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YESUS MENYERAHKAN HIDUP-NYA DAN 

MEMBERIKAN KEHIDUPAN 
 
 
Pada Jumat Sore sekitar pukul 15.00 anggota keluarga inti, komunitas,  
berkumpul di rumah tinggal dalam satu tempat yang ditata serasi 
untuk berdoa bersama. Di situ hendaknya disediakan satu Kitab Suci 
yang terbuka dan 1-2 lilin bernyala di sebelahnya, sebuah Salib Kristus 
atau gambar Yesus yang tersalib. Sedapat mungkin anggota keluarga 
mengenakan pakaian warna merah.  
 
Setelah semua berkumpul, sebelum mulai berdoa, sebaiknya semua 
hening sejenak. Pemandu (P) bapa atau ibu atau seorang lain 
mengajak semua (S) untuk mengenang Sengsara Tuhan dengan 
menyampaikan hantaran berikut tanpa didahului Tanda Salib: 

 
HANTARAN 
 

P Ibadat Sore ini merupakan lanjutan dari Ibadat Sore 
Kamis Suci sehingga tidak diawali dengan Tanda 

 

Hari Pertama Trihari Paska 

JUMAT AGUNG - SORE 
Mengenang Sengsara 
Tuhan 
 

IBADAT DALAM KELUARGA - 
GEREJA KECIL 

Indonesia 
 



Salib. Sekarang kita merayakan hari pertama Trihari 
Paska: Jumat Agung, mengenang sengsara Tuhan. 

 
 Pada hari ini Gereja tidak pernah merayakan Ekaristi, 

tetapi mendengar Sabda Allah dan menghormati 
Salib Suci untuk memperingati sengsara Tuhan kita 
Yesus Kristus dan wafat-Nya di kayu salib. Kita 
merayakannya dengan hati terbuka dan rasa syukur 

atas karunia cinta kasih Allah yang sedemikian 
mengagumkan. Kita sebagai keluarga hendak 
menyambut pemberian cinta kasih Allah yang tak 
terbatas itu. Di rumah ini kita hendak mengarahkan 
pandangan kepada Dia yang disalibkan untuk kita. 
Wajah Yesus yang kita renungkan di atas salib adalah 
wajah yang terluka dan rusak karena dosa manusia. 
Tetapi serentak pula wajah-Nya berubah rupa karena 

mata-Nya terarah kepada Allah yang tak pernah 
meninggalkan-Nya. Dalam doa ini secara batin kita 
juga mempersatukan diri dengan saudara-saudari 
lain. Kini marilah kita mendoakan Mazmur 30 (31). 

  
MENDOAKAN MAZMUR 30 (31):1-6 
 
P Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu Kuserahkan nyawa-Ku. 
 

S  Kepada-Mu, ya Tuhan, aku berlindung, * 
 jangan sampai aku dikecewakan!  
 
P Demi kesetiaan-Mu selamatkanlah aku,† 

condongkanlah telinga-Mu kepadaku * 
dan bebaskanlah aku segera! 
 



S  Sudilah Engkau menjadi gunung pengungsianku * 
 dan benteng pertahananku yang kuat. 
 
P Sebab Engkaulah pelindung dan penyelamatku, * 
 dan demi nama-Mu Engkau akan membimbing 
 dan menuntun daku. 
S  Engkau akan melepaskan daku dari jaring, † 

yang dipasang menjerat aku, * 

sebab Engkaulah pelindungku. 
 

P Ke dalam tangan-Mu kuserahkan hidupku, * 
tebuslah aku, ya Tuhan Allah.  

S Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu Kuserahkan nyawa-Ku. 
 
DOA 
 

P  Allah yang mahakuasa dan kekal, 
Engkau mengumpulkan kami  
pada hari yang agung ini. 
Kami hendak mengenangkan Yesus Kristus,  
Putra-Mu, yang bersengsara dan wafat di kayu salib. 
Tariklah kami semua pada salib Putra-Mu, 
agar kami semakin memahaminya  
sebagai satu-satunya harapan kami. 
Sebab Dialah Tuhan, pengantara kami, 

yang bersama dengan Dikau 
dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, 
Allah, sepanjang segala masa. 

S Amin. 
 



BACAAN INJIL SINGKAT: Yoh 19:1-6.14-42 
 
Jika memungkinkan Kisah Sengsara Tuhan dapat dibacakan dalam 
bentuk dialog, yang diperankan oleh anggota keluarga. 
 

  =  Yesus   P  =  Pencerita   
L  =  Yang Lain  R  =  Orang banyak 

 

P Marilah kita bersama-sama mendengarkan Kisah 
Sengsara Yesus Kristus menurut Yohanes. 

   
P Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang 

menyesah Dia. Prajurit-prajurit menganyam sebuah 
mahkota duri dan menaruhnya di atas kepala Yesus. 
Mereka mengenakan pakaian ungu kepada-Nya, dan 
sambil maju ke depan mereka berkata: 

R "Salam, hai raja orang Yahudi!"  
P Lalu mereka menampar wajah Yesus. Pilatus keluar 

lagi dan berkata kepada mereka:  
L "Lihatlah, aku membawa Dia ke luar kepada kamu, 

supaya kamu tahu, bahwa aku tidak mendapati 
kesalahan apa pun pada-Nya." 

P Lalu Yesus keluar, bermahkota duri dan berpakaian 
ungu. Kata Pilatus kepada mereka:  

L "Lihatlah orang ini!" 
P Ketika imam-imam kepala dan penjaga-penjaga itu 

melihat Yesus, berteriaklah mereka:  
R "Salibkan Dia, salibkan Dia!"  
P Kata Pilatus kepada mereka:  
L "Ambil Dia dan salibkan Dia; sebab aku tidak 

menemukan kesalahan apa pun pada-Nya." 
 



P Hari itu ialah hari persiapan Paska, kira-kira pukul 
dua belas. Kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi 
itu:  

L "Inilah rajamu!" 
P Lalu berteriaklah mereka:  
R "Enyahkan Dia! Enyahkan Dia! Salibkan Dia!"  
P Kata Pilatus kepada mereka:  
L "Haruskah aku menyalibkan rajamu?"  
P Jawab imam-imam kepala:  
R "Kami tidak mempunyai raja selain Kaisar!" 
P Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka 

untuk disalibkan. 
 
P Mereka menerima Yesus. Sambil memikul salib-Nya, 

Yesus pergi ke luar kota, ke tempat yang bernama 
Tengkorak, dalam bahasa Ibrani: Golgotha. Di situ 
Yesus disalibkan dan bersama dengan Dia disalibkan 
juga dua orang lain, sebelah-menyebelah, sedangkan 
Yesus di tengah-tengah. Pilatus menyuruh memasang 
juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya: "Yesus, 
Orang Nazaret, Raja Orang Yahudi." Banyak orang 
Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat Yesus 
disalibkan letaknya dekat kota dan kata-kata itu 
tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin dan bahasa 
Yunani. Lalu kata imam-imam kepala orang Yahudi 
kepada Pilatus:  

R "Jangan engkau menulis: Raja orang Yahudi, 
melainkan Ia mengatakan: Akulah Raja orang 
Yahudi." 

P Jawab Pilatus:  
L "Apa yang kutulis, tetap tertulis." 
 



P Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, 
mereka mengambil pakaian Yesus lalu membaginya 
menjadi empat bagian untuk masing-masing prajurit 
satu bagian. Jubah Yesus pun mereka ambil. Tetapi 
jubah itu tidak berjahit, dari atas sampai ke bawah 
merupakan satu tenunan utuh. Karena itu mereka 
berkata seorang kepada yang lain:  

R "Janganlah kita membaginya menjadi beberapa 
potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk 
menentukan siapa yang mendapatnya. 

P "Demikianlah hendaknya supaya digenapi yang ada 
tertulis dalam Kitab Suci: "Mereka membagi-bagi 
pakaian-Ku di antara mereka dan membuang undi 
atas jubah-Ku." Hal itu telah dilakukan prajurit-
prajurit itu. 

 
P Dekat salib Yesus berdiri ibu Yesus dan saudara ibu-

Nya, Maria isteri Kleopas dan Maria Magdalena. 
Ketika Yesus melihat ibu-Nya dan murid yang 
dikasihi-Nya di samping-Nya, berkatalah Ia kepada 
ibu-Nya:  

 "Ibu, inilah, anakmu!" 
P Kemudian kata-Nya kepada murid itu:  
 "Inilah ibumu!"  
P Sejak saat itu, murid itu menerima Maria di dalam 

rumahnya.  
Sesudah itu, karena Yesus tahu, bahwa segala sesuatu 
telah selesai, berkatalah Ia, 

 "Aku haus!" 
P Supaya digenapi yang ada tertulis dalam Kitab Suci.  

Di situ ada suatu bejana penuh anggur asam. Lalu 
mereka melilitkan bunga karang, pada sebatang 



hisop, mencelupkannya dalam anggur asam itu, lalu 
mengulurkannya ke mulut Yesus. Sesudah meminum 
anggur asam itu, berkatalah Yesus:  

 "Sudah selesai!"  
P Lalu Yesus menundukkan kepala dan menyerahkan 

nyawa-Nya. 
 

Semua berlutut dan hening sejenak. 

 
P Karena hari itu Hari Persiapan  

dan supaya pada hari Sabat  
mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib  

-- sebab Sabat itu adalah hari yang besar –  
maka datanglah para pemuka Yahudi kepada Pilatus  
dan meminta kepadanya  
supaya kaki orang-orang itu dipatahkan  
dan jenazah-jenazahnya diturunkan.  
Lalu datanglah prajurit-prajurit,  
dan mematahkan kaki orang yang pertama  
dan kaki orang yang lain  
yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus.  
Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus  
dan melihat bahwa Ia telah mati,  
mereka tidak mematahkan kaki-Nya,  
tetapi seorang dari antara prajurit itu  
menikam lambung Yesus dengan tombak,  
dan segera mengalir keluar darah dan air.  
Orang yang melihat sendiri hal itu bersaksi  
dan benarlah kesaksiannya.  
Ia pun tahu, bahwa ia mengatakan kebenaran,  
supaya kamu juga percaya.  
Sebab hal itu terjadi,  
supaya genaplah yang tertulis dalam Kitab Suci: 



 "Tidak ada tulang-Nya yang akan dipatahkan."  
Ada pula nas lain yang mengatakan:  
"Mereka akan memandang Dia  
yang telah mereka tikam." 

 
 Sesudah itu Yusuf dari Arimatea  

meminta kepada Pilatus,  
supaya ia diperbolehkan menurunkan jenazah Yesus. 
Yusuf menjadi murid Yesus secara sembunyi-sembunyi  

karena ia takut kepada para pemuka Yahudi.  
Pilatus mengabulkan permintaan Yusuf.  
Lalu datanglah Yusuf dan menurunkan jenazah Yesus.  
Nikodemus juga datang ke situ.  
Dialah yang dulu datang malam-malam kepada Yesus.  
Ia membawa campuran minyak mur  
dengan minyak gaharu,  
kira-kira tiga puluh kilogram beratnya.  
Mereka mengambil jenazah Yesus,  
mengafaninya dengan kain lenan  
dan membubuhinya dengan rempah-rempah  
menurut adat pemakaman orang Yahudi. 
Di dekat tempat Yesus disalibkan ada suatu taman  
dan dalam taman itu ada suatu kubur baru  
yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. 

Karena hari itu Hari Persiapan orang Yahudi,  
sedangkan kubur itu tidak jauh letaknya,  
maka mereka membaringkan jenazah Yesus di situ. 
 

P (Demikianlah) Injil Tuhan. 

 

S Terpujilah Kristus. 

 



RENUNGAN  
 
Renungan ini bisa juga diganti dengan saat hening bersama-sama.  

 
Ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku! 
Sungguh begitu mendalam kata-kata yang diucapkan oleh 
Pemazmur, untuk menunjukkan imannya yang teguh di 
hadapan Allah: Ya Allah, ke dalam tangan-Mulah 

kuserahkan nyawaku.” Di sini ditunjukkan seorang 
beriman yang sungguh-sungguh menyerahkan hidupnya 
kepada penyelenggara kehidupan, itulah Allah. Inilah 
buah dari iman, yakni menyerahkan hidup secara total 
dan utuh ke hadapan Allah. Sebab di dalam Tuhanlah kita 
memperoleh hidup dan kebahagiaan yang kekal. Manusia 
yang beriman senantiasa hidup di dalam Tuhan. Yesus, 
telah menunjukkan contoh yang sempurna bagaimana 
menyerahkan diri secara total kepada Allah. Secara 

badani, Yesus ingin dijauhkan dari penderitaan itu, apalagi 
mati di salib. Namun Yesus tahu bahwa Dia harus 
melaksanakan kehendak Bapa-Nya. Kematian karena 
melaksaakan kehendak Allah, adalah tanda ketaatan yang 
besar. Seluruh jiwa dan raga diserahkan kepada Allah. Dia 
taat kepada Allah. Melalui ketaatan-Nya, nyatalah 
keselamatan di dunia ini. Dia mau memikul salib-Nya 
bahkan mati di atas salib. Dia tidak menjauhkan salib agar 

lepas dari penderitaan dan kesakitan. Dia disalibkan dan 
mati. Dia menyerahkan diri-Nya di atas salib.  
 
Saat ini, seluruh dunia mengalami penderitaan karena 
pandemi virus korona. Manusia mengalami ketakutan 
untuk melaksanakan tugas hariannya. Bahkan untuk 
bertemu dengan orang yang sangat dekat pun, rasanya 



menakutkan. Salah satu penderitaan yang membuat kita 
merasa sedih dan tak tahan membendung air mata adalah 
saat kita seperti sekarang tidak bisa secara bersama 
merayakan inti iman kita selama Pekan Suci ini. Kita 
terpaksa berdoa di rumah. Kita tidak bisa berlutut di 
Salib-Nya untuk memberi hormat yang tertinggi atas 
rahmat penebusan-Nya. Inilah penderitaan yang amat 
berat kita rasakan saat ini. Memang peristiwa ini bukan 

hanya terjadi di tempat kita saja, tetapi menggejala di 
seluruh dunia.  
 
Namun sebagai orang yang percaya, yang taat kepada 
Pemerintah, kita telah taat atas segala keputusan yang 
sekarang sedang kita jalankan. Kita makin terbiasa 
mencuci tangan sebagai tanda cinta kepada kebersihan. 
Kita tetap setia di rumah dan merelakan diri tidak datang 

ke gereja. Inilah tanda ketaatan, agar kita lepas dari 
penderitaan itu dengan cara memutus rantai penyebaran 
virus korona. Namun di atas semua itu, kita harus sampai 
kepada inti dari iman yang kita rayakan yakni kemampuan 
kita untuk menyerahkan diri kita secara tulus dan murni 
di hadapan Allah.  
 
Sekarang kita semakin disadarkan, betapa kita tidak 
berdaya di hadapan yang mahakuasa itu. Setelah terjadi 

berbagai kejadian yang belum bisa kita temukan 
jawabannya, kita hanya dapat berharap akan kehadiran 
Allah di dalam hidup kita. Kita berharap, agar wabah 
korona ini, yang telah membuat kita terkekang cepat  
berlalu. Dan semoga penderitaan kita saat ini disatukan 
dengan penderitaan Kristus yang mati di salib. Dan kita 
yang pada saat ini menderita, semoga bisa berpartisipasi 



pada penderitaan Kristus, Tuhan kita. Dalam iman yang 
teguh kita berani berkata: ke dalam tanganMu kuserahkan 
nyawaku! 

 

Bila ada renungan, sesudahnya semua hening sejenak. 

 
DOA PERMOHONAN MERIAH 
 

1. Untuk Gereja Kudus  
 
Pemandu: Saudara-saudara terkasih, 
marilah kita berdoa untuk Gereja kudus Allah, 
supaya Allah dan Tuhan kita berkenan 
menganugerahkan damai kepadanya, 
mempersatukan dan melindunginya di seluruh dunia,  
dan supaya Ia membantu kita  

memuliakan Allah, Bapa yang mahakuasa,  
dalam suasana hidup yang tenang dan damai.   

 

Semua berdoa dalam hati. Kemudian Pemandu melanjutkan:  
 
Allah yang mahakuasa dan kekal,  
dalam diri Kristus  
Engkau telah menyatakan kemuliaan-Mu  
kepada segala bangsa. 

Lestarikanlah karya kerahiman-Mu,  
agar Gereja-Mu yang tersebar di seluruh dunia  
tetap mengakui nama-Mu dengan iman yang teguh.  
Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami.  
 
Semua: Amin.  
 



2. Untuk Bapa Suci  
 
Pemandu: Marilah kita berdoa pula untuk Bapa Suci kita ...  
supaya Allah dan Tuhan kita, 
yang telah memilih dia menjadi uskup, 
bagi Gereja kudus-Nya,   
memberi dia kesehatan dan kekuatan,  
untuk memimpin umat kudus Allah.   
 

Semua berdoa dalam hati. Kemudian Pemandu melanjutkan: 
 

Allah yang mahakuasa dan kekal,  
segala sesuatu ada berdasarkan keputusan-Mu.  
Sudilah mendengarkan doa-doa kami  
dan dengan kasih sayang-Mu  
lindungilah imam agung  
yang telah Engkau pilih bagi kami. 

Semoga di bawah kepausannya,  
umat kristiani yang dipimpinnya atas nama-Mu  
berkembang dalam iman.  
Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami.  
 
Semua: Amin. 
 
3. Untuk Para Pejabat Gereja dan Segala Lapisan 

Umat  
 
Pemandu: Marilah kita berdoa pula untuk uskup kita ... 
untuk semua uskup, imam, diakon di seluruh Gereja,   
dan untuk segenap umat beriman.   
 

Semua berdoa dalam hati. Kemudian Pemandu melanjutkan: 



Allah yang mahakuasa dan kekal, dengan Roh-Mu  
Engkau menguduskan dan memimpin seluruh Gereja.  
Dengarkanlah doa kami bagi para pelayan-Mu.  
Semoga berkat bantuan rahmat-Mu  
mereka mengabdi Engkau dengan setia. 
Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami.  
 
Semua: Amin. 

 
4. Untuk Para Calon Baptis  

 
Pemandu: Marilah kita berdoa pula untuk para calon baptis 
supaya Allah dan Tuhan kita membuka telinga hati mereka 
dan melapangkan pintu kerahiman-Nya,  
agar berkat pembasuhan kelahiran kembali, 
segala dosa mereka dihapuskan, 

dan mereka hidup dalam Yesus Kristus, Tuhan kita.     
 

Semua berdoa dalam hati. Kemudian Pemandu melanjutkan: 
  

Allah yang mahakuasa dan kekal,  
Engkau selalu menyuburkan Gereja-Mu  
dengan anggota-anggota baru.  
Sudilah menambah iman  
dan pengetahuan para calon baptis (kami),  

supaya dengan dilahirkan kembali  
lewat bejana pembaptisan mereka digabungkan  
dengan himpunan anak angkat-Mu.  
Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami.  
 
Semua: Amin. 
 



5. Untuk Persatuan Umat Kristiani 
 
Pemandu: Marilah kita berdoa pula untuk  
semua saudara yang percaya akan Kristus 
supaya mereka yang hidup dengan benar 
dihimpun dan dijaga oleh Allah dan Tuhan kita 
dalam Gereja-Nya yang esa.     
 

Semua berdoa dalam hati. Kemudian Pemandu melanjutkan: 
 

Allah yang mahakuasa dan kekal,  
Engkau menyatukan yang tercerai-berai  
dan memelihara yang telah bersatu.  
Pandanglah dengan rela kawanan domba Putra-Mu,  
supaya mereka yang telah dikuduskan  
oleh satu baptisan 
tidak hanya dipadukan oleh keutuhan iman 

tetapi juga disatukan oleh ikatan cinta. 
Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami.  
 
Semua: Amin. 
 
6. Untuk Orang Yahudi  

 
Pemandu: Marilah berdoa pula untuk orang Yahudi 

yang menerima sabda Allah sebelum kita 
supaya Allah dan Tuhan kita 
mengobarkan dalam hati mereka cinta akan nama-Nya, 
dan meneguhkan kesetiaan akan perjanjian-Nya.     
   

Semua berdoa dalam hati. Kemudian Pemandu melanjutkan: 
 



Allah yang mahakuasa dan kekal,  
Engkau telah memberikan janji-Mu  
kepada Abraham dan keturunannya.  
Dengarkanlah dengan murah hati doa-doa Gereja-Mu;  
semoga umat pilihan-Mu yang pertama 
diperkenankan mencapai kepenuhan penebusan.  
Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami.  
 

Semua: Amin. 
 
7. Untuk Orang yang Tidak Percaya akan Kristus  

 
Pemandu: Marilah kita berdoa pula 
untuk mereka yang tidak percaya akan Kristus 
supaya berkat terang Roh Kudus 
mereka juga dapat menemukan jalan keselamatan.     
 

Semua berdoa dalam hati. Kemudian Pemandu melanjutkan: 
 

Allah yang mahakuasa dan kekal,  
bantulah mereka, yang tidak mengakui Kristus,  
agar dengan hidup jujur di hadapan-Mu, 
menemukan kebenaran. 
Dan buatlah kami,  
yang selalu berusaha saling mengasihi 

dan ingin lebih memahami misteri kehidupan-Mu, 
menjadi saksi cinta-Mu  
yang lebih sempurna di dunia. 
Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami.  
 
Semua: Amin. 
  



8. Untuk Orang yang Tidak Percaya akan Allah  
 
Pemandu: Marilah kita berdoa pula  
untuk mereka yang tidak mengenal Allah 
supaya mereka yang dengan tulus hati mencari kebenaran  
layak menemukan Allah sendiri.   
 

Semua berdoa dalam hati. Kemudian Pemandu melanjutkan: 
 

Allah yang mahakuasa dan kekal,  
Engkau telah menciptakan umat manusia sedemikian 
sehingga selalu berhasrat mencari Engkau 
dan baru merasa tenang ketika menemukan Dikau. 
Maka kami mohon  
bantulah agar mereka semua,  
dengan mengatasi hambatan seberat apapun,   
tetapi dengan melihat tanda kasih sayang-Mu 

dan menyaksikan perbuatan baik  
orang-orang yang percaya kepada-Mu,  
dengan sukacita mengakui Engkau  
sebagai satu-satunya Allah yang benar  
dan Bapa umat manusia. 
Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami.  
 
Semua: Amin. 

 
9. Untuk Para Pemimpin Negara  
 
Pemandu: Marilah kita berdoa pula  
untuk semua pemimpin negara 
supaya Allah dan Tuhan kita  
seturut kehendak-Nya  



mengarahkan budi dan hati mereka  
kepada damai dan kebebasan sejati bagi semua orang. 
 

Semua berdoa dalam hati. Kemudian Pemandu melanjutkan: 
 

Allah yang mahakuasa dan kekal,  
di tangan-Mulah pikiran manusia dan nurani para bangsa.  
Sudilah mendampingi para pemimpin negara, 
supaya berkat bantuan-Mu di seluruh dunia  

terjaminlah kesejahteraan bangsa-bangsa,  
kepastian kedamaian, dan kebebasan beragama. 
Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami.  
 
Semua: Amin. 
 
10. Untuk mereka yang menderita dalam masa 

pandemi. 

 
Pemandu:  Saudara-saudara terkasih,  
marilah kita juga berdoa bagi mereka yang menderita  
karena dampak pandemi saat ini, agar  
Allah Bapa memberikan kesehatan kepada orang sakit,  
kekuatan kepada orang yang merawat mereka,  
penghiburan bagi para keluarga dan  
keselamatan bagi semua korban yang telah meninggal. 

 

Semua berdoa dalam hati. Kemudian Pemandu melanjutkan: 
 

Allah yang kekal dan Mahakuasa, 
satu-satunya penyokong kelemahan insani kami, 
pandanglah dengan bela rasa  
kondisi anak-anak-Mu yang menyedihkan, 



yang menderita karena pandemi ini; 
ringankanlah penderitaan mereka yang sakit, 
berikanlah kekuatan kepada orang yang merawat mereka, 
terimalah ke dalam damai-Mu  
mereka yang telah meninggal, 
dan selama pandemi ini,  
karuniakanlah agar kami semua dapat  
menemukan penghiburan dalam kasih-Mu yang rahim. 

Melalui Kristus Tuhan kami. 
 
Umat: Amin. 
 
Pemandu: Allah, kekuatan dan harapan kami,  
Engkau menyembuhkan yang terluka dan putus asa, 
berkatilah kami dan mereka yang kami doakan sekarang  
dengan pengantaraan Yesus Kristus Tuhan kami. 

 
Umat: Amin. 
 
PENGHORMATAN SALIB SUCI 
 
Pemandu mengangkat Salib, yang sebelumnya sudah ditempatkan di 
tempat yang sesuai, lalu menyerukan ajakan berikut:  

d = do; e = do; fis = do 

Pemandu  
1  .   1     6.       1  .  5.     .  1    2      3 2     1  .  0   

Li- hat-lah ka-yu   sa-lib  Kris- tus 
 

1     2     1      2     3     4    3      2    3   2  .  1    2   32    2  .  || 

pa-da-nya Pe-nye-la-mat du-ni-a    di-sa-lib- kan. 
 

Semua: 
3      3    5    .   3     3    2   .  1      2       3 2      1  .  ||   

 Ma-ri- lah    ki- ta me-nyembah  Di  -  a. 



 
Semua menundukkan kepala menghormati Salib Kristus, tanpa 
seorang pun menciumnya. Lagu di atas dinyanyikan tiga kali.  
Kemudian dilanjutkan dengan Nyanyian Sengsara Tuhan: 

 

Madah 

(bila dinyanyikan lihat PS 509) 

 

Semua Salib Suci nan mulia, kayu paling utama. 

 Tiada yang menandingi daun, bunga, buahnya. 

 Kayu, paku bahagia memangku pangkal hidup. 
 

Solis Dengungkan madah pujian, kemenangan yang jaya. 

 Bersoraklah dengan riang bagi salib mulia. 

 Menanglah Penebus kita unggul sebagai kurban. 
 

Semua Salib Suci nan mulia, kayu paling utama. 

 Tiada yang menandingi daun, bunga, buahnya. 
 

Solis Waktu leluhur tertipu makan buah celaka, 

 jatuh dalam jerat maut, berdukalah pencipta. 

 Lekas ditunjuk-Nya kayu menjadi pohon hidup. 
 

Semua Kayu, paku bahagia memangku pangkal hidup. 
 

Solis Sungguh, maha bijaksana siasat karya Tuhan. 

 Jalan liku-liku musuh akhirnya jadi buntu. 

 Maut hasil tipu musuh membuka pintu hidup. 
 

Semua  Salib Suci nan mulia, kayu paling utama. 

 Tiada yang menandingi daun, bunga, buahnya. 

 

Solis Maka sesudah tibalah waktu yang ditentukan, 



 diutuslah Putra Bapa menjadi manusia. 

 Pencipta semesta alam lahir dari perawan. 

Semua Kayu, paku bahagia memangku pangkal hidup. 

 

Solis Bayi menangis terjepit pada palungan sempit. 

 Tubuh-Nya dibungkus bebat oleh Ibu Maria. 

 Kaki tangan seluruhnya terbalut erat-erat. 
 

Semua  Salib Suci nan mulia, kayu paling utama. 

 Tiada yang menandingi daun, bunga, buahnya. 
 

Solis Setelah jadi dewasa, usia tiga puluh, 

 Yesus tabah menghadapi tujuan yang utama. 

 Dengan rela menderita dan wafat di salib. 
 

Semua Kayu, paku bahagia memangku pangkal hidup. 
 

Solis Wahai empedu dan cuka, duri, paku, dan tombak, 

 tubuh pendamai ditusuk, darah air mengalir, 

 membasuh laut, daratan, alam raya seluruhnya. 
 

Semua Salib Suci nan mulia, kayu paling utama. 

 Tiada yang menandingi daun, bunga, buahnya. 
 

Solis Pohon, bungkukkan dahanmu, lemaskanlah uratmu, 

 lembutkan juga kerasmu yang jadi bawaanmu. 

 Sediakan batang empuk bagi tubuh rajamu. 
 

Semua Kayu, paku bahagia memangku pangkal hidup. 
 

Solis Engkaulah kayu yang pantas mentakhtakan Penebus, 

 menyajikan tempat labuh bagi bumi yang karam, 

 berhiaskan darah suci, anak domba sejati. 



Semua Salib Suci nan mulia, kayu paling utama. 

 Tiada yang menandingi daun, bunga, buahnya. 
 
Ayat penutup berikut ini tak boleh dihilangkan. 
 

Solis Terpuji, terhormatilah Allah mahakuasa, 

 Bapa, bersama Putra, dan Roh Kudus penghibur, 

 yang jaya bertakhta mulia selalu selamanya. 
 

Semua Amin. 
 

Semua hening beberapa saat. 

 
BAPA KAMI 
 
Pemandu: Dan sekarang dengan penuh keyakinan 
marilah kita satukan diri dengan Allah dan mengucapkan 
doa yang telah diajarkan Tuhan kepada kita. 

 

Semua: Bapa kami yang ada di surga, …. 

 

DOA PENUTUP 
 
P Allah Bapa yang kekal dan kuasa, 

Engkau telah memulihkan kebahagiaan kami 
 berkat wafat dan kebangkitan Putra-Mu. 

Peliharalah karya belas kasih-Mu dalam diri kami. 
Semoga kami, karena telah ambil bagian dalam 
misteri Paska, 
Engkau perkenankan hidup penuh bakti kepada-Mu. 
Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. 

 

S Amin. 



DOA MOHON BERKAT 
 

P Marilah kita memohon berkat Tuhan. 
 

Hening sejenak. 

 

P Kami mohon, ya Tuhan, 
semoga turunlah berkat melimpah  

ke atas umat-Mu ini, 
yang telah mengenangkan wafat Putra-Mu 
sambil mengharapkan kebangkitan-Nya; 
berikanlah pengampunan,  
anugerahkanlah penghiburan, 
tumbuhkanlah iman yang kudus, 
berikanlah jaminan penebusan yang kekal. 

Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. 
 

S  Amin. 
 
Setelah Doa Mohon Berkat ini, diharapkan anggota keluarga masih 
dalam suasana hening, sangat baik bila dilanjutkan dengan doa 
pribadi-pribadi. 

 
 

 
Disusun oleh: 

KOMISI LITURGI KEUSKUPAN AGUNG MEDAN 

 
 


