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HOPE: TOGETHER WE ARE HEALED IN CHRIST 

(BERSAMA KITA DISEMBUHKAN DI DALAM KRISTUS) 

 
DOA UNTUK KELUARGA KUDUS  
Yesus, Maria dan Yusuf, didalam mu kami merenung kemegahan cinta sejati; dengan kepercayaan kami 

berpaling kepadamu  

Keluarga kudus dari Nazareth, kurniakanlah keluarga kami agar menjadi tempat persekutuan dan Doa, 

sekolah injil yang otentik dan gereja domestic yang kecil  

Keluarga Kudus dari Nazaret, semoga keluarga tidak pernah lagi mengalami kekerasan, penolakan dan 

pembelahan;  

semoga semua yang telah terluka atau tersinggung siap menemukan keselesaan dan penyembuhan.  

Keluarga Kudus dari Nazareth, sedarkanlah kami sekali lagi akan kesucian dan kekekalan keluarga, Dan 

keindahannya dalam rencana Tuhan.  

Yesus, Maria dan Yusuf, bermurah hatilah mendengarkan doa kami .  

Amin 

 

FOKUS:  

Dia dilukai kerana dosa kita, Dia diseksa kerana perbuatan jahat kita. Kita 

diselamatkan kerana hukuman yang ditanggungnya, kita disembuhkan kerana 

luka - lukaNya . ( Yes 53: 5)  

 

PENGENALAN: 

Dalam Matius 4:23, Yesus mengelilingi seluruh Galilea, mengajar di rumah-rumah ibadat mereka, 

memberitakan Injil kerajaan dan menyembuhkan segala jenis penyakit, dan segala jenis penyakit di 

antara orang itu. Yesus melakukannya lebih daripada mengajar dan memberitakan. Dia menyembuhkan 

ramai orang. Penyembuhan adalah bahagian penting dalam pelayananNya.. Yesus menyembuhkan 

kerana dia penuh kasih sayang dan cinta dan dia menyembuhkan kerana kita adalah anak-anaknya. Dan 

kerana iman kita kepada Yesus kita sembuh.  

 

LAGU PEMBUKAAN:  ENGKAULAH SEGALANYA (YOU ARE MY ALL IN ALL)  

Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kemuliaanKu,  

Engkaulah s’galanya.  

Engkau permata yang indah, Tak’kan pernah kulepaskan,  

Engkaulah s’galanya.  

 

 Yesus Domba Allah Mulia nama –Mu  

Yesus Domba Allah Mulia nama –Mu  

 

Kau hapus s’gala dosaku S'gala cela dan Malu ku  

Engkaulah s’galanya.  

Saat jatuh Kau angkatku Saat haus Kau p’nuhiku  

Engkaulah s’galanya  

 



DIALOG: (Pengalaman peribadi ahli KED)  
Julie dibesarkan dalam sebuah keluarga Katolik, di mana menghadiri Misa pada Ahad sangat penting. 

Selepas pernikahannya, dia dengan sepenuh hati menghadiri Misa Minggu, dan pada masa yang sama 

juga terlibat dalam kegiatan gereja. Hasratnya adalah menerima berkat Tuhan dan menjalani kehidupan 

yang aman dan bahagia.  

 

Satu malam, Julie tiba-tiba merasakan kesakitan yang teruk di perutnya, dan ia fikir hanya apendiks. Dia 

dikejarkan ke hospital. Dia mempunyai imbasan buah pinggang dan ujian lain dilakukan. Doktor 

memberitahu bahawa salah satu buah pinggangnya mempunyai tumor 9cm. Doktor mengesahkan 

bahawa ia adalah kanser dan dia memerlukan pembedahan segera kerana ia mengancam nyawa.  

 

Julie tidak dapat menerima bahawa dia mempunyai kanser. Dia mempersoalkan Tuhan, 'Kenapa saya? 

Kenapa Tuhan memperlakukan saya dengan cara ini? Saya menghabiskan banyak masa untuk melayani di 

gereja? '. Banyak persoalan datang dalam fikirannya.. Julie marah dan kecewa dengan Tuhan. Dia keliru 

dan hilang .  

 

Pada saat-saat yang menyedihkan dan menyakitkan inilah dia beralih ke Alkitab dan mengalami Tuhan 

yang berbicara kepadanya melalui ayat-ayat Alkitab. Dia mulai merasakan kedekatan dengan Yesus. Ini 

adalah pengalaman barunya dengan Yesus dan dia merasakan kedamaian dan sukacita. Semasa 

pembedahan, doktor menghadapi komplikasi. Pembedahan perlu dihentikan selama tiga jam sambil 

menunggu pakar bedah pakar lain untuk meneruskan.  

 

Seluruh ahli keluarga, rakan dan ahli gereja berdoa dengan sungguh-sungguh untuknya sehingga 

pembedahan selesai dengan jayanya.  

 

Selepas pembedahannya, buah pinggangnya dihantar untuk biopsi. Keputusan yang diperolehi bahawa ia 

bukan 'peringkat kedua kanser' tetapi hanya jangkitan. Julie terkejut mendengar berita itu kerana dia 

telah kehilangan buah pinggang. Dia bertanya dengan tenang, "Adakah ini kecuaian doktor atau kuasa 

doa." Julie menerima kenyataan bahawa dia telah kehilangan buah pinggang.  

 

Julie berasa lega kerana ia bukan kanser. Dia percaya bahawa Yesus telah mengubah pemeriksaan. 

Melalui pengalaman itu, Julie kini menikmati hubungan intim dengan Yesus.  

 
Berkongsilah dengan orang di sebelah anda. Berkongsi lagi untuk kali kedua dengan orang lain.  

1. Dengan cara apakah, pengalaman Julie bercakap dengan anda?  

2. Kongsikan pengalaman istimewa anda "kedekatan/keeratan" dengan Yesus?  

 

PENDALAMAN:  Teks Alkitab : Matius 9:35  
Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa; Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan 
memberitakan Injil Kerajaan Surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. 
 

1. Memohon kepada Roh Kudus. (Terbuka untuk ditemui dan diterangi oleh Kristus)  

2. Membaca teks sebanyak dua atau tiga kali  

3. Resapi Sabda Allah dalam keheningan.  

4. Apakah perkataan , frasa atau ayat yang menarik perhatian anda? 



5. (Pilih hanya satu #4)Apakah yang dikatakan oleh oleh Roh Kudus kepada saya?  

6. Kongsikan dalam kumpulan kecil (3 – 4 orang) # 4&5.  

 

TINDAKAN: 

Semasa bulan Febuari, gereja memperingati mereka yang sakit.  

 Tuliskan doa untuk orang sakit.  

 Lawatilah orang sakit, orang tua dan yang kesepian di kawasan kejiranan anda dan berdoalah 

dengan mereka.  

 

DOA PENUTUP: 

Gunakan doa yang anda tulis dan bawalah semua orang yang sakit, tua dan kesepian dalam doa.  

 

LAGU PENUTUP:    KASIH SETIA – MU YANG KURASAKAN  

 

Kasih setia- Mu yang kurasakan  

Lebih tinggi dari langit biru  

Kebaikan Mu yang t’elah kau nyatakan  

Lebih dalam dari lautan  

 

Berkat – Mu yang telah ku terima  

Sempat membuatku terpesona  

Apa yang tak pernah kufikirkan  

Itu yang kau sediakan bagiku  

 

Siapakah aku ini Tuhan  

Jadi biji mata - Mu  

Dengan apakah kubalas Tuhan  

Selain puji dan sembah kau  

 

 

Makanan untuk perjalanan: (Dibaca di rumah) 

Dokumen Gereja: Evangelii Gaudium, Sukacita Injil, no.76( Godaan – godaan yang dihadapi oleh para 

pekerja Pastoral)  

 

Saya merasa sangat berterimakasih kepada semua yang berkomitmen untuk melayani di dalam dan untuk 

gereja. Di sini saya tidak ingin membahas panjang lebar kegiatan – kegiatan dari para pekerja pastoral 

yang berbeza – beza, dari para uskup ke bawah sampai mereka yang memberikan pelayanan yang paling 

rendah dan tersembunyi. Sebaliknya, saya ingin mereflesikan tantangan –tantangan yang harus dihadapi 

semua dalam konteks budaya globalisasi masa kini. Tetapi, saya harus mengatakan pertama – tama demi 

keadilan bahawa sumbangan gereja dalam dunia sekarang ini sangat besar. Sakit dan malu yang kita 

rasakan atas dosa – dosa beberapa anggota gereja dan dosa –dosa kita sendiri, tidak harus membuat kita 

melupakan betapa banyaknya kaum kristiani memberikan hidup mereka dalam kasih. Mereka membantu 

begitu banyak orang untuk disembuhkan atau meninggal dalam damai di rumah sakit – rumah sakit 

darurat. Mereka hadir bagi mereka yang diperhambakan oleh bermacam ketagihan di tempat – tempat 

termiskin di bumi. Mereka mengabdikan diri mereka sendiri untuk pendidikan anak –anak dan orang 



muda. Mereka merawat orang tua yang telah dilupakan oleh orang lain. Mereka mencari cara – cara 

untuk menyampaikan nilai- nilai di lingkungan – lingkungan yang bermusuhan. Mereka melayani dengan 

banyak cara lainnya untuk menunjukkan kasih yang besar bagi umat manusia yang diilhami oleh Allah 

yang menjadi manusia. Saya bersyukur atas teladan indah yang diberikan kepada saya oleh begitu banyak 

umat Kristiani yang sukacita mengorbankan hidup dan waktu mereka . Kesaksian ini menghibur dan 

menopang saya dalam upaya saya sendiri untuk mengatasi keegoisan dan untuk memberikan diri saya 

lebih penuh lagi. 


