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HARAPAN – KELUARGA YANG DIKUASAI KRISTUS 

(FAMILY POWERED IN CHRIST) 
 

 

 

 

 

DOA PEMBUKAAN 

Jemput salah seorang untuk mempimpin doa pembukaan dan doakan bersama Doa kepada Roh Kudus. 

 

DOA KEPADA ROH KUDUS 

Datanglah Roh Kudus, Penuhi hati umatMu dan nyalakan dalam mereka api KasihMu.  

Utuslah Roh KudusMU ,Ya Tuhan, maka mereka akan dicipta semula dan Engkau akan memperbaharui muka 

bumi. 

Tuhan, dengan terang Roh Kudus Mu, Engkau telah mengajar hati umat Mu. 

Dengan semangat yang sama,bantulah kami agar dapat menikmati apa yang benar dan sentiasa bersukacita 

dalam penghiburan Mu. 

Datang dan tinggal dalam kami, O Roh Kudus, terangilah kami untuk merenungi, berkongsi dan menghidupi 

Sabda Mu dalam perjumpaan kami setiap hari dengan Mu, O Tuhan. Kami mohon ini melalui Kristus Tuhan 

kami . Amin 

 

PENGENALAN: 

Pengharapan tidak mengecewakan, kerana Kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus 

yang telah dikaruniakan kepada kita (Rm 5:5). Keluarga yang dikuasai oleh Roh Kristus akan menghidupkan 

cintakasih Allah di dalam dan melalui kehidupan mereka. Orang di dunia mencari keluarga yang penuh 

sukacita dan harapan. Cari hatiNya untuk mengetahui bagaimana dia mahu menggunakan keluarga anda. 

Jangan menghalang orang yang lemah. Bersedia untuk mendorong satu sama lain apabila Tuhan mengarahkan 

keluarga anda menjadi saksi. Berdoalah secara berterusan. Berikan hidup anda kepada kuasa-Nya dan tujuan-

Nya dan bersedia untuk melakukan kerja yang anda rasakan Tuhan sedang persiapkan untuk keluarga anda. 

 

OPENING SONG:  HARI INI KURASA BAHAGIA 

 

Hari ini kurasa bahagia 

Berkumpul bersama saudara seiman 

Tuhan Yesus t’lah satukan kita 

Tanpa memandang di antara kita 

 

Bergandingan tangan dalam kasih 

Dalam satu hati 

Berjalan dalam terang kasih Tuhan 

 

Kau sahabatku, kau saudaraku 

Tiada yang dapat memisahkan kita  

 

Fokus: Hubungan 

Pesta: Pentakosta 

Social Media Trend: #HEispower 



DIALOG:   

Mangkuk Kayu – Cerita yang menyentuh tentang keluarga, cinta, ibubapa & hubungan.  

Seorang lelaki tua yang lemah pergi tinggal bersama anak lelakinya, menantunya perempuan dan cucu lelaki 

yang berusia 4 tahun. Tangan lelaki tua itu bergegar, penglihatannya kabur dan langkahnya goyah. 

 

Keluarga itu makan bersama setiap malam di meja makan. Tetapi tangan lelaki orang tua yang bergegar dan 

penglihatan yang tidak baik menyukarkannya untuk makan .Kacang pis di sudunya pun bergolek ke lantai. 

Apabila dia memegang gelas, susu pun selalu tumpah pada alas meja. 

 

Anak lelaki dan menantu perempuan menjadi geram dengan kotoran. “Kita perlu lakukan sesuatu terhadap 

datuk“ kata anak lelaki. Saya sudah cukup dengan susu yang tumpah , makan bising dan makanan di lantai. 

Maka si suami dan isteri menyediakan meja kecil di sudut. 

 

Di meja itu datuk makan keseorangan manakala ahli keluarga yang lain makan malam dengan gembira di meja 

makan. Sejak datuk terpecah satu atau dua pingang hidangan, makanannya dihidangkan dalam mangkuk kayu. 

Kadang kala bila keluarga itu melirik ke arah datuk itu, ada airmata di matanya sambil makan sendirian. 

 

Walau bagaimanapun, kata-kata yang diberikan oleh pasangan itu adalah peringatan yang tajam apabila dia 

menjatuhkan garpu atau makanan tumpah. Anak lelaki berusia empat tahun itu menyaksikan semuanya dalam 

diam. Suatu petang sebelum makan malam, bapa melihat anaknya bermain dengan sisa kayu di lantai. Dia 

bertanya kepada kanak-kanak itu dengan lembut, “Apa yang kamu buat?” Dengan lembut juga anak itu 

menjawab. “ Oh saya membuat mangkuk untuk ayah dan mama bila makan”. Anak empat tahun itu 

tersenyum dan kembali bekerja. 

 

Kata-kata itu menyentuh hati ibu bapanya sehingga mereka tidak berkata – kata lagi. Airmata mula mengalir 

ke pipi mereka. Meskipun tiada perkataan yang diucapkan, mereka tahu apa yang harus dilakukan. Pada 

petang itu si suami mengambil tangan datuk dan perlahan – lahan membawanya kembali ke meja makan 

keluarga dan begitulah seterusnya setiap kali makan dengan keluarga. Maka dengan itu suami atau isteri tidak 

ambil peduli apabila garpu jatuh, susu atau alas meja kotor. 

 

Berkongsilah dengan orang lain yang disebelah anda. Berkongsi lagi untuk kali kedua dengan orang lain 

 Bagaimanakah anak lelaki 4 tahun itu membawa harapan antara ibubapanya dan datuknya? 

 Berdasarkan pengalaman anda sendiri , bagaimanakah Kristus menguatkan hubungan di dalam 

keluarga anda? 

 

PENDALAMAN:  (Teks Alkitab : 1 Korintus 13 : 4 -7) 

Kasih itu sabar; kasih itu murah hati; ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. 

Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak 

menyimpan kesalahan orang lain. 

Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. 

Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala 

sesuatu. 

 

1. Membaca teks sebanyak dua atau tiga kali 

2. Baca sendiri serta resapi Sabda Allah dalam keheningan. 

 



3. Apakah perkataan , frasa atau ayat yang menarik perhatian anda?(Sila tuliskan) 

 

 

 

4. Apakah yang dikatakan oleh oleh Roh Kudus kepada saya? (Sila tuliskan)   

 

 

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

 

TINDAKAN: 

Baca dan renungkan “ Makanan untuk perjalanan”Evangeli Gaudium 

 

MAKANAN UNTUK PERJALANAN:  (Pelayan Gereja yang bergerak keluar) 
Dokumen Gereja Evangelii Gaudium, Sukacita Injil, no. 49 

 

Maka marilah kita bergerak keluar, marilah kita bergerak keluar menawarkan kepada setiap orang hidup Yesus 

Kristus. Di sini saya mengulangi bagi seluruh Gereja apa yang telah selalu saya katakan para Imam dan umat 

awam di Buenos Aires: 

 

Saya lebih menyukai Gereja yang lebam, terluka dan kotor kerana telah keluar di jalan – jalan , daripada 

Gereja yang sakit kerana menutup diri dan nyaman melekat pada rasa amannya sendiri. 

 

Saya tidak menginginkan Gereja yang bercita – cita menjadi pusat dan akhirnya terperangkap dalam jerat 

obsesi dan prosedur. 

 

Kalau ada suatu yang harus dan pantasmenyusahkan kita atau mengusik hati nurani kita, hal itu adalah 

kenyataan bahawa begitu ramai saudara-saudari kita hidup tanpa kekuatan, terang dan penghiburan yang 

lahir dari persahabatan dengan Yesus Kristus, tanpa komunitas iman yang mendukung mereka, tanpa makn 

dan tujuan hidup. 

Lebih daripada perasaan takut tersesat. Saya berharap bahawa kita akan digerakkan oleh perasaan takut tetap 

tertutup dan struktur – skruktur yang memberikan kita rasa aman palsu dalam peraturan – peraturan yang 

menjadikan kita hakim – hakim yang kejam, dalam kebiasaan – kebiasaan yang membuat kita merasa aman, 

semantara di luar pintu kita orang sedang kelaparan dan Yesus tak lelah – lelahnya bersabda kepada kita. 

“Kamu harus memberi mereka makan” (Mrk. 6: 37). 

 
1. Sebagai sebuah keluarga, berdoalah rosario di rumah masing-masing selama 7 hari berturut – turut. 

2. Sebagai KED, lakukan lawatan & berdoa untuk warga tua & yang sakit di rumah mereka, rumah 

penjagaan yang berdekatan atau rumah orang tua. 

 

 

DOA PENUTUP:  

Jemput salah seorang ahli KED untuk memimpin doa penutup. 

 

 



LAGU PENUTUP:   SALAM MARIA 

Salam Maria rahmat Tuhan sertamu 

Bunda Yesus Kristus, Doakanlah kami 

 

Salam Maria.. engkau bunda gereja 

Lindungilah kami.. doakan putramu 

 

Salam Maria.. ratu surga dan bumi 

Terpujilah engkau.. di sepanjang masa 


