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 oa pembukaan: Bapa cintakasih dan belas kasihan, kami berterima 
kasih kerana Engkau hadir di sini sekarang saat kami berkumpul 
dalam nama-Mu. Sentuhlah jiwa kami, hati kami dan fikiran kami 

dengan belas kasihan, keberanian dan kasih yang tidak terbatas kepada orang 
lain. Ajarilah kami untuk membawa segala keperluan kami kepada-Mu dan 
bantulah kami untuk memimpin orang lain kepada-Mu melalui teladan kami. 
Hati Yesus yang sentiasa mengasihi, berikan kami kesihatan jasmani dan rohani 
supaya kami dapat melayani-Mu dengan segala kekuatan dan menyatakan 
pujian kepada-Mu sepanjang hidup kami.Dalam nama Yesus, kami berdoa. 
Amin. 

1. Apakah penebusan penderitaan?  

(Setiap ahli yang hadir dijemput untuk membaca 5 bacaan ayat-ayat alkitab 
dengan kuat)   

“dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat.” (Ef. 5:16) 

“Penebusan” bererti menyelamatkan, membebaskan atau menebus untuk membayar 
hukuman yang dibuat oleh orang lain. Sebagai orang Kristian kita memiliki kekuatan untuk 
memberi contoh untuk membebaskan tetangga kita. Untuk memahami peranan Penebusan 
Penderitaan dalam kehidupan seharian kita, kita boleh melihat bagaimana Santa Paulus 
memberitahu jemaat Korintus,  

 “Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan 
Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Jika 
kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu” (2 Kor. 1:5, 6). 

Dari  luka yang disebabkan oleh kertas dan gigitan nyamuk hinga kesakitan yang disebabkan 
kanser dan kematian orang yang dikasihi, penderitaan adalah fakta kehidupan yang mana  
semua agama cuba mendalami dan memahaminya. 

Kita semua mengalami pelbagai jenis penderitaan dalam kehidupan kita (kekacauan dan 
kehilangan, penyakit fizikal dan emosi, penderitaan akibat dari penderitaan orang yang kita 
sayangi, penolakan dari orang lain, dll.) Ini adalah realiti misteri tetapi luar biasa yang 
membolehkan Penderitaan Tuhan masuk ke dalam kehidupan kita. Apabila diterima dan 
hidup dengan kepercayaan pada Kasih-Nya untuk kita, ia menjadi penyertaan sebenar dalam 
Salib penderitaan, yang membolehkan kita dibentuk lebih dekat seperti imej-Nya – ini 
matlamat utama iman kita! 
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Kita mungkin tidak memahami sebab-sebab Tuhan membenarkan kita mengalami 
penderitaan, tetapi kita harus selalu percaya bahawa kita boleh bertahan dengan rahmat-
Nya dan ada sebabnya untuk semua itu, sama ada untuk pembetulan, pembersihan, 
penebusan kita; untuk membantu kita menyedari betapa kuatnya kita perlu bergantung 
kepada-Nya, atau apakah itu untuk peneguhan kita kepada-Nya. 

2. Adakah kadang-kadang kita merasa bahawa Allah kita yang 

pengasih tidak adil ketika Dia membiarkan penderitaan? 

Sebab adalah kasih karunia, jika seorang karena sadar akan kehendak Allah 
menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut 
pujian, jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu 
berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia 
pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita 
untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti 
jejak-Nya.1 Petrus 2:19-22 

 

Fikirkan tentang Kristus di Taman, begitu tertekan dan menderita sehingga Dia berpeluhkan 

Darah. Fikirkan tentang Dia yang diburu dan diejek oleh orang-orang yang seharusnya 

berlutut dan mencium Kaki-Nya. Fikirkan tentang Pencipta matahari, bulan, dan bintang-

bintang dengan mahkota duri yang ditusukkan ke atas kepala-Nya, diludahi, dipukuli, dan 

dipakukan di atas kayu Salib. Tuhan sendiri menderita dalam sifat manusiawi-Nya; mengapa 

kita harus terselamat? 

 

Dia sempurna, Dia menderita dan Dia menawarkan diri-Nya sendiri kepada Bapa di setiap 

Misa - dan kepada kita untuk penebusan kita. Kita dipanggil untuk mempersembahkan diri 

kita kepada Bapa dan juga orang lain juga. 

 

 

3. BAGAIMANA SEHARUSNYA KITA DIPANGGIL UNTUK BERTINDAKBALAS 

TERHADAP PENDERITAAN KITA?   

Jawapannya adalah unik kepada umat kristian – Kita adalah ahli Imamat Kerajaan Surga! 

Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat 
kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang 
besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang-Nya 
yang ajaib: kamu, yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi 
umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani tetapi yang sekarang telah beroleh belas 
kasihan. 1 Petrus 2:9-10 

 



Para pelayan imam dalam Perjanjian Lama mempersembahkan korban untuk dosa 

semua orang sama seperti paderi mempersembahkan korban di altar untuk 

membahagikan buah-buah Kalvari. Kita, menjadi imam (bukan pelayan) bererti kita 

berkorban, kita mempersembahkan diri kita sendiri - tubuh, hati, pujian, syukur, 

ibadah, kegembiraan, pekerjaan, dan penderitaan kita. 

 

Kenapa kita melakukan semua ini? Karena kita dinasihati untuk "memakai Kristus" dan 

untuk meniru Dia, Imam Besar kita dan Korban yang Tidak Bernoda, agar kita dapat 

mengambil bahagian dalam kodrat ilahi. Untuk menebus kita, Tuhan kita mengambil 

daging dan memberikan semua kepada Bapa; untuk menjadi seperti Kristus, kita juga 

harus memikul salib kita, menerima penderitaan, dan berusaha untuk menawarkan 

semua kepada-Nya: 

Barangsiapa tidak memikul salibnya dan mengikut Aku, ia tidak dapat menjadi 
murid-Ku. Lukas 14: 27 

 

Kita berusaha untuk menghidupi Pesan Fatima untuk "menjadikan segala sesuatu 

sebagai persembahan korban untuk dipersembahkan kepada Tuhan sebagai tindakan 

pemulihan bagi dosa-dosa kita dan semua dosa yang menyinggung-Nya dan 

permohonan untuk pertobatan bagi diri kita sendiri dan orang berdosa yang lain. " 

 

4. BAGAIMANA KITA MEMPERSEMBAHKAN PENDERITAAN KITA?   

Pengalaman atau kesaksian peribadi boleh dikongsikan ketika merenungkan proses yang 

disarankan berikut: 

 

1. Masuk ke dalam hadirat Tuhan dan mintalah pengertian yang mendalam dan rahmat-

Nya   

2. Renungkan kejadian atau keadaan yang mengganggu Anda. Ini boleh jadi hanya satu 

atau beberapa perkara.  

3. Sebutkan  penderitaan yang Anda alami (Contohnya., Apa kesakitan fizikal / emosional / 

rohani, kekecewaan, kegagalan, kehampaan, kesepian, kerisauan, kesedihan ...) 

4. Terima dengan semangat doa dan pengunduran diri. "Saya menerima penderitaan ini 

(dapat disebutkan lagi.)"  

5. Tawarkan  kepada Tuhan penderitaan yang baru saja Anda renungkan, sebutkan, dan 

terima. “Tuhan saya menawarkan kepada-Mu semua penderitaan ini (dapat disebutkan lagi) 
yang baru saja saya terima. 

Penerimaan dan penderitaan yang dipersembahkan kini telah menjadi 
korban  
6. Sebutkan nama orang atau situasi yang anda ingin persembahkan penderitaan anda 

contohnya Pertukaran, jiwa-jiwa di api penyucian, kedamaian dalam keluarga dan lain-lain 
lagi.   

7. Ketahui  bahawa meskipun apa yang anda persembahkan hanya sedikit, rahmat Tuhan 

akan membesarkan anugerah anda untuk menjadi banyak rahmat yang dicurahkan ke atas 

about:blank


dunia dan keperluan di hadapan anda. Dengan cara ini, anda boleh turut serta dalam 
penebusan Tuhan atas umat-Nya. 
 

 oa Penutup:  Ya Tuhan, tolonglah kami pada saat kami menderita 

untuk  mengingati salib yang Engkau bawa demi kami, agar kami dapat 

memikul salib kami juga.  Bantulah kami untuk memahami nilai luar biasa 

yang telah Engkau berikan terhadap persembahan penderitaan sebagai 

korban yang disatukan dengan-Mu. Pada saat kami mempelajari ajaran yang telah 

Engkau berikan kepada Gereja-Mu melalui pelajaran ini, bukalah fikiran dan hati 

kami untuk mengetahui harta tersembunyi mengenai penebusan penderitaan. Bantu 

kami untuk membiarkan penderitaan dan salib – besar dan kecil – menyatukan kami 

dengan-Mu dengan lebih dekat lagi, membantu orang lain dan meningkatkan 

keupayaan kami untuk mengasihi-Mu selamanya. Amin. 

The Summons John L. Bell & Graham Maule 

 

Will you come and follow me if I but call your name? 
Will you go where you don't know and never be the same? 
Will you let my love be shown? Will you let my name be known, 
will you let my life be grown in you and you in me? 
 
Will you leave yourself behind if I but call your name? 

Will you care for cruel and kind and never be the same? 
Will you risk the hostile stare should your life attract or scare? 
Will you let me answer prayer in you and you in me? 
 
Will you let the blinded see if I but call your name? 
Will you set the prisoners free and never be the same? 
Will you kiss the leper clean and do such as this unseen, 
and admit to what I mean in you and you in me? 
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