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Bapak, ibu, dan sobat YOUCAT semuanya, perjalanan hidup ini 
tidak selamanya mudah. Ada kalanya kita dihadapkan dengan 
aneka ragam kesulitan yang bisa saja tidak hanya melanda kita 
sebagai individu namun juga sebagai keluarga. Dalam keadaan 
seperti ini, kita juga pasti pernah merasakan betapa harapan itu 
begitu jauh dan kecil, atau bahkan tidak ada orang yang mampu 
memahami dan menolong kita. Kita, sebagai keluarga, menjadi 
ibarat sebuah perahu kecil yang kebingungan di tengah badai 
kehidupan.

Namun, bukan berarti kita berputus asa menghadapi kesulitan ini. 
Ajaklah Yesus untuk datang ke dalam rumah dan keluarga kita. 
Berbagilah derita dengan Yesus yang juga mau menderita bagi 
kita. Dengan demikian, kita tidak lagi merasa sendirian dalam 
menghadapi kesulitan ini karena selalu ada Yesus yang selalu 
menemani kita dan keluarga kita termasuk dalam kesulitan yang 
kita hadapi.

Oleh karena itu, bersama YOUCAT Indonesia, marilah kita 
semua dan keluarga kita menyatukan diri dalam Ibadat Jalan 
Salib Keluarga ini untuk menimba kekuatan dari Yesus yang mau 
menderita bagi kita. Semoga keluarga kita sebagai Gereja-Gereja 
kecil milik Allah sendiri selalu diberi-Nya kekuatan untuk selalu 
setia berpegang pada iman, harapan, dan kasih.

IBADAT JALAN SALIB KELUARGA
oleh YOUCAT Indonesia

Kata Pengantar
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+Tanda Salib+

Pengantar
P: Keluargaku sekalian, pada 
hari ini kita bersatu dalam doa 
untuk merenungkan sengsara 
dan wafat Tuhan kita Yesus 
Kristus dalam Jalan Salib-Nya. 
Ada kalanya kita merasa sendiri 
dan kesepian ketika dilanda 
kesulitan. Namun, di tengah 
gelapnya badai kehidupan, Yesus 
selalu mau hadir, menemani, 
dan menghibur kita. 

“Jangan takut, Aku ini” begitu 
kata Yesus.

Marilah kita persatukan semua 
ketakutan dan kecemasan kita, 
semua pergulatan dan rasa sakit 
yang kita alami saat ini dengan 
sengsara Yesus sendiri. Marilah 
kita bawa Yesus masuk ke dalam 
rumah, keluarga, dan hati kita; 
mari kita jadikan rumah kita, 
keluarga kita, dan hati kita ini 
sebagai perhentian Jalan Salib 
Yesus sendiri. Dan marilah kita 
mohon kepada Tuhan agar kita 
semua, bangsa kita, dan seisi 
dunia dipulihkan kembali berkat 
cinta-Nya yang luar biasa.
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Marilah Berdoa

U: Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami 
bersyukur karena Engkau telah memberkati dan mempersatukan 
kami sebagai keluarga. Kami mohon curahkanlah Roh Kudus-
Mu dalam perjalanan kami menapaki jalan sengsara Putera-Mu, 
Yesus Kristus agar kami menyadari betapa besar cinta-Mu kepada 
kami. Kami juga mohon rahmat-Mu agar kami mampu melihat 
Putera-Mu yang juga hadir melalui keluarga kami, agar dalam 
setiap langkah keluarga kami, kami mampu merasakan bahwa 
Yesus sendirilah yang hadir dan menemani kami di dalam segala 
pergulatan yang kami alami. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, 
Tuhan dan juru selamat kami.
Amin.

Mari kita merenungkan
Yesus yang menjadi kurban
karna cinta kasih-Nya
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P: Kami menyembah Dikau, ya Tuhan, dan bersyukur kepada-Mu.
U: Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia.

P: Yesus dihadapkan kepada Pilatus untuk diadili. Ia sendirian, 
menghadapi bangsa-Nya sendiri yang menolak keberadaan-
Nya. Pilatus pun menyuruh agar Yesus disiksa sebelum akhirnya 
menyerahkan Yesus untuk dihukum  mati. 

Yesus sungguh-sungguh memiliki jiwa, pikiran, perasaan, dan 
tubuh seperti kita; kemanusiaan Yesus itu sempurna (YOUCAT no. 
79). Dalam kesetiaan Yesus menanggung kesendiriaan dan derita-
Nya, Yesus sebenarnya ingin berkata: kamu tidak Aku tinggalkan 
sendiri.

Marilah Berdoa
U: Ya Yesus, kami bersyukur atas teladan-Mu menanggung 
kesendirian dan derita yang Engkau tunjukkan kepada kami. 
Ajarilah kami untuk setia dalam menanggung penderitaan kami, 
termasuk rasa kesepian dan ditolak yang membuat kami takut 
untuk melangkah. Karena kami yakin, Engkau selalu menyertai 
kami dalam penderitaan kami. Sebab Engkaulah Tuhan kami kini 
dan sepanjang masa. Amin.

P: Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami

U: Allah ampunilah kami orang berdosa ini

Anak Domba tak bersalah
ajar kami pun berpasrah
taat pada Bapa-Mu

PERHENTIAN 1
Yesus Dihukum Mati
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P: Kami menyembah Dikau, ya Tuhan, dan bersyukur kepada-Mu.
U: Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia.

P: Salib adalah tempat hukuman paling hina dan mengerikan. 
Kristus, Penebus kita, meskipun tidak berdosa memilih salib 
untuk menanggung kesalahan dunia dan merasakan kesakitan 
dunia. Jadi, dengan salib, Ia membawa dunia kembali kepada 
Allah dengan kasih sempurna (YOUCAT no. 101)

Dalam salib-Nya, Yesus menanggung pula dosa dan derita kita. 
Marilah kita memanggul salib kita dan mengikuti-Nya.

Marilah Berdoa

U: Ya Yesus, kami bersyukur karena Engkau telah mempersatukan 
kami sebagai sebuah keluarga. Kami mohon ajarilah kami agar 
kami mampu memanggul salib kami hingga tuntas sebagai 
sebuah keluarga. Karena kami percaya, Engkau sendirilah yang 
mempersatukan kami dan Engkau senantiasa menyertai kami 
hingga akhir zaman. Sebab Engkaulah Tuhan kami kini dan 
sepanjang masa. Amin.

P: Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami

U: Allah ampunilah kami orang berdosa ini

Kayu salib Dia panggul,
Mari kita pun memikul
salib kita di dunia.

PERHENTIAN 2
Yesus Memanggul Salib
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PERHENTIAN 3
Yesus Jatuh Untuk Pertama Kali

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

P: Perjalanan Yesus semakin jauh. Badan-Nya yang perkasa sudah 
semakin lelah menanggung salib yang berat. Ia pun jatuh tertimpa 
salib-Nya. Namun Ia tidak berhenti. Ia bangkit lagi meneruskan 
perjalanan-Nya karena cinta-Nya yang begitu besar.

Orang Kristen tidak mencari penderitaan, tetapi ketika mereka 
dihadapkan pada penderitaan yang tidak dapat dihindari, maka 
penderitaan itu bisa bermakna bagi mereka jika disatukan dengan 
penderitaan Kristus: “Kristus pun telah menderita untuk kamu 
dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti 
jejak-Nya” (1 Ptr 2:21) (YOUCAT no. 102).

Marilah berdoa:
U: Ya Yesus, terima kasih telah menanggung dosa-dosa dan 
kelemahan kami. Kami mohon ajarilah kami untuk bisa terus 
bangkit melawan dosa dan kelemahan kami agar kami dapat 
bertumbuh menjadi keluarga yang semakin baik. Ajarilah kami 
untuk bisa meneladani cinta-Mu yang mau bangkit lagi agar kami 
pun dapat bangkit demi cinta kami pada keluarga kami. Sebab 
Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin.

P: Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami

U: Allah ampunilah kami orang berdosa ini

Tuhan Yesus, tolong kami
bila kami jatuh lagi,
kar’na salib yang berat.
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P: Kami menyembah Dikau, ya Tuhan, dan bersyukur kepada-Mu.
U: Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia.

P: Semua pengikut Yesus lari meninggalkan Yesus karena 
ketakutan. Namun, ada satu orang di pinggir jalan yang setia 
mengikuti Yesus. Ia adalah ibu-Nya sendiri, Bunda Maria. 
Meskipun tak dapat membantu secara fisik, namun kehadirannya 
sungguh mampu meringankan beban Yesus.

Sebagai Bunda Yesus, Maria juga Bunda kita. Ibu yang baik selalu 
berpihak kepada anak-anaknya. Dan sejak permulaan Gereja, 
pengalaman mengajarkan bahwa Maria menolong kita (YOUCAT 
no. 148). Marilah kita mensyukuri adanya pertolongan yang 
berharga ini dari Bunda Maria.

Marilah Berdoa:
U: Ya Yesus, kami bersyukur atas adanya kehadiran Bunda-Mu 
bagi kami. Kami mohon agar dapat merasakan kehadiran Bunda 
Maria yang sebenarnya selalu menemani kami, terutama dalam 
masa-masa sulit ini. Dan bantulah kami, agar dengan teladan 
Bunda Maria, kami dalam keluarga mampu saling menemani dan 
menguatkan satu sama lain, sebab Engkaulah Tuhan kami kini 
dan sepanjang masa. Amin.

P: Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami

U: Allah ampunilah kami orang berdosa ini

O Maria, bunda kudus,
yang setia ikut Yesus,
Kau teladan hidupku.

PERHENTIAN 4
Yesus Berjumpa dengan Ibu-Nya
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P: Kami menyembah Dikau, ya Tuhan, dan bersyukur kepada-Mu.
U: Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia.

P: Yesus sudah sangat lelah padahal perjalanan masih jauh. 
Melihat itu, para algojo menahan seseorang bernama Simon dari 
Kirene untuk membantu Yesus memanggul salib-Nya.

Seorang manusia dapat bertahan hidup dan berkembang hanya 
dengan bantuan manusia lain. Menjadi manusia tidak hanya 
hidup dalam hubungan yang baik dengan Allah; seseorang juga 
harus hidup dalam hubungan yang baik dengan orang lain. Ini 
dimulai dalam keluarga (DOCAT no 48).

Marilah berdoa:
U: Ya Yesus, melalui Simon dari Kirene, Engkau mengajari kami 
untuk saling tolong-menolong meringankan beban yang ada. Kami 
mohon ajarilah kami untuk peka terhadap kebutuhan orang-orang 
yang ada di sekitar kami, terutama kebutuhan keluarga kami. 
Sebab Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin.

P: Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami

U: Allah ampunilah kami orang berdosa ini

Apa pun yang kau lakukan,
bagi para penderita,
pada Tuhan berkenan.

PERHENTIAN 5
Yesus Ditolong Simon dari Kirene
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P: Kami menyembah Dikau, ya Tuhan, dan bersyukur kepada-Mu.
U: Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia.

P: Veronika tidak memiliki kekuatan untuk membantu Yesus 
memanggul salib-Nya. Namun dengan dorongan kasih dalam 
hatinya, ia menemukan caranya untuk membantu meringankan 
derita Yesus: dengan mengusap wajah-Nya.

Tidak ada motivasi yang lebih mendalam selain kasih. Seseorang 
yang mengasihi dapat menciptakan karya-karya besar dan 
melangkah jauh. Langkah pertamanya adalah selalu menjalin 
hubungan pribadi yang intensif dengan Yesus (DOCAT no. 309). 

Marilah berdoa:

U: Ya Yesus, melalui Veronika, kami belajar untuk mengasihi 
dengan apa yang kami miliki. Bantulah kami untuk menemukan 
cara-cara baru dalam mengasihi dan menolong keluarga serta 
sesama kami. Sebab Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang 
segala masa. Amin.

P: Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami

U: Allah ampunilah kami orang berdosa ini

Bila kita meringankan
duka orang yang sengsara,
Tuhan Allah berkenan.

PERHENTIAN 6
Veronika Mengusap Wajah Yesus
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P: Kami menyembah Dikau, ya Tuhan, dan bersyukur kepada-Mu.
U: Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia.

P: Meski sudah ditolong oleh Simon dari Kirene dan wajah-Nya 
sudah dibersihkan oleh Veronika, tubuh Yesus sudah terlalu lelah 
dan kesakitan untuk memanggul salib. Ia pun jatuh untuk yang 
kedua kalinya. Namun demi cinta-Nya bagi kita, Yesus berjuang 
untuk berdiri dan melanjutkan perjalanan-Nya.

Ketika manusia tersesat karena dosanya, Allah Bapa telah 
mengutus Anak-Nya ke dunia. Upah dosa adalah maut (Rom 
6:23). Namun, solidaritas Allah luar biasa. Ia mengutus Yesus 
sebagai sahabat dan Juru Selamat kita (YOUCAT 70).

Marilah berdoa:

U: Ya Yesus, kami bersyukur karena Engkau rela menanggung 
derita dosa kami hingga mau bangkit lagi setelah dua kali jatuh. 
Bantulah kami agar kami bisa bangkit dari dosa kami dan menjadi 
keluarga kristiani yang semakin penuh cinta kepada-Mu, kepada 
Gereja, kepada keluarga dan sesama kami. Sebab Engkaulah 
Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin.

P: Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami

U: Allah ampunilah kami orang berdosa ini

Bilamana kami goyah,
dan tercampak kar’na salah,
ya Tuhan, tegakkanlah.

PERHENTIAN 7
Yesus Jatuh Untuk Kedua Kalinya
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P: Kami menyembah Dikau, ya Tuhan, dan bersyukur kepada-Mu.
U: Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia.

P: Ketika Yesus menapaki Jalan Salib-Nya menuju Golgota, Ia 
menjumpai wanita-wanita yang menangis dan meratapi-Nya. 
Mereka menangis saja tanpa mau mengikuti Yesus. Yesus lalu 
menegur mereka “Hai puteri-puteri Yerusalem, janganlah Engkau 
menangisi Aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-
anakmu!” (Luk23:28). Kita sering terjebak dalam kesibukan dan 
gengsi kita sehingga kita sulit untuk bersolidaritas secara penuh. 
Siapakah teladan dalam solidaritas? Yesus sendiri. Tidak ada 
solidaritas seagung Yesus; Ia bahkan merelakan nyawa-Nya untuk 
kita. Pemberian diri mutlak demi orang lain merupakan kasih dan 
solidaritas tertinggi dan harus menjadi tolok ukur karya Kristiani 
(DOCAT no. 103).

Marilah berdoa:
U: Ya Yesus, ajarilah kami untuk melepas gengsi kami sehingga 
kami benar-benar sungguh mampu bersolidaritas dengan sesama 
kami yang sakit dan menderita, yang kecil, lemah, miskin, 
tersingkir, dan difabel. Bantulah kami agar kepedulian kami 
sungguh-sungguh didayai oleh kasih sehingga kami bertumbuh 
menjadi keluarga yang penuh cinta. Sebab Engkaulah Tuhan kami 
kini dan sepanjang masa. Amin.

P: Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami

U: Allah ampunilah kami orang berdosa ini

Dalam tobat yang sejati,
kini akan kuratapi
dosa dan pelanggaran.

PERHENTIAN 8
Yesus Menasihati Para Wanita yang 

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

P: Puncak bukit Golgota sudah nampak. Yesus sudah kehabisan 
tenaga. Ia pun jatuh untuk yang ketiga kalinya. Namun, meskipun 
sudah kehabisan tenaga, cinta-Nya bagi kita yang tak pernah 
padam membuat-Nya mampu untuk bangkit dan menyelesaikan 
perjalanan-Nya ke bukit Golgota. Allah ada di balik setiap hal 
yang kita jumpai dalam hidup kita yang berubah-ubah, bahkan 
dalam peristiwa yang menyakitkan. Semua yang diberikan kepada 
kita, cara-cara Dia menguji kita memperlihatkan semua rencana 
dan kehendak-Nya (YOUCAT no. 49). Dengan cara-Nya yang 
tersembunyi, Ia membimbing kita menuju kesempurnaan.

Marilah berdoa
U: Ya, Yesus, ada kalanya kami lelah dengan derita yang kami 
lalui. Bantulah kami untuk melihat bahwa di balik derita yang 
kami alami saat ini, kami sebenarnya sedang dibimbing oleh Allah 
untuk menjadi orang yang lebih baik, serta menjadi keluarga yang 
semakin penuh cinta. Sebab Engkaulah Tuhan kami kini dan 
sepanjang masa. Amin.

P: Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami

U: Allah ampunilah kami orang berdosa ini

Bila hatiku gelisah
kar’na dosa dan derita,
tanganMu ulurkanlah

PERHENTIAN 9
Yesus Jatuh Ketiga Kalinya
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P: Kami menyembah Dikau, ya Tuhan, dan bersyukur kepada-Mu.
U: Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia.

P: Sesampainya di puncak bukit Golgota, para serdadu dengan 
kasar mengambil satu-satunya harta benda yang masih Yesus 
miliki: pakaian-Nya. Mereka lalu membagi-bagikan pakaian-Nya 
jadi empat bagian. Di sini martabat Yesus sungguh dihancurkan.

Ada bentuk kemiskinan material, emosional, intelektual, spiritual. 
Orang Kristen wajib menolong mereka yang membutuhkan 
dengan perhatian dan kasih yang besar dan bertahan (YOUCAT 
no. 449). Sebab “Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan 
untuk salah seorang dari saudara-Ku yang paling hina ini, kamu 
telah melakukannya untuk Aku.” (Mat 25:40). 

Marilah berdoa
U: Ya Yesus, maafkan bila kami mengukur kebahagiaan kami 
dengan harta dan kenyamanan kami yang justru membuat kami 
merasa tidak bahagia. Bukalah mata kami terhadap kebutuhan 
keluarga dan sesama kami. Dan juga, bantulah kami untuk mampu 
melihat bahwa cinta-Mu kepada kami dan keluarga kami itulah 
yang paling berharga di hidup kami. Sebab Engkaulah Tuhan kami 
kini dan sepanjang masa. Amin.

P: Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami

U: Allah ampunilah kami orang berdosa ini

PakaianMu dibagikan,
martabatMu direndahkan;
Kau tinggikan harkatku.

PERHENTIAN 10
Pakaian Yesus ditanggalkan
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P: Kami menyembah Dikau, ya Tuhan, dan bersyukur kepada-Mu.
U: Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia.

P: Tibalah saat yang paling ngeri: Para algojo mencampakkan 
Yesus ke tanah, menembusi tangan dan kaki-Nya dengan paku 
pada palang penghinaan, yaitu kayu salib. Setelah itu mereka 
menegakkan salib itu. Tanpa mengeluh, Yesus mendoakan para 
algojo, “Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa 
yang mereka perbuat.” Tidak ada cara yang lebih radikal bagi 
Allah untuk menyatakan kasih-Nya selain membiarkan Diri-
Nya dalam pribadi Putra-Nya dipaku di kayu salib. Penyaliban 
adalah hukuman paling memalukan dan mengerikan yang pernah 
dilakukan pada zaman dulu. Karena itu, tidak seorang pun bisa 
mengeluh: “Allah tidak tahu penderitaan saya!” (YOUCAT no. 
101).

Marilah berdoa:
U: Ya Yesus, sering kami tidak terima dengan kesulitan yang kami 
alami sampai menganggap Engkau meninggalkan kami sendiri. 
Namun lewat salib-Mu, Engkau menunjukkan bahwa Engkau 
mengerti penderitaan kami. Oleh karena itu, kami serahkan 
seluruh kesusahan kami dan kesusahan orang-orang yang bergulat 
dalam sakitnya. Sebab Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang 
segala masa. Amin

P: Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami

U: Allah ampunilah kami orang berdosa ini

Dari salib Kau melihat
tak terbilang yang menghujat,
berapakah yang taat.

PERHENTIAN 11
Yesus Dipaku di Salib
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P: Kami menyembah Dikau, ya Tuhan, dan bersyukur kepada-Mu.
U: Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia.

P: Tiga jam lamanya Yesus bergulat dengan maut. Tiga jam penuh 
sengsara, sendirian. Sampai-sampai Ia merasa ditinggalkan oleh 
Bapa-Nya, sehingga Ia berteriak dengan suara nyaring: “Allah-Ku, 
ya Allah-Ku, mengapa Engkau meninggalkan Daku?” Namun Ia 
tetap taat kepada Bapa sampai wafat dengan berkata, “Ya Bapa, ke 
dalam tangan-Mu, Kuserahkan nyawa-Ku.”

(Hening merenungkan wafat Tuhan)

Untuk menyelamatkan kita, Allah mengambil misi berbahaya: 
Ia memperkenalkan “obat kekekalan” ke dalam dunia kematian, 
yakni Putra-Nya, Yesus Kristus. Allah membuat pertukaran untuk 
menyelamatkan kita selamanya. Ia ingin memberi kita hidup-Nya 
yang kekal sehingga kita mengalami sukacita, dan Ia menghendaki 
menanggung kematian kita, keputusasaan kita, penolakan kita, 
kematian kita sehingga dapat berbagi dengan kita dalam segala 
hal. Kematian Kristus adalah kehendak Bapa, namun bukan tujuan 
akhir. Kristus mati untuk kita; kita dapat menukar kematian kita 
dengan hidup-Nya. (YOUCAT no. 98).

Marilah berdoa:

U: Ya Yesus yang Mahabaik, kami bersyukur atas cinta-Mu yang 
luar biasa besar bagi kami dan keluarga kami sehingga Engkau pun 
rela menderita dan wafat bagi kami. Kami mohon tolonglah kami 
agar kami dapat meneladani teladan cinta-Mu bagi keluarga kami 
dan orang-orang di sekitar kami. Sehingga, di akhir kesusahan 

PERHENTIAN 12
Yesus Wafat di Salib
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kami kelak, kami pun dapat ikut bangkit menjadi manusia baru 
yang penuh cinta kasih bagi keluarga dan sesama kami.
Sebab Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin.

P: Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami

U: Allah ampunilah kami orang berdosa ini

Biji mati menghasilkan
buah yang berkelimpahan;
wafatMu menghidupkan.

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

Bunda Maria mengikuti Jalan Salib Puteranya hingga tuntas. 
Anaknya yang ketika malam Natal ia pangku penuh sukacita, 
kini ia pangku dengan kesedihan. Bunda Maria begitu setia akan 
panggilan hidupnya yaitu  sebagai bunda Yesus.

Bunda Maria adalah teladan sejati dalam menjalani panggilan 
hidup. Karena ia memberikan dirinya, tubuh dan jiwa, kepada 
tugas Ilahi yang penuh risiko, Maria diangkat dengan tubuh dan 
jiwanya ke surga. Setiap orang yang menghayati dan mengimani 
seperti yang dihayati dan diimani oleh Maria akan masuk surga 
(YOUCAT no. 147).

PERHENTIAN 13
Jenazah Yesus Diturunkan
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Marilah Berdoa:

U: Ya Allah, kami bersyukur kami memiliki teladan dalam 
menghidupi iman seperti Bunda Maria. Bantulah kami agar kami 
dapat menghidupi iman dan panggilan kami masing-masing 
hingga akhir hidup kami seperti yang diteladankan Bunda Maria. 
Bantulah juga agar kami dapat terus setia bersatu dalam hidup 
kami sebagai sebuah keluarga. Sebab Engkaulah Tuhan kami kini 
dan sepanjang masa. Amin.

P: Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami

U: Allah ampunilah kami orang berdosa ini

Salib tanda kehinaan
jadi lambang kemenangan
kar’na Tuhan t’lah menang.

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

Karena Sabat akan mulai, maka Yesus diminyaki dan segera 
dimakamkan. Namun maut bukanlah akhir dari rencana Tuhan. 
Ia menderita dan wafat untuk turut merasakan penderitaan kita 
dan ketakutan kita dalam menghadapi kematian. Dan dari-Nya, 
mengalirlah cinta yang mengalahkan maut, yang akan memulihkan 
semua luka, kesedihan, dan dosa-dosa kita.

PERHENTIAN 14
Yesus Dimakamkan
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Dalam kesunyian makam Yesus, marilah kita serahkan pula 
keluarga kita, semua orang yang bekerja demi keluarganya, yang 
merawat dan menyembuhkan, mereka yang berjuang melawan 
sakitnya, serta mereka yang telah meninggal, agar mereka semua 
diberikan ketenangan dan istirahat bagi jiwa dan raga mereka. 
Dan agar kelak mereka pun akan dibangkitkan dan dipulihkan 
berkat kebangkitan Yesus.

Marilah Berdoa:

U: Ya Yesus yang baik, kami serahkan keluarga kami, pekerjaan-
pekerjaan kami, teman-teman kami, mereka yang sakit dan 
menderita, serta mereka yang telah meninggal ke dalam tenangnya 
makam-Mu. Berikanlah mereka yang hidup, ketenangan dalam 
kecemasan, penghiburan dalam kesedihan, kesembuhan dalam 
sakitnya, serta istirahat dalam lelahnya. Serta, bagi yang wafat, 
pengampunan dan istirahat yang abadi. Dan kelak dalam 
kebangkitan-Mu, pulihkanlah dan bangkitkanlah dunia yang 
merindukan penghiburan dari-Mu. Sebab Engkaulah Tuhan kami 
kini dan sepanjang segala masa. Amin

P: Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami

U: Allah ampunilah kami orang berdosa ini

Tuhan Yesus dimakamkan,
masuk alam kematian,
sampai bangkit mulia.
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Penutup

P: Keluargaku yang terkasih, derita yang Yesus tanggung dalam 
Jalan Salib-Nya sebenarnya merupakan dosa dan kesusahan 
yang kita alami. Itu artinya Yesus tidak pernah meninggalkan 
kita bahkan di dalam segala kesusahan kita, perjuangan kita, 
kecemasan kita, lelah kita, kebosanan kita, dan sakit yang kita 
derita. Marilah kita persatukan diri kita, keluarga besar kita, 
serta seluruh keluarga yang ada dunia, di dalam doa dan Jalan 
Salib Yesus agar kita mampu meneladani ketabahan Yesus dalam 
menjalani derita-Nya, dan agar kita sebagai keluarga mampu 
terus bertumbuh dalam iman, harapan, dan kasih. Karena kita 
yakin Yesus takkan pernah meninggalkan keluarga kita dalam 
mengarungi badai kehidupan ini.

Terpujilah Kristus Tuhan Raja kemuliaan kekal

Tuhan sungguh sudah bangkit, bagi-Nya hormat dan 
kekuasaan selama-lamanya

Terpujilah Kristus Tuhan Raja kemuliaan kekal 
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Marilah berdoa

U: Ya Allah yang Mahabaik, kami bersyukur karena kami boleh 
mengikuti Putera-Mu dalam Jalan Salib-Nya. Kami juga bersyukur 
atas kesempatan berdoa bersama sebagai keluarga, sebagai Gereja 
kecil-Mu di dunia. Di dalam doa dan Jalan Salib Putera-Mu ini, 
kami serahkan keluarga kami dan seluruh keluarga di dunia ke 
dalam Tangan-Mu. Berikanlah kami pula iman bahwa Engkau 
selalu menyertai kami bahkan ikut merasakan setiap derita yang 
kami rasakan melalui salib Putera-Mu, sehingga kami pun boleh 
berharap bahwa, dalam kebangkitan Yesus, kami dan seisi dunia 
akan Engkau bangkitkan pula dalam terang kasih-Mu.

P: Semua doa-doa kita ini marilah kita persatukan dengan doa 
yang diajarkan oleh Kristus sendiri.

+Bapa Kami+

P: Keluargaku yang terkasih, dengan demikian Ibadat Jalan Salib 
kita sudah selesai
U: Syukur kepada Allah
P: Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa 
dan mengantar kita ke hidup yang kekal.
U: Amin.

+Tanda Salib+
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