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HARAPAN – AKU MENJADI SEMUA DALAM KRISTUS  

(I BECOME ALL THINGS IN CHRIST) 
 

 

 

 

 

DOA PEMBUKAAN 

Jemput salah seorang untuk mempimpin doa pembukaan kemudian 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: 

Rasul Paulus menyesuaikan ajarannya kepada pemikiran dan budaya masyarakat tempatan supaya dia mampu 

mendekatkan diri dengan maysarakat.Sebagai seorang Yahudi yang warak, dia menggunakan undang-undang 

untuk berbicara dengan masyarakat Yahudi; kepada bangsa-bangsa lain, dia mampu menarik mereka dengan 

hati nurani dan budayanya. 

Matlamat Paulus ialah untuk menarik umat kepada Kristus; untuk menyelamatkan umat manusia; dan 

mengalami kebaikan Injil bagi dirinnya. Kebebasan Apostolik baginya ialah kebebasan untuk mencintai dan 

melayani di dalam cara yang konstruktif dan kreatif. 

 

LAGU PEMBUKAAN:  OH SABDAMU TUHAN (Song of a Young Prophet) 

 

Cho: Oh FirmanMu Tuhan, dalam hatiku 

Oh FirmanMu Tuhan, penuh jiwaku. 

 

Sebelum engkau dikandung, Aku tahu engkau,engkau milik Aku 

Bila engkau dilahir, Aku panggil engkau, itulah Aku 

 

Aku tahu engkau kecil, Aku pimpin engkau, engkau kenal Aku 

Engkau ku suruh berjalan, khabarkan firman – Ku, dengarkanlah 

 

Di mana engkau berjalan, kuasa- Ku denganmu, engkau tak sendiri 

Dalam segala susahmu, Aku pun melihat,, itu firman – Ku. 

 

Fokus: Diri 

Pesta: Minggu Alkitab 

Social Media Trend: #HEistheword 



DIALOG:   

Semasa konklaf (perjumpaan untuk pemilihan Paus)terakhir seorang kardinal daripada Ghana, Kardinal Peter 

Turkson teringat akan sesuatu, “Sebaik bermulanya konklaf tersebut, apabila semua kardinal berkumpul, kami 

berkongsi pandangan masing-masing. Ternyata ada sesuatu perasaan: ‘Marilah dapatkan suatu perubahan’. 

Perasaan tersebut amat kuat di dalam, suatu keinginan untuk berubah sememangnya disana.  

 

“Kardinal Bergoglio (kini Paus Fransiskus) sememangnya tidak dikenali oleh kebanyakan mereka yang ada 

disitu pada waktu tersebut” Turkson kemudian berkata “Selepas itu, dia berbicara- ia seperti manifesto dirinya 

sendiri. Dia memberi nasihat kepada kami yang berada di situ untuk berfikir tentang Gereja yang keluar ke 

pinggiran - bukan hanya secara geografi tetapi juga ke pinggiran kewujudan manusia.  

 

Bagi dia, Injil menjemput kita untuk bersifat sensitif. Itu ialah sumbangannya. Dan ia membawa sesuatu 

kesegaran didalam pelayanan pastoral, sesuatu pengalaman berlainan dalam menjaga umat Tuhan. 

 

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

1. Sejak pemilihannya, apakah cara Paus Fransiskus menunjukkan bahawa dia adalah seorang yang 

menjangkau kepada orang daripada berlainan bangsa, agama, taraf sosial dan ekonomi? 

2. Apakah cara KED anda bertindak dalam panggilan Gereja untuk menjangkau pada umat yang 

dipinggirkan – yang miskin, tertindas, yang tua, kesunyian dan sebagainya? 

 

PENDALAMAN:  (Teks Alkitab : 1 Korintus 9:19-23) 

Sungguhpun aku bebas terhadap semua orang, aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku 

boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Demikianlah bagi orang Yahudi aku menjadi seperti orang 

Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat 

aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah 

hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang 

yang tidak hidup di bawah hukum Taurat aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, 

sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat 

memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang lemah aku menjadi 

seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang aku telah 

menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. 

Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian dalamnya. 

 

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: 

Teks Alkitab menjemput kita untuk memberi respons kepada Tuhan yang Menyayangi yang menyelamatkan 
kita, untuk melihat Tuhan di dalam orang lain dan untuk mengubah diri kita untuk mengikuti peribadi mulia 
dalam orang lain.  
 

1. Sebagai seorang individu, bagaimana anda akan menjangkau kepada umat yang dipinggirkan?  
2. Bagaimanakah dalam cara kecil, anda dapat buat untuk “menjadi semua perkara untuk semua orang” 

di dalam KED dan masyarakat?  
 

DOA PENUTUP:  

Jemput salah seorang ahli KED untuk memimpin doa penutup. 

 

LAGU PENUTUP:   JANGAN LELAH 

 

Jangan lelah bekerja di ladang-Nya Tuhan  

Roh Kudus beri kekuatan  

Yang mengajar dan menompang  

 

Tiada lelah bekerja bersama-Mu Tuhan 

Yang selalu mencukupka....an  

Atas segalanya  

Cho: Ratakan tanah bergelombang  

Timbunkanlah tanah yang berlubang  

Menjadi siap dibangun 

  Di atas dasar iman 2x 

 

 

 

MAKANAN UNTUK PERJALANAN:  (Jawapan kepada Allah Maha Pengasih) 

Dokumen Gereja Evangelii Gaudium, Sukacita Injil,l, no. 39 

Oleh kerana kebajikan-kebajikan itu layaknya suatu kesatuan organik, tak satu pun dari mereka dapat 
disisihkan atau ditolak dari pemahaman Kristiani yang ideal. Artinya, tidak ada satu pun kebenaran yang boleh 
disangkal. Keutuhan warta Injil tidak boleh dirosakkan. Setiap kebenaran hanya boleh difahami secara lebih 
baik jika dihubungkan dengan totalitas yang selaras dari warta Kristiani. Dalam konteks ini semua kebenaran 
adalah penting dan saling menjelaskan. Jika suatu khutbah setia pada Injil, pusat dari kebenaran-kebenaran 
akan terungkap secara jelas dan nyata. 

Menjadi jelas pula bahawa moral Kristiani bukanlah sebentuk stoitisme atau penyangkalan diri atau hanya 
satu bentuk filsafat praktis atau satu daftar dosa-dosa serta kesalahan. 

Injil, sebagai yang terutama, menjemput kita supaya melihat Allah di dalam diri sesama. Oleh kerana telah 
menemukan Allah, pada gilirannya kita sanggup pergi keluar dari diri kita untuk mengusahakan kebaikan 
untuk sesama. Ajakan Injil ini tidak akan pernah hilang dalam situasi apa pun! 

Semua kebajikan bermanfaat untuk membantu menanggapi kasih Allah itu. Jika ajakan Injil itu tidak 

memancar dengan kuat dan tidak menarik hati, bangunan ajaran moral Gereja terancam akan menjadi seperti 

sebuah istana kertas. Itulah risiko kita yang terbesar. Jika situasi itu terjadi, bererti bukanlah Injil yang 

diwartakan, melainkan sekadar pokok-pokok doktrin dan moral tertentu yang disandarkan pada pilihan-

pilihan ideologis. Warta Injil tersebut berlari pada jalur risiko yang membuatnya kehilangan kesegarannya dan 

akan berhenti memiliki ‘keharuman Injil’. 


