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Kata	  Pengantar	  

	  

Sahabat remaja terkasih, Aksi Puasa Pembangunan tahun 2023 
ini mengambil tema : ‘Peran serta kita dalam mewujudkan 
kesejahteraan bersama’.  
 
Bagi seluruh umat Keuskupan Agung  Jakarta tahun ini kita 
bergerak untuk memajukan kesejahteraan bersama.  
Spirit dari gerakan kesejahteraan bersama ini adalah untuk 
menghadirkan Tahun Rahmat Tuhan di mana segala sesuatu 
kembali menjadi baik adanya sebagaimana awal dunia Tuhan 
menciptakan. 
 
Dalam Injil kita mengetahui bahwa Yesus tidak tinggal diam 
ketika melihat manusia mengalami kesulitan. Maka lewat 
ibadat Jalan Salib ini kita diajak untuk semakin berani 
mengasihi Yesus demi terciptanya kesejahteraan manusia dan 
alam ciptaan tanpa memandang perbedaan lewat doa dan 
karya nyata kita sehari-hari. 

Selamat menjalankan masa Prapaskah. Tuhan memberkati.  
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Beberapa	  Petunjuk	  Praktis:	   	  

Petugas	  jalan	  salib:	  	  

Pemimpin	  (bisa	  dua	  orang):	  
-‐ yang	  pertama	  membacakan	  renungan	  
-‐ yang	  kedua	  membawakan	  doa	  

Petugas	  lain:	  
-‐ putera	  altar	  
-‐ organis	  

	  
Tata	  gerak	  (sejauh	  tempat	  memungkinkan):	  

-‐ Nyanyian	  antar	  perhentian	  dibawakan	  sambil	  berdiri	  /	  berjalan	  
-‐ Dialog	  “Kami	  menyembah	  Dikau	  …	  “	  dibawakan	  sambil	  berlutut.	  
-‐ Selama	  mendengarkan	  renungan,	  umat	  berdiri.	  
-‐ Waktu	  Pemimpin	  (P)	  membawakan	  doa,	  umat	  berdiri.	  

	  
Suasana:	  

-‐ Demi	   manfaat	   rohani	   yang	   mendalam,	   hendaknya	   diupayakan	  
suasana	  meditatif	  dan	  kontemplatif	  sepanjang	  jalan	  salib.	  

-‐ Hendaknya	   petugas	   membacakan	   /	   membawakan	   renungan	   dan	  
doa	  dengan	  tenang	  khusuk.	  

-‐ Selama	   renungan	   dibacakan,	   lebih	   disarankan	   agar	   umat	  
berkontemplasi	   pada	   gambar	   jalan	   salib	   dari	   pada	   ikut	  membaca	  
buku.	  

	  
Tata	  ruangan	  dan	  musik	  pengiring:	  

-‐ Baik	  diperhatikan,	  supaya	  suara	  renungan	  dan	  doa	  dapat	  terdengar	  
jelas	  dan	  baik	  dari	  semua	  arah	  tempat	  umat	  

-‐ Volume	   musik	   pengiring	   disesuaikan	   sehingga	   anak	   dapat	  
berkonsentrasi	  dan	  masuk	  dalam	  suasana	  kontemplatif.	  
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Nyanyian	  Jalan	  Salib	  
Dari	  ketiga	  lagu	  di	  bawah	  ini	  dapat	  dipilih	  salah	  satu.	  

Lagu	  1	  (PS	  201)	   do	  =	  g	  2/4	  
1	   2	  	  	  |	   3	   2	  	  	  |	   3	   5	  	  	  |	   4	   3	   |	  
Ma	  -‐	  ri	  	  	  	  	  ki	  	  -‐	  	  	  	  ta	  	  	  	  me	  	  -‐	  re	  -‐	  nung-‐	  kan	  
	  
3	   2	  	  	  |	   1	   7	  	  	  |	   6	   7	  	  	  |	   6	   5	   |	  
Ye	  -‐	  sus	  	  yang	  men	  -‐	  ja	  -‐	  	  di	  	  	  	  kur	  	  -‐	  	  ban	  
	  
2	   1	  	  	  |	   2	   3	  	  	  |	   2	   1	  	  	  |	   2	   	   ||	  
kar’-‐	  na	  	  	  cin	  -‐	  	  ta	  	  	  	  	  ka	  	  -‐	  sih	  -‐	  	  Nya	  
	  
Syair:	  Tim	  PS	  KWI	  1992	  
Lagu:	  Köln	  1638,	  Stabat	  mater	  dolorosa	  (disederhanakan)	  

	  
Lagu	  2	  (PS	  202)	   do	  =	  g	  2/4	  
1	   2	  	  	  |	   3	   2	  	  	  |	   4	   5	  	  	  |	   3	   3	   |	  
Ma	  -‐	  ri	  	  	  	  	  ki	  	  -‐	  	  	  	  ta	  	  	  	  me	  	  -‐	  re	  -‐	  nung-‐	  kan	  
	  
5	   5	  	  	  |	   4	   4	  	  	  |	   3	  2	   3	  4|	  2	   2	  ‘	   |	  
Ye	  -‐	  sus	  	  yang	  men	  -‐	  ja	  -‐	  	  di	  	  	  	  kur	  	  -‐	  	  ban	  
	  
1	   2	  	  	  |	   3	   4	  3	  |	  2	   2	  	  	  |	   1	   	   ||	  
kar’-‐	  na	  	  	  cin	  -‐	  	  ta	  	  	  	  	  ka	  	  -‐	  sih	  -‐	  	  Nya	  
	  
Syair:	  Tim	  PS	  KWI	  1992	  
Lagu:	  Proprium	  II	  1968	  

	  
Lagu	  3	  (PS	  203)	   la	  =	  d	  2/4	  	  4/4	  
3	   2	  	  	  |	   1	   3	  	  	  |	   5	   4	  	  	  |	   3	   	  	  	  	  	  |	   2	   ‘	  |	  
Ma	  -‐	  ri	  	  	  	  	  ki	  	  -‐	  	  	  	  ta	  	  	  	  me	  	  -‐	  re	  -‐	  	  nung	  -‐	  	  	  	  	  	  kan	  
	  
3	   3	  	  	  |	   4	   3	  	  	  |	   6	   5	  	  	  |	   4	   	  	  	  	  	  |	   3	   ‘	  |	  
Ye	  -‐	  sus	  	  yang	  men	  -‐	  ja	  -‐	  	  di	  	  	  	  	  kur	  	  	  	  	  -‐	  	  	  	  	  	  ban	  
	  
4	   2	  	  	  |	   1	   1	  	  	  |	   7	   7	  	  	  |	   6	   	  	  	  	  	  ||	  
kar’-‐	  na	  	  	  cin	  -‐	  	  ta	  	  	  	  	  ka	  	  -‐	  sih	  -‐	  	  Nya	  
	  
Syair:	  Tim	  PS	  KWI	  1992	  
Lagu:	  G.	  de	  Bruijn	  
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Lagu Pembuka	  
 
Tanda Salib dan Salam 
 
P Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus 
R  Amin 
P Semoga Tuhan beserta kita 
R Sekarang dan selama-lamanya 
 
Pengantar 
 
P Sahabat remaja terkasih, kita tahu bahwa Allah begitu mengasihi kita 
semua.  Allah menginginkan keselamatan dan kesejahteraan bagi kita 
manusia. Allah juga selalu memberi yang terbaik bagi kita dan tugas kitalah 
untuk mengusahakan yang terbaik dari Allah itu agar terwujud dalam 
hidup kita sehari-hari.  
Lewat ibadat Jalan Salib ini kita diajak untuk mengambil bagian dalam 
karya penyelamatan Allah di dunia salah satunya dalam mewujudkan 
kesejahteraan bersama.  
 
Doa pembuka 
 
P :  Marilah kita berdoa 
 
R :  Allah Bapa yang Mahabaik, Yesus, Putera-Mu telah menunjukkan 
kasih-Nya yang sedemikian besar pada-Mu dan manusia hingga  setia pada 
kehendak-Mu sampai akhir. Buatlah kami agar dapat memperhatikan 
sesama kami dan meneruskan rahmat-Mu sesuai dengan kemampuan 
kami, sehingga setiap orang dapat merasakan kasih-Mu dan memperoleh 
kesejahteraan sebagaimana yang Kau kehendaki.  
Semua ini kami mohon dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putera-Mu, 
yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan 
berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. 
 
Mari kita merenungkan 
Yesus yang menjadi kurban 
Kar’na cinta kasih-Nya 
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Perhentian I 
Yesus Dijatuhi Hukuman Mati 
 
P Kami menyembah Dikau, ya Tuhan dan bersyukur kepada-Mu. 
R Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. 
 
L1 Setelah penangkapan di taman Getsemani, Yesus dibawa ke 
hadapan sidang mahkamah agama lalu ke Pilatus. Pilatus tidak 
menemukan kesalahan apa pun dan ingin melepaskan Yesus. Namun oleh 
desakan para tua-tua, ahli-ahli taurat dan seluruh rakyat, Pilatus akhirnya 
menjatuhkan hukuman mati bagi Yesus. 
 
L2 Para sahabat remaja, dalam hidup sehari-hari kita sering melihat 
orang lain atau teman difitnah atau dirundung tanpa bisa membela diri. 
Kita juga kerap ikut-ikutan tanpa tahu masalah yang sebenarnya. Apakah 
kita sebagai anak Tuhan berani untuk menyuarakan kebenaran dan 
membela yang tidak bersalah? Hening sejenak 
  
P Marilah kita berdoa 
R     Tuhan Yesus, sahabat kami, ajarlah kami berlaku jujur dan berani 
mengatakan yang benar. Buatlah kami berani membela kebenaran, 
melindungi mereka yang lemah, miskin, tersingkir dan difabel dengan 
mengesampingkan keinginan dan kepentingan kami sendiri. Sebab 
Engkaulah Tuhan dan Pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. 
 
P Kasihanilah kami, ya Tuhan, kasihanilah kami 
R Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. 
 
Anak domba tak bersalah 
ajar kami pun berpasrah 
taat pada Bapa-Mu 
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Perhentian II 
Yesus Memanggul Salib 
 

P Kami menyembah Dikau, ya Tuhan dan bersyukur kepada-Mu. 
R Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. 
 

L1 Yesus didera, diolok-olok, dicambuk dan dimahkotai duri. 
Lalu Ia dibawa keluar untuk disalibkan. Para prajurit meletakkan 
salib yang berat di atas pundak Yesus tanda bahwa Yesus bersalah.  
 
L2 Sahabat remaja terkasih, kita sering mengeluh tentang semua 
hal yang kurang sesuai dengan kemauan kita: PR atau ulangan yang 
banyak, uang jajan yang sedikit, makanan yang tidak enak dan lain-
lain. Kita lupa melihat orang sekitar kita yang hidupnya masih 
berkekurangan. Mampukah kita menjalani hidup dengan rasa 
syukur dan kerelaan seperti Yesus? Hening sejenak 
 

P Marilah kita berdoa 
R Tuhan Yesus, sahabat kami, terima kasih karena telah 
memberi kami teladan dalam menjalani hidup di dunia. Engkau 
menyelesaikan tugas dari Bapa-Mu tanpa mengeluh sedikit pun. 
Ajarlah kami untuk selalu bersyukur dengan apa yang kami miliki 
agar kami senantiasa bersukacita dalam hidup sehari-hari. Sebab 
Engkaulah Tuhan dan Pengantara kami kini dan sepanjang masa. 
Amin. 
 
P Kasihanilah kami, ya Tuhan, kasihanilah kami  
R Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. 
 

Kayu salib Ia panggul 
mari kita pun memikul 
salib kita di dunia 



9	  
	  

 
Perhentian III 
Yesus Jatuh Untuk Pertama Kali 
 
P Kami menyembah Dikau, ya Tuhan dan bersyukur kepada-Mu. 
R Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. 
 
L1 Sambil memanggul salib-Nya, Yesus melangkah ke Golgota. 
Lorong yang sempit, jalan yang berbatu dan menanjak, cambukan para 
prajurit dan teriknya matahari membuat beban Yesus terasa berat. Beban 
itu membuat Yesus jatuh untuk pertama kalinya. Kayu salib yang berat 
menimpa tubuh-Nya. Namun kasih Yesus pada manusia sungguh besar 
membuat Ia bangkit dan meneruskan perjalanan-Nya.  
 
L2 Sahabat remaja, pernahkah kalian mengalami keadaan dimusuhi 
dan dijauhi teman, kegagalan dalam belajar, persoalan dalam keluarga? 
Bagaimanakah sikap kita untuk mengatasinya? Kita tidak boleh putus asa. 
Kita harus membangun komunikasi yang baik dengan keluarga dan teman-
teman agar dapat saling membantu apabila dalam kesulitan sehingga 
menjadi bersemangat kembali. Hening sejenak 
   
P Marilah kita berdoa 
R    Tuhan Yesus, terimakasih untuk teladan-Mu yang kembali bangkit 
meneruskan perjalanan-Mu. Hadirlah di sisi kami lewat kehadiran keluarga 
dan teman-teman kami saat kami menemui gagal dan merasa sendirian 
agar kami sabar, tegar dan bersemangat kembali dalam melanjutkan 
perjalanan hidup kami.  Sebab Engkaulah Tuhan dan  Pengantara kami kini 
dan sepanjang masa. Amin. 
 
P Kasihanilah kami, ya Tuhan, kasihanilah kami  
R Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. 
 
Tuhan Yesus tolong kami 
bila kami jatuh lagi 
kar’na salib yang berat 
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Perhentian IV 
Yesus Berjumpa Dengan Ibu-Nya 
 
P Kami menyembah Dikau, ya Tuhan dan bersyukur kepada-Mu. 
R Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. 
 
L1 Jalan salib terasa panjang dan menyengsarakan Yesus. Di 
tengah kesusahan-Nya, tampaklah Maria, ibu-Nya yang setia terus 
mendampingi puteranya. Bunda Maria sangat sedih namun ia 
memberi kekuatan pada Yesus lewat kehadirannya.  
 
L2 Sahabat remaja, kehadiran ibu di tengah masalah yang kita 
hadapi sungguh menguatkan hati kita. Kehadiran Ibu membuat kita 
merasa nyaman, tenang dan terhibur lewat sentuhan, pelukan dan 
ucapan-ucapannya. Ibu senantiasa menyambut saat kita pulang, 
menemani kita di rumah, menasihati kita dan siap untuk selalu 
mendengarkan cerita kita. Namun terkadang kita kurang berterima 
kasih pada ibu yang begitu tulus mengasihi dan memperhatikan 
kita. Hening sejenak 
   
P Marilah kita berdoa 
R Tuhan Yesus,  sahabat kami, kami bersyukur memiliki Bunda 
Maria, sebagai bunda Gereja dan bunda  kami juga yang setia pada-
Mu.  Terima kasih pula untuk ibu kami di rumah yang selalu 
menyayangi kami. Berilah ibu kami kebahagiaan dan kebanggaan 
dalam membesarkan kami. Sebab Engkaulah Tuhan dan Pengantara 
kami kini dan sepanjang masa. Amin. 
  

P Kasihanilah kami, ya Tuhan, kasihanilah kami  
R Allah, ampunilah kami, orang berdosa ini.  
 

O, Maria Bunda kudus 
yang setia ikut Yesus 
kau teladan hidupku 
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Perhentian V 
Yesus Ditolong Simon Dari Kirene 
 
P Kami menyembah Dikau, ya Tuhan dan bersyukur kepada-Mu. 
R Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. 
 
L1 Yesus semakin kehabisan tenaga padahal tempat yang dituju masih 
jauh. Para prajurit kawatir Yesus tidak sanggup sampai ke tempat tujuan. 
Maka mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene untuk  
membantu memanggul salib Yesus yang berat. 
 
L2 Sahabat remaja terkasih, pernahkah kalian ditolong atau 
menolong seseorang? Bagaimanakah perasaan kalian? Pasti bahagia, 
bukan? Dengan menolong orang lain kita sudah menunjukkan wajah 
kasih Allah. Ada banyak orang yang lemah, miskin, kecil, tersingkir 
dan difabel di sekitar kita. Misalnya kita dapat berbagi pakaian layak 
pakai,  makanan, mainan atau buku-buku. Hening sejenak 
 
P Marilah kita berdoa 
R Tuhan Yesus, seperti  Simon dari Kirene bersedia menolong 
Engkau,  semoga kami peka pada penderitaan sesama dan bermurah hati 
untuk berbagi dengan mereka yang membutuhkan tanpa memandang 
perbedaan sehingga semua orang  memperoleh kebahagiaan dan 
kesejahteraan. Sebab Engkaulah Tuhan dan Pengantara kami kini dan 
sepanjang masa. Amin. 
  
P Kasihanilah kami, ya Tuhan, kasihanilah kami  
R Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. 
 
Apapun yang kau lakukan 
bagi para penderita 
pada Tuhan berkenan 
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Perhentian VI 
Veronika Mengusap Wajah Yesus 
 
P Kami menyembah Dikau, ya Tuhan dan bersyukur kepada-Mu. 
R Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. 
 
L1 Keringat, debu bercampur darah menghalangi pandangan Yesus. 
Tiba-tiba ada seorang perempuan bernama Veronika yang dengan penuh 
keberanian maju dan membersihkan wajah Yesus. Ia sangat tersentuh dan 
sebagai tanda terima kasih-Nya, Veronika mendapat gambar wajah Yesus 
pada kain yang dipakainya itu. 
    
L2 Sahabat remaja terkasih, perbuatan Veronika sangatlah sederhana, 
sebuah perbuatan kecil yang mungkin akan segera dilupakan. Kita pun 
dapat berbuat sesuatu misalnya menolong teman yang sedang dirundung, 
menolong hewan yang sedang tidak berdaya, merawat tanaman, 
menghemat air bersih dan listrik dan membuang sampah pada tempatnya. 
Bantuan kita sekecil apapun menjadi bukti kita mengasihi ciptaan Tuhan. 
Mari kita menjadi Veronika masa kini.  Hening sejenak 
  
P Marilah kita berdoa 
R Tuhan Yesus, sahabat kami, Veronika dengan berani menunjukkan 
kasihnya pada-Mu. Bantulah kami untuk menyingkirkan perasaan ragu 
dan takut dalam berbuat baik sekecil apa pun itu bagi semua ciptaan 
Tuhan. Ajari kami untuk tidak membedakan dalam memberikan bantuan. 
Sebab Engkaulah, Tuhan dan Pengantara kami kini dan sepanjang masa.  
Amin. 
  
P Kasihanilah kami, ya Tuhan, kasihanilah kami  
R Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. 
 
Bila kita meringankan 
duka orang yang sengsara 
Tuhan Allah berkenan 



13	  
	  

 
Perhentian VII 
Yesus Jatuh Untuk Kedua Kalinya 
 
P Kami menyembah Dikau, ya Tuhan dan bersyukur kepada-Mu. 
R Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. 
 
L1 Yesus semakin  lemah memanggul salib. Perjalanan masih jauh dan 
hinaan dari para prajurit dan orang banyak semakin menambah 
penderitaan-Nya. Akhirnya Yesus jatuh untuk kedua kalinya. Tetapi Yesus  
tetap tabah dan dengan teguh hati memilih kembali bangkit karena Ia tahu 
perjalanan-Nya belum selesai.  
 
L2 Sahabat remaja, dalam hidup ada saat kita sedang terpuruk dalam 
keadaan yang tidak baik atau tergoda oleh bujukan teman, hendaknya kita 
tetap ingat pada Yesus yang setia mendampingi kita dan tidak jatuh dalam 
hal-hal negatif yang berdampak buruk untuk kita misalnya menggunakan 
narkoba, pergaulan bebas, minuman keras, merokok dan lain-lain. Kita 
harus mantap mewujudkan niat baik kita. Hening sejenak 
 
P Marilah kita berdoa 
R Tuhan Yesus, sahabat kami, kami bersyukur atas teladan-Mu untuk 
tidak menyerah meski harus jatuh lagi. Mampukanlah kami untuk tidak 
mudah berputus asa dan mengandalkan pertolongan-Mu dalam setiap 
langkah hidup kami. Sebab  Engkaulah Tuhan dan Pengantara kami kini 
dan sepanjang masa. Amin. 
 
P Kasihanilah kami, ya Tuhan, kasihanilah kami  
R Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. 
 
Bilamana kami goyah 
dan tercampak kar’na salah 
ya Tuhan, tegakkanlah 
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Perhentian VIII 
Yesus Menghibur Para Perempuan Yang Menangis 
 
P Kami menyembah Dikau, ya Tuhan dan bersyukur kepada-Mu. 
R Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. 
 
L1 Di sepanjang jalan yang dilewati Yesus terdapat perempuan-
perempuan Yerusalem yang berdiri menyaksikan sambil menangis dan 
meratapi Yesus. Ketika Yesus melihat perempuan-perempuan itu, Ia 
mendekati mereka dan berkata: “Hai puteri-puteri Yerusalem, janganlah 
kamu menangisi Aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-
anakmu!” (Luk 23: 28).  
 
L2 Sahabat remaja, Yesus selalu meminta kita untuk melakukan 
pertobatan, menyesal atas perbuatan dosa kita dan mengubah diri menjadi 
lebih baik lagi. Kita juga dapat mengajak keluarga dan teman-teman kita 
untuk bertobat dan kembali pada Yesus untuk menanggapi kasih Allah 
sehingga kita semua beroleh kebahagiaan. Kita rajin berdoa, membaca kitab 
suci, mengikuti perayaan Ekaristi di gereja, aktif mengikuti kegiatan-
kegiatan di lingkungan dan gereja. Hening sejenak 
 
P Marilah kita berdoa 
R Tuhan Yesus, sahabat kami, Engkau menginginkan agar kami 
sungguh melakukan pertobatan dan menjadi lebih baik hari demi hari. 
Semoga kami dapat lebih dekat dengan-Mu dengan sungguh menyadari 
kesalahan-kesalahan kami dan memperbaikinya. Sebab Engkaulah Tuhan 
dan Pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin  
 
P Kasihanilah kami, ya Tuhan, kasihanilah kami  
R Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. 
 
Dalam tobat yang sejati 
kini akan kuratapi 
dosa dan pelanggaran 
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Perhentian IX 
Yesus Jatuh Untuk Ketiga Kalinya 
 
P Kami menyembah Dikau, ya Tuhan dan bersyukur kepada-Mu. 
R Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. 
 
L1 Untuk ketiga kalinya Yesus jatuh terhempas tanah yang berbatu-
batu. Darah kembali mengucur dari luka-luka-Nya. Dengan sisa tenaga-
Nya, Yesus berusaha bangkit dan melanjutkan perjalanan. Cinta-Nya pada 
manusia dan ketaatan-Nya pada Bapa memberikan kekuatan begitu besar 
bagi Yesus. 
 
L2 Sahabat remaja, kita kerap membuang-buang waktu kita asyik 
melakukan kegiatan kita sendiri tanpa peduli dengan orang-orang di 
sekitar kita. Sudah saatnya kita peduli dengan kehadiran orang-orang di 
sekeliling kita karena kita tidak hanya hidup sendiri di dunia ini. Kita jalin 
persaudaraan dan persatuan satu sama lain dengan melakukan kegiatan 
bersama-sama yang memberi sukacita dan persaudaraan. Hening sejenak 
 
P Marilah kita berdoa 
R Tuhan Yesus, sahabat kami, syukur atas anugerah-Mu dan hidup yang 
kami miliki. Buatlah kami senantiasa membuka mata, telinga, hati dan 
tangan kami  untuk saling memperhatikan, mengulurkan bantuan dan 
menyemangati sesama kami, agar bersama-sama kami dapat mewujudkan 
kehidupan yang lebih baik di masa depan seturut kehendak-Mu. Sebab 
Engkaulah, Tuhan dan Pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin.  
 
P Kasihanilah kami, ya Tuhan, kasihanilah kami  
R Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. 
 
Bila hatiku gelisah 
kar’na dosa dan derita 
tangan-Mu ulurkanlah 
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Perhentian X 
Pakaian Yesus Ditanggalkan 
 
P Kami menyembah Dikau, ya Tuhan dan bersyukur kepada-Mu. 
R Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. 
 
L1 Setibanya di puncak Golgota, pakaian Yesus segera ditanggalkan 
oleh para prajurit. Kemudian pakaian itu diundi dan dibagikan. Yesus telah 
direndahkan menjadi manusia yang paling hina.  
 
L2 Sahabat remaja terkasih, tidak ada seorangpun yang mau 
dipermalukan di muka umum. Apakah kita sudah memperlakukan teman-
teman kita secara baik? Apakah kita masih menggunjingkan orang lain? 
Apakah kita suka menyiksa hewan dan merusak tanaman? Jika masih, 
maka mari kita hentikan perbuatan-perbuatan itu. Ingatlah bahwa setiap 
manusia dan makhluk ciptaan lain sama berharganya di mata Tuhan. 
Hening sejenak 
 
P Marilah kita berdoa 
R Tuhan Yesus, sahabat kami, ampunilah kami jika kami masih 
kurang baik memperlakukan sesama kami dan makhluk hidup lainnya. 
Berilah kami kemampuan untuk menghargai martabat orang lain, bersikap 
adil dan beradab terhadap sesama yang berbeda dan  makhluk hidup 
lainnya. Sebab Engkaulah Tuhan dan Pengantara kami kini dan sepanjang 
masa. Amin. 
 
P Kasihanilah kami, ya Tuhan, kasihanilah kami  
R Allah, ampunilah kami orang berdosa ini.  
 
Pakaian-Mu dibagikan 
martabat-Mu direndahkan 
Kau tinggikan harkatku 
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Perhentian XI  
Yesus Dipaku Di Kayu Salib 
 
P Kami menyembah Dikau, ya Tuhan dan bersyukur kepada-Mu. 
R Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. 
 
L1 Para prajurit memaku kedua tangan dan kaki Yesus pada kayu 
salib. Di bagian atas salib, dipasang tulisan “Inilah  Raja Orang Yahudi” 
(Mat. 27:37). Banyak orang menghujat dan mengejek Yesus. Mendengar 
ejekan dan olokan orang banyak itu Yesus tidak membalas, malahan Ia 
mengampuni mereka. 
 
L2 Sahabat remaja terkasih, dalam penderitaan-Nya yang luar biasa, 
Yesus justru mengampuni dan mendoakan  orang-orang yang menghina-
Nya. Bagaimana sikap kita jika kita dihina? Pasti kita akan sakit hati dan 
membalas supaya lega. Kita juga kerap mengucapkan hal-hal yang 
menyakiti orang lain tanpa kita sadari. Itu semua mencederai persaudaraan 
kita. Mari kita berkata-kata yang baik dan sopan serta bersikap rendah hati, 
mengampuni dan tidak membalas perbuatan jahat orang lain kepada kita. 
Sebaliknya kita doakan mereka agar bertobat. Hening sejenak 
 
P Marilah kita berdoa 
R Tuhan Yesus, sahabat kami, dari kayu salib Engkau memberi 
teladan untuk mengampuni dan mendoakan orang yang berbuat jahat. 
Semoga kami menjaga sikap kami untuk tidak menyakiti hati orang lain. 
Berilah kami hati yang penuh belas kasih untuk mau mengampuni sesama 
yang bersalah kepada kami sekaligus memohon ampun jika kami bersalah. 
Sebab Engkaulah Tuhan dan Pengantara kami kini dan sepanjang masa. 
Amin 
  
P Kasihanilah kami, ya Tuhan, kasihanilah kami  
R Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. 
 
Dari salib Kau melihat 
tak terbilang yang menghujat 
berapakah yang taat 
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Perhentian XII 
Yesus Wafat Di Salib 
 
P Kami menyembah Dikau, ya Tuhan dan bersyukur kepada-Mu. 
R Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. 
 
L1 Yesus tergantung di kayu salib selama tiga jam. Kegelapan meliputi 
daerah itu sebab matahari tidak bersinar. Kira-kira pukul tiga, Yesus 
berseru dengan suara nyaring: “Eloi, Eloi Lama Sabachthani?” Artinya: Allah-
Ku ya Allah-Ku mengapa Engkau meninggalkan Aku?” (Mat. 27:46). 
Kemudian Yesus berseru, “Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu Kuserahkan 
nyawa-Ku!” Dan sesudah berkata demikian, Yesus wafat. (Luk 23: 44-46)  
 
  Semua berlutut hening sejenak merenungkan wafat Tuhan 
 
L2 Sahabat remaja terkasih, Yesus sudah wafat dalam menjalankan 
tugas dari Bapa-Nya. Dengan wafat-Nya itu kita ditebus dari dosa-dosa kita 
dan diberikan keselamatan. Berbahagialah kita yang beriman pada Yesus 
karena kita mendapatkan keselamatan melalui-Nya. Tetaplah teguh dalam 
iman pada-Nya dan jangan pernah meninggalkan-Nya dengan alasan apa 
pun juga. “Bukan kamu yang memilih Aku, tetapi Akulah yang memilih 
kamu.”  Yoh 15:16   Hening sejenak 
 
P Marilah kita berdoa 
R Tuhan Yesus, sahabat kami, wafat-Mu di salib tidaklah sia-sia. 
Kami bangga memiliki Engkau sebagai Tuhan kami. Semoga kami setia 
pada-Mu dan mewartakan keselamatan pada orang-orang yang kami 
jumpai agar setiap orang percaya pada-Mu dan menjadi murid-Mu seperti 
yang Kau kehendaki. Ajarlah kami untuk setia pada kehendak Bapa sampai 
akhir hidup kami. Sebab Engkaulah Tuhan dan Pengantara kami kini dan 
sepanjang masa. Amin 
 
P Kasihanilah kami, ya Tuhan, kasihanilah kami  
R Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. 
 
Biji mati menghasilkan 
buah yang berkelimpahan 
wafat-Mu menghidupkan 
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Perhentian XIII 
Yesus Diturunkan Dari Salib 
 
P Kami menyembah Dikau, ya Tuhan dan bersyukur kepada-Mu. 
R Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. 
 
L1 Bersama beberapa murid Yesus, Bunda Maria berdiri di bawah 
salib Yesus. Ketika melihat Yesus telah wafat, seorang prajurit  menikam 
lambung Yesus dan segera keluarlah darah dan air. Hari mulai malam dan 
Sabat menjelang. Maka Yusuf dari Arimatea menghadap Pilatus meminta 
izin untuk menurunkan jenazah Yesus dari salib agar dapat dimakamkan 
lalu jenazah  Yesus dibaringkan di atas pangkuan ibu-Nya. 
 
L2: Sahabat remaja, seperti halnya Yusuf dari Arimatea, kita juga dapat 
mengulurkan tangan membantu sesama atau makhluk hidup lain ketika 
sedang membutuhkan pertolongan. Lalu Bunda Maria, Bunda Gereja yang 
adalah bunda kita juga. Bunda Maria menjadi teladan kita dalam mengikut 
Yesus. “Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu.” 
(Luk 1: 38). Seperti Yesus yang menyayangi dan menghormati ibu-Nya, kita 
pun menghormati Bunda Maria. Kita dapat melakukan devosi misalnya 
berdoa Rosario dan mengunjungi Goa Maria bersama keluarga atau teman-
teman. Hening sejenak 
 
P Marilah kita berdoa 
R Tuhan Yesus, sahabat kami, Bunda-Mu Maria dan Yusuf dari 
Arimatea adalah orang-orang yang sangat mengasihi-Mu. Tanpa Bunda-
Mu, misteri agung karya keselamatan Allah tidak dapat terlaksana. Semoga 
kami dapat menjadi sumber kebahagiaan dan sukacita di tengah mereka 
yang sedang berduka. Sebab Engkaulah Tuhan dan Pengantara kami kini 
dan sepanjang masa. Amin 
 
P Kasihanilah kami, ya Tuhan, kasihanilah kami  
R Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. 
 
Salib tanda kehinaan 
jadi lambang kemenangan 
kar’na Tuhan t’lah menang 
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Perhentian XIV 
Yesus Dimakamkan 
 
P Kami menyembah Dikau, ya Tuhan dan bersyukur kepada-Mu. 
R Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. 
 
L1 Jenazah Yesus dikafani dengan kain lenan putih dan diberi wangi-
wangian sesuai adat bangsa Yahudi.  Lalu dibaringkan dalam sebuah kubur 
baru dan ditutup dengan batu yang besar. 
 
L2 Sahabat remaja terkasih, meskipun tubuh Yesus telah dimakamkan 
namun ajaran dan pesan-Nya tidak terkubur.  Sebagai manusia kita pun 
pada akhirnya akan menemui akhir dari hidup kita. Mari kita isi hidup kita 
di dunia ini dengan melakukan perbuatan-perbuatan baik, tekun dalam 
doa, memberi kebahagiaan dan kegembiraan pada orang lain, membantu 
sesama yang membutuhkan pertolongan dan mewartakan kabar sukacita 
Yesus. Hening sejenak 
 
P Marilah kita berdoa 
R Tuhan Yesus, sahabat kami, melalui pengorbanan-Mu kami 
semakin memahami apa arti dicintai dan dikasihi oleh-Mu. Engkau yang 
terlebih dulu mencintai kami. Semoga pengorbanan-Mu semakin 
menyadarkan kami untuk saling mengasihi satu sama lain dan kami 
diteguhkan untuk setia kepada-Mu sampai akhir. Sebab Engkaulah Tuhan 
dan Pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. 
 
P Kasihanilah kami, ya Tuhan, kasihanilah kami  
R Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. 
 
Tuhan Yesus dimakamkan 
masuk alam kematian 
sampai bangkit mulia 
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PENUTUP 
 
L Teman-teman remaja terkasih, Jalan Salib Yesus adalah sebuah 
bukti nyata kerahiman Allah bagi kita manusia. Meskipun dalam rupa 
Allah, Yesus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik 
yang harus dipertahankan. Sebaliknya, Ia mengosongkan diri-Nya, 
mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. 
Dalam keadaan sebagai manusia, Ia merendahkan diri dan taat sampai 
mati, bahkan sampai mati di salib. Semoga dalam masa pertobatan ini kita 
dimampukan meneladani sikap dan ajaran Tuhan kita, Yesus dengan 
semakin mengasihi sebagai murid Kristus mewartakan karya penyelamatan 
Allah dalam hidup kita. 
 
P Marilah kita berdoa 
R Allah yang Maharahim, kami bersyukur karena Engkau telah 
memberi kami kesempatan untuk mengenangkan perjalanan Putera-Mu 
Yesus. Semoga di masa Prapaskah ini Roh Kudus-Mu hadir dan menuntun 
kami semua untuk berani melakukan segala perbuatan baik dengan setia 
melakukan hal-hal kecil dan sederhana berdasarkan kasih yang besar agar 
terciptalah kebahagiaan dan kesejahteraan bagi semua ciptaan-Mu. Demi 
Kristus Tuhan dan Pengantara kami. Amin. 
 
P Semoga Tuhan beserta kita 
R Sekarang dan selama-lamanya 
 
P Semoga kita sekalian dilindungi oleh Allah yang Mahakuasa,  
 Bapa, dan Putera dan Roh Kudus 
R Amin 
 
P Sahabat remaja terkasih, dengan ini Ibadat Jalan Salib sudah  
 selesai. Marilah kita semakin mengasihi dalam mewujudkan  
 kesejahteraan bersama  
R Syukur kepada Allah 
 
 
 
Jalan Salib ditutup dengan nyanyian yang sesuai 
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Lagu-‐lagu	  
	  
1.	  	   Mari	  Kita	  Merenungkan	  (PS	  480)	  
	   	   la	  =	  g	  	   3/4	  
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2.	  	   Hanya	  Debulah	  Aku	  (PS	  481)	  
	   	   la	  =	  b	   4/4	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
3.	  	   O	  Yesus	  Putra	  Bapa	  (PS	  483)	  
	   	   do	  =	  g	  	   4/4	  
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3.	  	   O	  Yesus	  Putra	  Bapa	  (PS	  483)	  …	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
4.	  	   Golgota,	  Tempat	  Tuhanku	  Disalib	  (PS	  487)	  
	   	   la	  =	  f	   3/4	  
	  



25	  
	  

4.	  	   Golgota,	  Tempat	  Tuhanku	  Disalib	  (PS	  487)	  …	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
5.	  	   Kepala	  Yang	  Berdarah	  (PS	  488)	  
	   	   mi	  =	  e	   4/4	  
	  
	  
	  


