, dan penderitaan yang 

dialami anaknya. Ia hanya mampu bersimpuh dalam keheningan dan kesedihan mendalam, namun 

ia tetap tegar dan percaya bahwa Sang Illahi memiliki rencana yang indah bagi diri-Nya dan semua 

orang. 

Hati ibu manakah yang rela melihat anaknya menderita, teraniaya, dan di cemooh semua orang? 

‘Terjadilah padaku menurut kehendak-Mu.’, Pernahkah kita berani berpasrah diri dan benar-benar 

menyatakan kalimat itu dalam setiap doa peziarahan kita di kehidupan ini? 

~~~ hening ~~~ 

Doa 

P : Marilah berdoa 

P+U : Ya Yesus, kami bersyukur karena Engkau telah memberi kami teladan kesetiaan untuk 

menyanggupi panggilan Allah. Meskipun berat ketika harus menerima dan menghayati 

panggilan Allah, ibu Maria telah menjadi teladan bagi kami bagaimana tetap setia pada 

kehendak Allah. Kami mohon teguhkanlah kami untuk menanggapi tugas dan panggilan 

hidup kami setiap hari, terutama ketika kami harus mengalami berbagai macam kesulitan 

dan halangan. Karena Engkaulah Kristus, Sang Juru Selamat kami. Amin 

P : Tuhan, kasihanilah kami 

U : Allah ampunilah kami orang berdosa ini. 

 

Lagu Selingan dan Visualisasi 
O Maria Bunda kudus 

Yang Setia ikut Yesus 

Kau teladan hidupku 

 

Narator: 

Beban salib Yesus semakin terasa berat. Jalan-Nya semakin sulit. Melihat kondisi tersebut, para 

prajurit kuatir Yesus tidak akan mampu menyelesaikan perjalanan memanggul salib-Nya 

sampai Golgota. Oleh karena itu, prajurit menghentikan seorang petani yang berasal dari 

Kirene, bernama Simon, untuk membantu Yesus memanggul salib.  
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Perhentian V: Yesus ditolong Simon dari Kirene 
Prolog 

P : Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepada-Mu 

U : Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dosa dunia 

Renungan Meditasi 

Simon, yang sedang dalam perjalanan pulang menuju rumahnya dan tidak tahu apa-apa tiba-tiba 

dihentikan oleh prajurit dan dipaksa untuk turut memanggul salib Yesus. Pada mulanya ia enggan 

tetapi karena paksaan, akhirnya ia dengan rela membantu Yesus dalam memanggul salib. 

Bagaimanakah sikap kita apabila suatu saat melihat seseorang yang menderita, lemah, tersingkir 

membutuhkan bantuan meski kita tengah dalam perjalanan untuk suatu tujuan tertentu? 

Relakah kita melepaskan segala keegoisan untuk turun tangan dalam membantu orang-orang yang 

membutuhkan bantuan? 

~~~ hening ~~~ 

Doa 

P : Marilah berdoa 

P+U : Ya Yesus, kami adalah orang-orang kecil yang sering takut dan merasa berat untuk 

memanggul salib kami sendiri-sendiri. Beban salib seringkali membuat kami mengeluh dan 

hanya memperhatikan kesenangan diri kami sendiri dan kurang memperhatikan 

keprihatinan sesame kami. Smeoga teladan Simon dari Kirene membuka hati kami supaya 

kami dapat mengemban kehendak-Mu untuk menjadi berkat bagi semua, siap sedia 

mendukung astu sama lain, tolong menolong dengan ketulusan hati, terutama kepada 

saudara-saudari kami yang membutuhkan bantuan. Karena Engkaulah Kristus, Sang Juru 

Selamat kami. Amin 

P : Tuhan, kasihanilah kami 

U : Allah ampunilah kami orang berdosa ini. 

 

Lagu Selingan dan Visualisasi 
Apapun yang kau lakukan 

Bagi para penderita 

Pada Tuhan berkenan 

 

Narator: 

Tiba-tiba ditengah kerumunan,  ada seorang perempuan, bernama Veronika, memberanikan diri 

mendekati Yesus. Tanpa merasa malu dan takut, kepada para prajurit dan orang-orang 

yang ada di situ, Veronika tergerak untuk mengusap wajah Yesus dengan penuh belas 

kasih. 
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Perhentian VI: Veronika mengusap wajah Yesus 
Prolog 

P : Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepada-Mu 

U : Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dosa dunia 

Renungan Meditasi  

Seorang gadis pendiam membulatkan hati dan tekadnya hingga berani menerobos para prajurit 

demi menyeka peluh diwajah Yesus, karena rasa cinta dan kasihnya kepada Ia yang menderita 

sengsara. 

Mampu dan maukah kita untuk berani berbela rasa kepada mereka yang menderita, lemah, dan 

tersingkir di sekitar kehidupan kita ini? 

~~~ hening ~~~ 

Doa 

P : Marilah berdoa 

P+U : Ya Yesus, kami mohon kobarkanlah hati kami supaya penuh belas kasih. Bukalah hati kami 

terhadap kebutuhan sesame dan tuntunlah kami agar tidak takut mewujudkan perhatian 

dan kasih kepada siapapun yang membutuhkan, dan tidak hanya puas berdiam diri ketika 

berhadapan dengan berbagai peristiwa ketidakadilan di dalam hidup kita sehari-hari.Oleh 

karena Kristus, Sang Juru selamat kami. Amin 

P : Tuhan, kasihanilah kami 

U : Allah ampunilah kami orang berdosa ini 

 

Lagu Selingan dan Visualisasi 
Bila kita meringankan 

Duka orang sengsara 

Tuhan Allah berkenan 

Narator: 

Meskipun telah dibantu oleh Simon, Yesus tidak memiliki tenaga lagi untuk memanggul salib. Yesus 

jatuh sekali lagi dalam jalan salibnya, tersungkur tertimpa salib. Melihat hal itu, orang-orang justru 

semakin seru dalam meneriakinya. 
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Perhentian VII: Yesus jatuh untuk kedua kalinya 
Prolog 

P : Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepada-Mu 

U : Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dosa dunia 

Renungan Meditasi  

Meski telah mendapat bantuan dan sekaan namun derita yang Ia tanggung telah menguras 

segenap tenaga untuk memanggul salib. Oleh karena itu, Iapun terjatuh untuk yang kedua kalinya. 

Seringkali dalam menjalani setiap rencana kehidupan, kitapun terjatuh kepada tantangan-

tantangan yang ada. Selama ini, bagaimanakah kita menyikapi setiap tantangan dan kejatuhan itu? 

Apakah kita terus jatuh, merasa lemah, dan tak berusaha untuk bangkit kembali menapaki 

kehidupan yang masih panjang? 

~~~ hening ~~~ 

Doa 

P : Marilah berdoa 

P+U : Ya Yesus yang setia, kami semua menyesali kerapuhan dan dosa-dosa kami yang telah 

membuat-Mu menerima siksaan bengis. Engkau kembali jatuh di bawah salib karena kami 

semua lemah untuk setia berkomitmen pada kehendak Allah, Kami mohon tuntunlah 

langkah hidup kami supaya kami senantiasa bangkit mengupayakan keutamaan hidup dan 

tidak mudah jatuh kembali dalam dosa yang sama. Kuatkanlah kami dengan rahmat 

pertolongan-Mu supaya kamipun menyelesaikan salib-salib kehidupan kami setiap hari. 

Oleh karena Kristus, Sang Juru Selamat kami. Amin. 

P : Tuhan, kasihanilah kami 

U : Allah ampunilah kami orang berdosa ini 

 

Lagu Selingan dan Visualisasi 
Bilamana kami goyah 

Dan tercampakkan kar’na salah 

Ya Tuhan, tegakkanlah 

 

Narator: 

Melihat para perempuan menangisi Yesus, maka ia berkata, “Hai Puteri-Puteri Yerusalem, 

janganlah kau menangisi  aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu.”  
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Perhentian VIII: Yesus menghibur perempuan Yerusalem 
Prolog 

P : Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepada-Mu 

U : Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dosa dunia 

Renungan Meditasi  

“Janganlah tangisi aku, tetapi tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu”, demikianlah 

penghiburan Yesus kepada perempuan-perempuan Yerusalem agar tidak terus meratapi-Nya dan 

melupakan tanggung jawab mereka sendiri. 

Peduli dan berbagi kepada orang lain memanglah baik dan dianjurkan, akan tetapi terkadang kita 

lebih peduli terhadap orang lain dan terlalu mengesampingkan kebutuhan orang-orang didekat 

kita. 

Apakah kita sudah peduli dengan keluarga kita, dengan saudara-saudara kita, kerabat kita, 

tetangga kita, dan orang yang kita jumpai setiap hari yang membutuhkan uluran tangan kita? 

~~~ hening ~~~ 

Doa 

P : Marilah berdoa 

P+U : Ya Yesus yang penuh belas kasih, ampunilah segala dosa dan kelemahan kami. Bukalah hati 

dan budi kami dengan belas kasih-Mu. Smeoga kami semakin tergugah untuk 

memperhatikan dan mau membantu sesame kami dengan tulus ikhlas, terutama mereka 

yang sedang mengalami kesusahan. Oleh karena Kristus, sang Juru Selamat kami. Amin 

P : Tuhan, kasihanilah kami 

U : Allah ampunilah kami orang berdosa ini 

 

Lagu Selingan dan Visualisasi 
Dalam tobat yang sejati 

Kini akan kuratapi 

Dosa dan pelanggaran  

Narator: 

Jalan menuju puncak Golgota terasa semakin berat. Yesus berjalan kian tertatih.Yesus semakin 

tidak bertenaga dan kembali jatuh tersungkur di bawah salib-Nya. 
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Perhentian IX: Yesus jatuh untuk ketiga kalinya 
Prolog 

P : Kami menyembah Dikau dan bersyukur kepada-Mu 

U : Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau menebus dosa dunia 

Renungan Meditasi  

Beban yang ditanggung Yesus sangatlah berat, meski perjalanan sudah tinggal didepan mata tetapi 

jalanan didepan sangatlah terjal untuk dilalui. Iapun akhirnya terjatuh kembali. 

Dalam hidup, kita pastilah dihadapkan dengan suatu beban, tantangan, dan resiko dari setiap 

tindakan yang akan dan sedang kita lakukan. Semakin mendekati puncak perjalanan, beban dan 

segala resiko yang ada semakinlah menjadi nyata dan berat dan tak jarang kita akan sering terjatuh 

saat melaluinya. 

Bagaimanakah sikap kita dalam menghadapi keterjatuhan itu? 

Masihkah kita percaya akan pertolongan Illahi disetiap keterpurukan, atau justru menyalahkan Ia 

yang selalu mencurahkan kasih, menggendong, dan menuntun diri kita untuk senantiasa bangkit 

dari keterpurukan duniawi? 

~~~ hening ~~~ 

Doa 

P : Marilah berdoa 

P+U : Ya Yesus yang mahakudus, semoga kesetiaan pada kehendak Bapa dan kasih-Mu yang 

tanpa batas kepada kami, membuat kami juga teguh dalam iman kepercayaan dan berani 

untuk bangkit kembali ketika kami jatuh dalam kesengsaraan dan dosa, serta melanjutkan 

perjalanan hidup kami dalam kesatuan dengan Engkau. Oleh karena Kristus, Sang Juru 

Selamat kami. Amin 

P : Tuhan, kasihanilah kami 

U : Allah ampunilah kami orang berdosa ini 

 

Lagu Selingan dan Visualisasi 
Bila hatiku gelisah 

Kar’na dosa dan derita 

Tangan-Mu ulurkanlah 

 

Narator: 

Sesampainya di puncak Golgota, dengan paksa pakaian Yesus mulai di tanggalkan oleh 

para prajurit.  
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Perhentian X: Pakaian Yesus di tanggalkan 
Prolog 

P : Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepada-Mu 

U : Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dosa dunia 

Renungan Meditasi  

Yesuspun ditelanjangi, pakaiannya dibuang dalam undi. Ia kini berdiri dengan polos, luka-luka yang 

Ia terima selama ini akibat dosa kita semakin nyata diseluruh seluk beluk tubuhnya. 

Melalui pembabtisan, kita terlahir kembali menjadi pribadi yang baru. 

Melalui pertobatan, kita menyadari setiap dosa dan kelemahan kita dihadapan-Nya dan berjuang 

dengan sekuat tenaga menjadi manusia yang lebih baik. 

Beranikah kita bersikap seperti Yesus, yang dengan rendah hati rela ditelanjangi kelemahan dan 

keberdosaan kita dihadapan-Nya? 

Bersediakah kita dengan lemah lembut menjadi pribadi yang tanggap, tangguh, dan missioner 

untuk mengikuti-Nya? 

 

Doa 

P : Marilah berdoa 

P+U : Ya Yesus yang penuh belas kasih, kasihanilah kami semua orang yang lemah ini. Tuntunlah 

langkah hidup kami supaya selalu berusaha untuk lemah lembut dan rendah hati supaya 

kami semua yang rapuh dan lemah ini dapat berjuang menjadi pengikut-pengikut-Mu yang 

sungguh tanggap, tangguh, dan memiliki pengertian yang mendalam, cerdas dan 

missioner. Semoga semua yang kami lakukan bagi sesame terutama yang sedang 

menderita, sungguh kami lakukan atas dasar hati yang tulus ihklas dan dan berdasar kasih-

Mu sendiri. Oleh karena Kristus, Sang Juru Selamat. Amin 

P : Tuhan, kasihanilah kami 

U : Allah ampunilah kami orang berdosa ini 

 

Lagu Selingan dan Visualisasi 
Pakaian-Mu dibagikan 

MartabatMu direndahkan 

Kau tinggikan harkatku 

 

Narator: 

Tubuh Yesus yang lemah tak berdaya diseret dan ditempatkan diatas palang salib. Tangan-

Nya direntangkan, tanpa belas kasihan, para prajurit memaku tangan kanan dan kiri-Nya, 

dan juga kedua kakiNya.  
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Perhentian XI: Yesus dipaku di kayu salib 
Prolog 

P : Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepada-Mu 

U : Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dosa dunia 

Renungan Meditasi  

“Ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat”, demikianlah doa Yesus 

kepada segenap orang yang mencemooh, memaki, menghujat, dan menyiksa dia yang kini 

tergantung di kayu salib. 

Dalam setiap perjalanan hidup, kita tentu menemui orang-orang yang dengan sengaja ataupun 

tidak sengaja menyakiti dan menggoreskan luka pada hati kita. 

Beranikah kita dengan tegar dan berbesar hati memberikan pengampunan dosa kepada mereka 

yang telah menyakiti kita dengan sengaja ataupun tak sengaja? 

Ataukah kita hanya mampu berucap ‘kamu aku maafkan’, tetapi tetap menyimpan dendam kepada 

mereka? 

~~~ hening ~~~ 

Doa 

P : Marilah berdoa 

P+U : Ya Yesus, Engkau telah rela terentang di kayu salib untuk merngkuh kami semua para 

pendosa masuk dalam rengkuhan kerajaan Allah. Kami bersyukur oleh karena sengsara-

Mu yang telah memberi rahmat keselamatan bagi kami, membebaskan kami dari belenggu 

dosa, dituntun masuk dalam karya keselamatan Allah. Oleh karena Kristus, Sang Juru 

Selamat kami. Amin 

P : Tuhan, kasihanilah kami 

U : Allah ampunilah kami orang berdosa ini 

 

Lagu Selingan dan Visualisasi 
Dari salib Kau melihat 

Tak terbilang yang menghujat 

Berapakah yang taat 
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Perhentian XII: Yesus wafat di kayu salib 
Prolog 

P : Kami menyembah Dikau dan bersyukur kepada-Mu 

U : Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau menebus dosa dunia 

Renungan Meditasi  

Dalam bahasa Yunani dan Latin, dua bahasa internasional jaman itu, dan dalam bahasa Yunani, 

bahasa umat terpilih, sebuah tanda berdiri diatas Salib Yesus, menunjukkan siapakah Dia: Raja 

Umat Yahudi, Putra Daud yang dijanjikan. Pilatus, hakim yang tidak adil, menjadi seorang nabi. 

Kerajaan Yesus diwartakan di hadapan seluruh dunia. Yesus sendiri tidak menerima gelar “Mesias”, 

karena hal ini dapat menimbulkan gagasan manusiawi yang keliru tentang kekuasaan dan 

pembebasan. Namun sekarang gelar tersebut dapat ditampilkan secara umum diatas Kristus yang 

tersalib. Ia memang raja dunia. Sekarang Ia sungguh “diangkat”. Dalam tenggelamnya ke 

kedalaman Ia sungguh bangkit ke ketinggian. Sekarang Ia telah secara radikal memenuhi perintah 

kasih, Ia telah melengkapi persembahan diri-Nya sendiri, dan dalam cara ini sekarang ia adalah 

wahyu Allah yang sejati, Allah yang adalah kasih. Sekarang kita mengetahui siapa Allah 

sesungguhnya. Sekarang kita tahu apa kerajaan sejati itu. Yesus mendoakan Mazmur 22, yang 

dimulai dengan perkataan:”Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku?” (Maz 22:2). Ia 

mengambil keatas diri-Nya seluruh penderitaan umat Israel, semua penderitaan manusia, drama 

kegelapan Allah, dan Ia membuat Allah hadir dalam setiap tempat di mana Ia tampak secara 

definitif tidak ada dan menghilang. Salib Yesus adalah peristiwa kosmos. Dunia menjadi gelap, 

ketika Putra Allah diserahkan kepada kematian. Bumi berguncang. Dan di Salib, Gereja para bangsa 

lahir. Perwira Romawi memahami hal ini, dan mengakui Yesus sebagai Putra Allah. Dari Salib Ia 

menang – selama-lamanya.1 

Apakah kita sebagai warga Gereja dan orang Katolik dapat memahami ini semua menjadi Katolik 

Sejati dan menjadi pewarta kasih Allah? 

~~~ hening ~~~ 

Doa 

P : Marilah berdoa 

P+U : Ya Yesus Kristus, wafat-Mu disalib menjadi tanda bahwa Engkau telah menyelesaikan 

kehendak Allah Bapa yang menghendaki keselamatanan bagi semua ciptaan-Nya. 

LambungMu telah ditikam dan meneteskan darah dan air. Mencurahkan kelimpahan 

rahmat kasih-Mu kepada kami dan semua ciptaanMu. Rengkuhlah kami dalam karya 

keselamatanMu dan tuntunlah langkah hidup kami supaya juga dapat mencurahkan kasih 

kepada semua orang dan seluruh ciptaanMu. Oleh karena Kristus, sang Juru selamat kami. 

Amin 

P : Tuhan, kasihanilah kami 

U : Allah ampunilah kami orang berdosa ini 

 

Lagu Selingan dan Visualisasi 
Biji mati menghasilkan 

Buah yang berkelimpahan 

wafatMu menghidupkan   

                                                           
1 Meditasi Jalan Salib di Koleseum oleh Cardinal Joseph Ratzinger 
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Perhentian XIII: Jenazah Yesus diturunkan dari kayu salib 
Prolog 

P : Kami menyembah Dikau dan bersyukur kepada-Mu 

U : Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau menebus dosa dunia 

Renungan Meditasi  

Yesus wafat. Dari hatinya, yang ditikam oleh tombak prajurit Romawi, mengalir darah dan air: 

gambaran misterius tentang aliran sakramen-sakramen, Baptisan dan Ekaristi, olehnya Gereja 

terus menerus lahir kembali dari hati Tuhan yang terbuka. Kaki Yesus tidak dipatahkan, seperti dua 

pria yang disalib bersama Dia. Ia karenanya dianyatakan sebagai anak domba Paskah yang sejati, 

tidak satupun dari tulangnnya boleh dipatahkan (Es 12:46). Dan sekarang, di akhir penderitaan-

Nya, menjadi jelas bahwa, untuk semua kecemasan yang memenuhi hati manusia, untuk semua 

kekuatan kebencian dan kepengecutan, Ia tidak pernah sendirian. Ada umat beriman yang tinggal 

bersama Dia. Dibawah Salib berdiri Maria, Ibu-Nya, saudari Ibu-Nya, Maria, Maria Magdalena dan 

murid yang Ia kasihi. Pria kaya, Yoseph dari Arimathea, tampil: seorang kaya yang mampu melewati 

lubang jarum, karena Allah telah memberikan rahmat-Nya. Ia mengubur Yesus di makam 

kosongnya, di sebuah taman. Pada saat pemakaman Yesus, makam menjadi taman, taman yang 

darinya Adam diusir ketika ia meninggalkan kepenuhan hidup, Pencipta-Nya. Makam di taman 

menyimbolkan kekuasaan kematian akan berakhir. Anggota Sanhedrin (Mahkamah Agama) juga 

datang, Nicodemus, yang kepadanya Yesus mewartakan misteri kelahiran kembali oleh air dan 

Roh. Bahkan dalam Sanhedrin, yang memutuskan kematian-Nya, ada orang beriman, seseorang 

yang mengetahui dan mengenal Yesus setelah kematian-Nya. Di saat duka cita mendalam ini, 

kegelapan dan keputusasaan, terang harapan secara misterius hadir. Allah yang tersembunyi terus 

menjadi Allah kehudupan, selalu dekat. Bahkan di saat malam ajal, Tuhan terus menjadi Tuhan dan 

Penyelamat kita. Gereja Yesus Kristus, keluarga baru-Nya, mulai terbentuk. 2 

Apakah kita dapat seperti ibu Maria yang tetap tegar, tabah dan taat akan Allah meskipun 

dilingkupi kesedihan yang mendalam? 

Apakah kita dapat seperti Yusuf dari Arimatea, seorang kaya yang dapat melewati lubang jarum, 

senantiasa berbuat baik dan berderma kepada mereka yang membutuhkan? 

Apakah kita mampu menjadi seorang Nikodemus, meskipun berada di tengah-tengah orang Farisi 

yang turut mengadili Yesus namun kita tetap setia dan menjadi pengikut Yesus bahkan hingga mati 

menjadi martir? 

Apakah kita bersedia untuk senantiasa menjadi terang ditengah kegelapan? 

~~~ hening ~~~ 

  

                                                           
2 Meditasi Jalan Salib di Koleseum oleh Cardinal Joseph Ratzinger 
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Doa 

P : Marilah berdoa 

P+U : Ya Yesus, Yusuf dari Arimatea menurunkan jenazah-Mu yang tak lagi berdaya supaya dapat 

dimakamkan dengan sepantasnya,. Kobarkan hati kami supaya dapat menerima dan 

mengasihi saudara-saudari kami yang kecil dengan sepantasnya dan turut berusaha 

membangun Kerajaan-Mu di dalam hidup keseharian dan masyarakat kami. Oleh karena 

Kristus, Sang Juru Selamat kami.Amin 

P : Tuhan, kasihanilah kami 

U : Allah ampunilah kami orang berdosa ini 

 

 

Lagu Selingan dan Visualisasi 
Salib tanda keheningan 

Jadi lambing kemenangan 

Karna Tuhan tlah menang 
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Perhentian XIV: Yesus dimakamkan 
Prolog 

P : Kami menyembah Dikau dan bersyukur kepada-Mu 

U : Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau menebus dosa dunia 

Renungan Meditasi  

Yesus, dipermalukan dan dianiaya, secara terhomat dimakamkan di kubur baru. Nicodemus 

membawa campuran mur dan gaharu, yang memberikan aroma yang wangi. Dalam persembahan-

diri Putra, seperti saat pengurapan-Nya di Bethani, kita melihat “keberlimpahan” yang 

memunculkan kemurahan Allah dan kasih yang melimpah. Allah mempersembahkan diri-Nya terus 

menerus. Bila ukuran Allah adalah keberlimpahan, maka kita seharusnya tidak menganggap tidak 

ada yang terlalu banyak bagi Allah. Inilah ajaran Yesus sendiri, dalam Khotbah di Bukit (Mat 5:20). 

Tapi kita juga harus mengingat perkataan St. Paulus, yang berkata bahwa Allah “melalui kita telah 

menyebarkan keharuman pengetahuan Kristus di mana-mana. Kita adalah aroma Kristus” (2 Kor 

2:14ff). Di tengah-tengah pembusukan ideologi, iman kita sekali lagi perlu menjadi aroma yang 

mengembalikan kita ke jalan kehidupan. Di saat pemakaman-Nya, perkatan Yesus terpenuhi 

:”Sungguh, sungguh AKu berkata kepadamu, kecuali biji gandum jatuh ke tanah dan mati, ia tetap 

sendirian, tapi bila ia mati, ia berbuah banyak” (Yoh 12:24). Yesus adalah biji gandum yang mati. 

Dari biji gandum yang mati ini datanglah keberlimapahn roti yang akan bertahan sampai akhir 

dunia. Yesus adalah roti kehidupan yang dapat memuaskan rasa lapar semua manusia secara 

berlebihan dan menyediakan makanannya yang terdalam. Melalui Salib dan Kebankitan, Sabda 

Allah yang kekal menjadi daging dan roti bagi kita. Misteri Ekaristi telah bersinar saat pemakaman 

Yesus. 3 

Akankah kita setia mengikuti ajaran-Nya, ajaran cinta kasih? Atau malah kita akan berbelok dan 

meninggalkan ajaran tersebut karena resiko yang ada terlalu besar? 

Bersediakah kita untuk meneruskan dan menyatakan karya kasih dan pengetahuan Kristus kepada 

orang-orang di sekitar kita? 

Bersediakah kita menjadi biji gandum yang jatuh ke tanah dan mati untuk memberikan kelimpahan 

roti bagi sesama? 

~~~ hening ~~~ 

Doa 

P : Marilah berdoa 

P+U : Ya Yesus, Engkau berkenan mengalami nasib kami sebagai manusia, dengan sudi 

memasuki tempat dimana kami semua manusia pendosa ini akan dimakamkan. Dengan 

ini, Engkau telah menunjukkan teladan kelemahlembutan dan kerendahan hati-Mu demi 

keselamatan kami. Kami mohon rahmat-Mu agar iman, harapan, dan kasih kami semakin 

teguh dan berkobar, terutama kala kami harus memanggul salib kami yang kecil untuk 

sampai pada keselamatan-Mu. Oleh karena Kristus, Sang Juru Selamat kami. Amin 

P : Tuhan, kasihanilah kami 

U : Allah ampunilah kami orang berdosa ini 

                                                           
3 Meditasi Jalan Salib di Koleseum oleh Cardinal Joseph Ratzinger 
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Lagu Selingan 
Tuhan Yesus dimakamkan 

Masuk dalam kematian 

Sampai bangkit mulia 

 

Doa Penutup 
P : Marilah berdoa 

  Ya Yesus yang selalu setia memenuhi kehendak Bapa, kami bersyukur karena kesetiaan-

Mu dalam menghayati jalan salib-Mu telah membawa keselamatan bagi kami, umat 

manusia yang sering jatuh ke dalam dosa ini. Kami bersyukur karena boleh menerima 

kelimpahan rahmat kasih-Mu dalam doa jalan salib ini. Semoga hatiMu yang berkobar 

dalam kasih mengobarkan hati kami dalam kasih sejati supaya kami dengan gembira hati 

memanggul salib hidup kami setiap hari dan membangun keutamaan hidup kristiani sebaai 

para pengikutMu. Semoga kelimpahan rahmat kasih-Mu ini menguatkan kami untuk 

mewartakan kasih-Mu dengan menjadi berkah untuk sesame dan seluruh ciptaan-Mu. 

Oleh karena Engkaulah yang menjadi Juru Selamat kami, sekarang dan sepanjang masa. 

U : Amin 

Berkat dan Pengutusan 
P : Tuhan beserta kita 

U : Dan bersamamu juga 

P : Semoga kita yang berkumpul ditempat ini, saudara-saudara kita, kerabat kita, dan orang-

orang yang kita kasihi senantiasa mendapatkan rahmat kasih Allah. (†) Dalam nama Bapa, 

dan Putera, dan Roh Kudus 

P + U : Amin 

P : Ibadat Jalan Salib telah selesai, mari kita mundur, kita diutus 

U : Amin 

Lagu Penutup 

 
 

 

 

Sleman, 29 Maret 2015 

Hari Raya Minggu Palma 

 

Y. R. G. H. 


