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 Pengenalan : Bermula di Grotto 
Datang menemui Maria. Wanita Beriman 

  
 1. Melafazkan bersama-sama Doa Malaikat Tuhan (Angelus) 
  P Maria diberi khabar oleh Malaikat Tuhan 
  S Bahawa ia akan mengandung dari Roh Kudus 
  P Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah 

engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, 
Yesus. 

  S Santa Maria, bonda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, 
sekarang dan waktu kami mati. Amin 

  P Aku ini hamba Tuhan 
  S Terjadilah padaku menurut perkataan-Mu 
  P Salam Maria penuh rahmat, ..... 
  S Santa Maria, bonda Allah, ..... 
  P Sabda sudah menjadi daging 
  S dan tinggal di antara kita 
  P Salam Maria penuh rahmat, ..... 
  S Santa Maria, bonda Allah, ..... 
  P Marilah berdoa 
  S Ya Allah, karena khabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus 

Kristus Putra-Mu menjadi manusia; 
curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, 
supaya karena sengsara dan salib-Nya, 
kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. 
Sebab Dialah Tuhan, pengantara kami. Amin 

 2. Di ikuti dengan sedekad Rosario. 
  P Bapa kami yang ada di surga, 

Dimuliakanlah nama-Mu. 
Datanglah kerajaan-Mu. 
Jadilah kehendak-Mu 
di atas bumi seperti di dalam surga. 

  

  S Berilah kami rezeki pada hari ini, 
dan ampunilah kesalahan kami, 

  



 3

seperti kami pun mengampuni yang bersalah 
kepada kami. 
Dan janganlah masukkan kami 
ke dalam pencobaan, 
tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. 

  P Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, 
terpujilah engkau di antara wanita, dan 
terpujilah buah tubuhmu, Yesus. 

  
 
Ulang 
10x 

  S Santa Maria, bonda Allah, doakanlah kami yang 
berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. 
Amin 

  P Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh 
Kudus, 

 

  S seperti pada permulaan, sekarang, selalu, 
dan sepanjang segala abad. Amin. 

 

 3. Akhiri dengan Doa memohon Mukjizat dengan perantaraan Hati 
Suci Santa Perawan Maria (Memorare) 

  P Sama-sama kita berdoa ..   
  S Ingatlah, Oh Bunda,  

Perawan Maria yang penuh kebaikan,  
belum pernah ada orang yang datang padamu  
dan memohon pertolonganmu  
engkau biarkan begitu saja.  
Terdorong oleh keyakinan ini,  
aku datang kepadamu,  
Oh Perawan dari semua perawan dan Bundaku.  
Kepadamu aku menghadap  
dengan penuh dosa dan bersedih.  
Oh Bunda dari Sang Sabda,  
janganlah kau tolak permohonanku ini,  
namun demi kerahimanmu,  
dengarkanlah dan kabulkanlah. Amin. 
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 Tindakan  : MENYENTUH BATU 
 Semasa sedang menyentuh batu Gotto,  

katakan : "Wahai Bunda, Tolonglah saya yang kecil iman-ku " (3x)  
 
kemudian mulakan perjalanan ke stesen pertama. 

  
  Nyanyian : 

 
 

Yesus, Yesus, Yesus  
Bapa, Bapa, Bapa  
Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus 

 

1. Menemui Semula & 
Memperbaharui Pembaptisan 
Kita. 
 
Menerima Benih Iman 

Apa yang diperlukan? 
1. Diam/Hening Berdoa 
2. Wajah Yesus dipancarkan ke Layar LCD 
3. Paparkan apa yang Yesus katakan 
4. Biji kemenyan 
5. Balang air, tuala, lilin yang dinyalakan, 
minyak Krisma 

 1 Apa yang Yesus katakan : 
  Mat.3:16-

17 
Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air dan pada 
waktu itu juga langit terbuka dan Ia melihat Roh Allah 
seperti burung merpati turun ke atas-Nya, lalu 
terdengarlah suara dari sorga yang men gatakan: "Inilah 
Anak-Ku yang Kukasihi, kepada-Nyalah Aku 
berkenan." 

  Mrk.10:39 
 

....cawan yang harus Kuminum dan akan dibaptis 
dengan baptisan yang harus Kuterima. 

  Yoh.13:8b ....."Jikalau Aku tidak membasuh engkau, engkau tidak 
mendapat bagian dalam Aku." 
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  Nyanyian : 
 
Biarlah air 
hidup 
mengalir 

Biarlah sumber air hidup  
Penuhi jiwaku  
Datanglah Roh Kudus  
Ambil tempat-Mu  
Tiap keadaan yang membelungi-ku  
Setiap bebanku 'kan ku s'rah padaMu  
 
Yesus, Yesus, Yesus  
Bapa, Bapa, Bapa  
Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus  
 
Datanglah Roh Kudus  
Ambil tempatMu  
Dakaplah hatiku  
Dan pulihkanku  
Hapuskan ketakutan dan keangkuhanku  
Dekatilah diriku pada sisiMu  
 
Hai jiwa, serahkan hatiMu pada Yesus  
Dia akan penuhimu dengan kasihNya  
Biarlah kebebasanNya berdaulat atasmu  
DalamNya kau hidup s'karang dan s'lamanya 

    
 5 Selepas 

Komuni 
Nyalakan semula lilin, doa pengutusan, pujian.  
(sambil menyanyikan “Biarlah air hidup 
mengalir”) 

    
 6 Pengutusan "Kamu diutus untuk menjadi cahaya harapan 

kepada keluargamu, jiran-jiranmu dan semua 
bangsa. Pergilah dan muliakanlah Tuhan” 
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7. Menemui Semula & 

Memperbaharui Panggilan dan 
Misi  

Kita diutus sebagai Cahaya Harapan 

Apa yang diperlukan? 
1. Lilin Paskah 
2. Penyiram air suci untuk 
pembaharuan Pembaptisan 
3. Biji kemenyan & lilin 

   
  Misa Pertemuan dengan Tuhan yang memanggil, 

menyediakan makan dan mengutus. 
    
 1 Pintu Masuk Mempersembahkan diri dengan meletakkan biji 

kemenyan ke dalam api. 
    
 2 Bertaubat Berlutut dan berdoa dengan senyap/kemudian 

diikuti dengan 'Tuhan Kasihanilah’( / Lord Have 
Mercy) 

    
 3 Liturgi Sabda Mendengarkan Sabda. 
    
 4 Pembaharuan 

Janji 
Pembaptisan 

menyalakan lilin, pujian, percikan dengan air suci. 
(sambil menyanyikan “Biarlah air hidup 
mengalir” mukasurat 21) 
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 2 Mengingati Pembaptisan Kita : 
 a. Di ambang pintu...dahulu bukan umat (orang), kini umat 

Tuhan ...ditandai dengan tanda salib 
 b. Di tempat pembaptisan...di hadapan altar.. KENANGI & INGATI 

SEMULA ...minyak keselamatan (OC) dilumurkan pada dada... air 
dicurahkan (Bapa, Putera dan Roh Kudus - Formula) 
..."anak lelaki/perempuan Ku tercinta"...minyak Krisma (SC) pada 
mahkota... diurapi & diutus... lilin bernyala...Menerima cahaya 
Kristus... jagalah nyalaan api ; melindunginya. 

 3 Memperbaharui Pembaptisan Kita : 
 a. Adakah anda menerima pembaptisan anda ke dalam Gereja Katolik? 

Adakah anda ingin menyuburkan benih iman yang ditanam dalam diri 
anda?  
Jika YA, terima lah Yesus sebagai Tuhan dan Juruselamat. 
Katakanlah: "Jadilah Tuhanku. Jadilah Allahku." 

 
 Tindakan  : Menerima Benih Iman  
 Terima benih iman. 

Ia diberikan sebagai amanah kepada anda.  
Simpan dengan teliti di tangan anda… 
Terima dan lindungi rahmat yang telah anda terima.   
Lindungi ia sehingga akhir… 
Katakanlah: "Tuhan Yesus, Ajarlah aku untuk melindungi karunia 
iman ini" (3X) 

  
  Nyanyian : 

 
 

Yesus, Yesus, Yesus  
Bapa, Bapa, Bapa  
Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus 
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2. Menemui Semula & 
Memperbaharui Penguatan 
kita. 
 
Mengingati Krisma di utus 

Apa yang diperlukan? 
1 a) Botol minyak SC dipamerkan dengan 

jelas,dengan lampu yang menyala; 
b) dua mangkuk minyak yang 

tidak/belum dikuduskan 
(mengingati simbolik pengurapan kita) 

2 Paparkan apa yang Yesus katakan pada 
LCD 

 1 Apa yang Yesus katakan : 
  Yoh.3:5-

6 :5 
Jawab Yesus: "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya 
jika seorang tidak dilahirkan dari air dan Roh, ia tidak 
dapat masuk ke dalam Kerajaan Allah. Apa yang 
dilahirkan dari daging, adalah daging, dan apa yang 
dilahirkan dari Roh, adalah roh. 

  Yoh.13:34 Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu 
supaya kamu saling mengasihi; sama seperti Aku telah 
mengasihi kamu demikian pula kamu harus saling 
mengasihi. 

  Yoh.21:15-
17 

..apakah engkau mengasihi Aku..? (hening seketika) 
Gembalakanlah domba-domba-Ku. (hening) 
..apakah engkau mengasihi Aku..? (hening seketika)  
Gembalakanlah domba-domba-Ku. (hening) 
..apakah engkau mengasihi Aku..? (hening seketika)  
Gembalakanlah domba-domba-Ku. (hening) 

 2 Mengingati Penguatan Kita : 
 a. Bilakah anda menerima Penguatan? Bayangkan saat itu? Anda berdiri 

di hadapan Uskup bersama rakan-rakan anda? Siapakah Penaja anda? 
Apakah nama Penguatan anda? Ingat semula minyak yang digunakan. 

 b. Penguatan sedang berlangsung di Paroki...komuniti yang hadir .. 
ingat dan camkan wajah-wajah di sekeliling anda pada hari tersebut 

 c. Bapa Uskup dan para Paderi menyeru kehadiran Roh Kudus...mereka 
menghulurkan tangan mereka ke atas kamu, para calon penguatan .. 
anda semua diutus untuk menjadi saksi kebenaran Injil. 
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4) Tanah kering Kontang ini  
Disiram kerahiman,  
Arus hidup, punca rahmat  
`tuk tiap hati yang haus 

 3 Penyembahan:  
    
  Nyanyian : 

 
Dia adalah 
Tuhan 

Dia Tuhan, Dia Tuhan!  
Dia t'lah Bangkit dari maut  
S'bab Dia Tuhan!  
Setiap lutut bertelut  
Semua lidah mengaku  
Bahwa Yesuslah Tuhan ! 
 
Dia Tuhan, Dia Tuhan !  
Dia t’lah Bangkit dari maut  
S'bab Dia Tuhan  
Setiap lutut bertelut  
Semua lidah mengaku  
Bahwa Yesuslah Tuhan ! 

    
 4 Tinggalkan Sakramen Mahakudus, keluar secara senyap 
    
 Tindakan  : Adorasi dihadirat Sakramen Mahakudus :  
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6. Menemui Semula & 

Memperbaharui Tuhan Ekaristi  
Bertemu dengan Yesus 

Apa yang diperlukan? 
1. Sediakan Altar untuk exposisi 
Sakramen Mahakudus 
2. Monstrance 
3. Lilin warna-warni untuk altar 
4. Tikar & kerusi 

 1 Datang menghadap Tuhan : 
  Bacaan  

Kitab Suci : 
 

Berdiam & rasailah.  Datanglah kepada-Ku,  
kamu yang berbeban berat. Damai sejahtera 
bersertamu.  Inilah Saya. Jangan takut. 

 
 2 Kesyukuran:   
   
  Nyanyian:  

 
Pujilah Tuhan 

Puji dan Mulia Allah  
Sang Suria di hidup kita  
Rahmat pada yang berharap  
Berkat-Nya yang berlimpah  
 
1) Kita anak-anak Allah  
Memuji Sang Pencipta:  
Tiap hati menyatakan  
"Besr anugerahNya ! 
 
2) S'perti emas yang diuji  
Tuhan menguat’kan kita  
Meski dosa berleluasa  
Tuhan penyelamat  
 
3) Kesabaran tak terhingga  
Allah menanti kita  
Hai jiwa penat dan sesat  
Carilah wajahNya !  
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 d. Sekarang anda berlutut di hadapan Bapa Uskup, dan Penaja anda 
meletakkan tangan kanannya di bahu anda. Bapa Uskup (siapakah 
Bapa Uskup semasa itu) mengurapi dahi dengan Minyak Krisma .. 
dengarkan semula perkataan Bapa Uskup kepada anda: "(nama 
penguatan anda), terimalah tanda karunia Roh Kudus." 

 e. Kemudian Bapa Uskup memandang ke dalam mata anda, dengan 
tangannya di bahu anda sambil berkata: "Damai Kristus berserta 
kamu." 

 3 Memperbaharui Penguatan Kita : 
 a. Adakah anda ingin menjadi dewasa dalam Yesus Kristus? Adakah 

anda mahu mendengar, mematuhi dan dipimpin oleh Roh Kudus? 
Anda adalah batu hidup sebagai dasar Gereja yang hidup. Anda 
dipanggil dan diutus sebagai saksi cinta kasih, pengampunan dan 
kehidupan baru? Anda dipanggil untuk menjadi Imam (orang yang 
berdoa); seorang NABI (orang yang berpegang pada FIRMAN); dan 
seorang RAJA, seorang raja yang melayani (seorang pemimpin yang 
berkhidmat kerana cinta kasih) 

 
 Tindakan  : Menjejaki semula Urapan dengan Krisma :  
 Dengan hati penuh hormat, tandakan diri anda sendiri dengan minyak 

Krisma sambil katakan : "Dalam Yesus Kristus, saya adalah Imam, 
Nabi dan Raja."(3X) 

  
  Nyanyian : 

 
 

Yesus, Yesus, Yesus  
Bapa, Bapa, Bapa  
Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus 
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3. Menemui Semula & 
Memperbaharui Taubat 
Pengampunan  

 
Mengenali Dosa dan Berkat Rahmat sedang 
bekerja. 

Apa yang diperlukan? 
1. Paparkan Apa yang Yesus katakan 
pada LCD 
2. Paparkan 5 Misteri Kesedihan pada 
LCD 
3. Kertas kosong 
4. Kayu arang 
5. Salib Besar untuk penghormatan 
6. Imam yang siap sedia mendengarkan 
taubat (Pengakuan) 

 1 Apa yang Yesus katakan : 
  Lk. 23:28 ....janganlah kamu menangisi Aku, melainkan tangisilah 

dirimu sendiri dan anak-anakmu! 
  Mat 5:22-

24 (& Mat 
9:5-7) 

..... Setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus 
dihukum; siapa yang berkata kepada saudaranya: Kafir! 
harus dihadapkan ke Mahkamah Agama dan siapa yang 
berkata: Jahil! harus diserahkan ke dalam neraka yang 
menyala- nyala. Sebab itu, jika engkau 
mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan 
engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati 
saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah 
persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah 
berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk 
mempersembahkan persembahanmu itu. Dosamu sudah 
diampuni, ...Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan 
pulanglah ... 

 2 Mengingati Pembaptisan Kita : 
 a. Berdiam diri. Senyap. Biarkan cahaya Tuhan menyinari anda. Biarlah 

Dia menunjukkan kepadamu dosa-dosamu, 
   Kesengsaraan di Taman: ... "Tidakkah kamu sanggup berjaga-

jaga satu jam dengan Aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, 
supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan:”...(Adakah 
anda berdoa dengan Tuhan agar rancangan Tuhan digenapi atau 
adakah anda mencari kehendak anda sendiri?) 

   Yesus diseksa: "..oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh." 
(Adakah anda menderita untuk orang lain agar mereka menjadi 
lebih baik atau adakah anda mencari keselesaan sendiri sahaja?) 
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 e) Penyaliban 
& Kematian 
(Pengalaman 
Penghinaan) 

Yesus berkata: Mereka menggantungkan-Ku di 
kayu salib. Mereka mengambil pakaian-Ku. 
Mempermalukan-Ku, sedangkan mereka 
memerhati. 

Anda telah mengalami penghinaan. Anda 
sungguh marah, geram dan merasai racun 
mereka. Nama baik, harga diri, reputasi anda, 
maruah dan kebanggaan anda hilang. Mereka 
mentertawakan anda, mengejek anda. Mereka 
menimbunkan hinaan demi hinaan ke atas kamu. 
Mereka melucutkan segala milik mu walaupun 
cuma sedikit itu milik mu. Mereka terlebih  dulu 
melakukan semua itu terhadap-Ku. Aku hanya 
berdoa dan  berkata: Bapa, ampunilah mereka 
kerana mereka tidak tahu apa yang mereka 
perbuat. Katakanlah: "Saya mengampuni 
mereka (nama-nama). Sembuhkanlah saya 
Yesus” 

    
 Tindakan  : Tindakan: Melepaskan Masa Lalu :  
 Nyatakan satu keutamaan di mana anda memerlukan penyembuhan. 

Katakan kepada Imam/Paderi: “Saya mahu………. 

Menerima urapan Minyak Orang Sakit. 
  
  Nyanyian : 

 
 

Yesus, Yesus, Yesus  
Bapa, Bapa, Bapa  
Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus 
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 c) Dimahkotai 
dengan Duri 
(Pengalaman 
Penyeksaan 
Mental) 

Yesus berkata: Mereka memenuhi fikiran-Ku 
dengan gambaran yang menyakitkan dan kejam. 
Aku tidak dapat melupakan penderitaan dan 
linangan air mata umat-Ku. 

Anda dipenuhi dengan kenangan yang tidak 
dapat dilupakan. Anda bermasalah. Anda 
kehilangan tidur. Anda tidak mempunyai 
kedamaian. Pandanglah Saya. Kuk-Ku ringan 
dan beban-Ku ringan. Serahkan fikiranmu 
kepada-Ku. Damai sejahtera-Ku Kuberikan 
kepadamu. Jangan takut. (Angkat peristiwa itu 
kepada Tuhan) Katakanlah: "Saya 
mengampunimu. Sembuhkanlah saya Yesus” 

 
 d) Memikul Salib 

(Pengalaman 
Beban & Hutang) 

Yesus berkata: Mereka Memaksa-Ku 
mengangkat sebatang kayu, dosamu dan dosa 
dunia. 

Apakah yang menjadi beban anda sekarang? 
Masalah keluarga, hubungan yang rosak, 
masalah wang, hutang lapuk, kacau-bilau orang 
lain dan keputusan yang kurang baik? Anda 
terbeban, tidak berdaya dan gelisah. Tak ada 
sesiapa yang membantu anda dan tiada 
penyelesaian. Simon Cyrene berada di sana 
untuk Saya. Saya nak tolong awak. Adakah anda 
mengizinkan Saya menolong? Datanglah 
kepada-Ku kamu yang berbeban berat dan Aku 
akan memberi kelegaan kepadamu. (Angkatlah 
bebanmu kepada atau Tuhan). Katakanlah: 
"Saya mengampunimu. Sembuhkanlah saya 
Yesus” 
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   Bermahkota dengan duri: "Lihatlah, Akulah Raja dan 
Tuhanmu." (Adakah anda melihat diri anda sebagai raja hamba, 
melayani dan membasuh kaki satu sama lain atau tidak 
berkuasa dan memerintah orang lain 

   Memikul salib: “Marilah kepada-Ku, semua yang letih lesu dan 
berbeban berat, Sebab kuk yang Kupasang itu enak dan beban-
Ku pun ringan." (Adakah anda mempunyai rasa pengorbanan 
dan berjalan lebih jauh dalam melakukan kehendak Tuhan atau 
adakah anda berusaha untuk mengambil jalan pintas, mencari 
jalan singkat dan mengelakkan salib?) 

   Penyaliban dan Kematian: "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab 
mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." supaya kamu oleh 
imanmu memperoleh hidup. (Adakah anda memaafkan, berdoa 
bagi mereka yang telah melukai atau menyakiti anda atau 
berusaha untuk membalas dendam dan merancang cara untuk 
memukul balik?) 

 b. Tuliskan dosamu, dan bakarlah kertas tertulis dosa di atas meja Altar 
 c. Bersama-sama kita berdoa Doa Taubat 

Ya Allahku, dengan segenap hati aku menyesal karena telah 
melakukan yang jahat dan melalaikan yang baik. 
Aku telah menghina Dikau dengan berdosa terhadap-Mu,  
Yang Mahabaik dan Mahamulia di atas segala-galanya  
dan patut dicintai lebih daripada segala segala sesuatu. 
Dengan bantuan rahmat-Mu aku berniat dengan sungguh-
sungguh untuk menjalankan taubat dan tidak berdosa lagi 
serta menjauhkan segala dosa.  Demi penderitaan Penebus 
kami, Yesus Kristus, kasihanilah aku, ya Tuhan.  Amin. 

 d. Pengampunan Absolusi Umum oleh Paderi. 
 3 Memperbaharui Rekonsiliasi Kita : 
 Tindakan  : Memberi hormat pada Salib :  
 (di hadapan Salib, dalam keheningan hati, bertenang, menarik nafas dan 

rasakanlah aliran rasa kasih, pengampunan dan penyembuhan sambil 
membayangkan darah-Nya menyucikan anda)  
Katakanlah; "Bapa, aku telah berdosa terhadap langit dan 
bumi”.( 3x) 
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  Nyanyian : 
 
 

Yesus, Yesus, Yesus  
Bapa, Bapa, Bapa  
Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus 

    

 
4. Menemui Semula & 

Memperbaharui Panggilan 
kita  

Kembali kepada Perjanjian 

 
 

 1 Menemui panggilan kita melalui nilai Hierarki Abraham Maslow 
  
 

 
 (Setiap kita ingin mencari kepuasan dengan memenuhi keinginan 

keperluan dan kehendak.  Sejak bayi lagi, manusia sudah mempunyai 
keinginan keperluan fisiologi untuk mendapatkan keselesaan.   

Demikian juga setiap tahap selanjutnya – kanak-kanak, belia/remaja, 
dewasa dan sebagainya ) 

 a) Di manakah anda ? Apakah keperluan anda sekarang ? 
 b) Adakah anda menerima tahap penilaian anda? Adakah anda faham 

apa yang berlaku ? 
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 2 Meditasi melalui Misteri Kesedihan. 
    
 a) Penderitaan di 

Taman 
(Pengalaman 
Pengkhianatan) 

Yesus berkata: Murid-murid-Ku, sahabat-
sahabat-Ku, mereka telah meninggalkan Aku, 
mereka telah melarikan diri.  
 
Anda telah mengalami pengkhianatan. Orang 
yang paling rapat dengan anda telah 
mengecewakan anda ketika anda sangat 
memerlukan mereka. Sendiri, tiada sesiapa 
bersama anda. Begitu banyak perkara yang perlu 
dilakukan. Begitu terbeban. Mereka tiada di 
sana. (Naikkan nama mereka yang mengkhianati 
anda). Katakanlah: "Saya mengampunimu. 
Sembuhkanlah saya Yesus” 

 
 b) Pencambukan di 

Tiang 
(Pengalaman 
Keganasan & 
Penderaan) 

Yesus berkata: Mereka mencambu Aku. Mereka 
patahkan tubuh-Ku. Tetapi mereka juga mencari 
roh-Ku. 

Anda telah didera dan dicabuli. Mereka tidak 
mahu mendengar penjelasan anda, pembelaan 
anda mahupun memberi anda peluang untuk 
menjelaskan. Mereka memfitnah, mengumpat, 
menghentam anda dengan kata-kata, mengambil 
kesempatan ke atas tubuh anda. Mereka 
memukul saya, mengoyakkan daging-Ku demi 
kamu. Dengan belang-belang-Ku, kamu telah 
disembuhkan. (Angkat nama orang yang 
menyakitimu) Katakanlah: "Saya 
mengampunimu. Sembuhkanlah saya Yesus” 
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Yesus, Yesus 
Kau berarti bagiku 
Yesus, Yesus 
Kau segalanya bagiku 
 
Yesus, Yesus 
Kau berarti bagiku 
Yesus, Yesus 
Kau segalanya bagiku 
 
Kau segalanya bagiku 
Kau segalanya bagiku 

    
  Pengenalan : Semasa kita melakukan perjalanan batin, 

kadang-kadang kita melihat Tuhan, namum 
ramai di antara kita tidak melihat-Nya. Apabila 
banyak luka batin, maka sukar untuk kita melihat 
Tuhan. Kita membawa banyak kekecewaan, 
sejak lahir sehinggalah sekarang ini. Biarkan 
Tuhan menyembuhkan kita. Marilah kita fokus 
kepada Dia, yang mengetahui setiap penderitaan 
kita. 

 
  Bezakan 

“pengakuan”  
dengan 
“penyembuhan 
batin” 

Terdapat perbezaan antara pengakuan dan 
penyembuhan batin.  
Luka dosa tetap ada. Kekecewaan dan kesakitan 
tidak dilupakan.  
 
Biarkan Yesus melihat kesakitan anda;  
 
Kepada Yesus serahkan dan bebaskanlah segala 
kesakitan.  
(Berdiam & rasailah ) 
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 2. Melihat dan menilai Diri sendiri: Respon Saya terhadap 
panggilan tersebut 

 a) Adakah anda seorang penerima atau pemberi ? 
 b) Adakah anda tahu di mana anda berada sekarang?  

Di manakah arah tuju dan penghujungmu ? 
 c) 1 Kor 13 : 

10 - 11 
“Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak 
sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku 
berkata-kata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti 
kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. 
Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku 
meninggalkan sifat kanak-kanak itu.” 

    
 3 Pembaharuan Panggilan sebagai keanggotaan Seseorang : 
 a) Kanak-

kanak 
Adakah anda menerima keluarga anda? Adakah anda 
berterima-kasih dan bersyukur dengan semua yang 
berlaku kepada anda atau adakah anda mengeluh dan 
membandingkan apa yang anda miliki dengan keluarga 
lain? Ucapkan TERIMA KASIH kepada Allah atas ahli 
keluarga yang Allah kurniakan kepada anda. 

    
 b) Orang 

muda dan 
bujang 

Adakah anda tahu kurnia anda? Berkat-berkat anda? 
Adakah anda bersukacita dengan berkat kurnia atau 
sentiasa tidak berpuas hati? Adakah anda menggunakan 
pemberian itu untuk Tuhan, orang lain dan keluarga? 
Adakah orang lain melihat anda sebagai rahmat atau 
kutukan ? 

    
 c) Berkahwin Anda dipanggil untuk bersaksi tentang cinta pasangan 

dan kuasa kehidupan keluarga.  
Cinta yang anda kongsi adalah berasaskan pengorbanan, 
kepercayaan dan kesetiaan. Perbaharui cinta yang anda 
miliki dengan memaafkan pasangan anda, dengan 
memperbaharui komitmen  untuk menghargai satu sama 
lain. Adakah anda bersedia untuk komitmen semula 
untuk menghargai dan mencintai; untuk mengenali 
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keperluan masing-masing dan kebolehan masing-
masing? Wahai para lelaki yang dikasihi, kamu 
dipanggil untuk menjadi ketua dalam rumah, suami dan 
bapa dan pemimpin (kepala); Wahai para Wanita yang 
dikasihi, kamu adalah penolong, pendamping, isteri, ibu 
dan pengurus-rumah : Ini adalah keluarga yang 
dirancang oleh Tuhan. Adakah anda seorang peserta 
yang aktif atau tidak aktif dalam membina keluarga ? 

 d) Ibu Bapa 
Tunggal 

Wahai para bujang dan ibu/bapa tunggal yang 
dihormati, anda mungkin telah memilih jalan ini 
mengikut pilihan, atau mengikut situasi dan keadaan. 
Adakah anda menerima keadaan anda dan adakah anda 
bersedia untuk hidup dan membina komuniti kecil 
dengan gembira, tidak mengeluh atau menghargai 
seseorang dalam hidup anda? Adakah anda bersedia 
untuk bergembira, melayani orang perseorangan dan 
ibu/bapa tunggal demi memuliakan Tuhan ? 

 
 Tindakan  : Memberi diri/kehidupan anda di altar :  
 Penerimaan Diri, Satu Sama Lain dan Tuhan yang mengadakan 

Perjanjian Kekal? Letakkan tangan anda di atas altar, dan KATAKAN: 
"Tuhan Perjanjian Kekal, Saya hadir untuk melakukan kehendak-
Mu." (3x) 

  
  Nyanyian : 

 
 

Yesus, Yesus, Yesus  
Bapa, Bapa, Bapa  
Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus 
 
 
 
 
 
 
 

 13

 
5. Menemui Semula & 

Memperbaharui Kesihatan Kita  

Memohon Keampunan dan Kesembuhan 
Batin 

Apa yang diperlukan? 
1. Minyak Orang Sakit 
2. Paparkan Imej Misteri Kesedihan 

 1 Lagu Pembukaan. (Seperti Rusa – As the deer pants) : 
  S'perti rusa rindu sungai-Mu 

Jiwaku rindu Engkau 
Kaulah Tuhan hasrat hatiku 
Kurindu menyembah-Mu 
 
Engkau kekuatan dan perisaiku 
Kepadamu rohku berserah 
Kaulah Tuhan hasrat hatiku kurindu menyembah-Mu 
 
Yesus, Yesus 
Kau berarti bagiku 
Yesus, Yesus 
Kau segalanya bagiku 

 
  

 
S'perti rusa rindu sungai-Mu 
Jiwaku rindu Engkau 
Kaulah Tuhan hasrat hatiku 
Kurindu menyembah-Mu 
 
Engkau kekuatan dan perisaiku 
Kepada-Mu rohku berserah 
Kaulah Tuhan hasrat hatiku 
Kurindu menyembah-Mu 
 
 
 


