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Pautan CDM Kampung-ku  
Tema: Menyembuhkan luka dalam keluarga   Mei 2019 

 
"Tetapi yang terutama: kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak 
sekali dosa..” 1 Peter 4:8 

 

oa pembukaan: Bapa yang maha pengasih, kami mengucapkan terima kasih 
kepadamu kerana membawa kami, keluarga kami dan ahli-ahli BEC kami 
berkumpul bersama pada malam ini di tempat ini. Kami berdoa agar kehadiranmu 
memberi inspirasi kepada kami untuk lebih terbuka dalam berkongsikan fikiran, 

perasaan, kesakitan dan pengalaman kami yang akan memuliakan-Mu. Berikan kami rahmat 
untuk tumbuh bersama sebagai keluarga dan mengenali-Mu dengan lebih dalam. Kami 
minta semua ini melalui Kristus Tuhan kami, Amin. 

 
https://youtu.be/8GCcF--Bj8E?list=PLkQfCRwAmxOSApt6V0dyeTq6o0eeqGP-V 

dan/atau  

https://www.youtube.com/watch?v=5v0xHS4em-s  

 

 

Menyembuhkan luka dalam keluarga 

 

 

Dalam setiap keluarga, menyakiti orang yang kita cintai tidak dapat dihindari. Ketika kita menyakiti orang 

yang kita cintai, kehancuran hati akan meninggalkan luka yang dalam seolah-olah tidak akan sembuh lagi. 

Berdoa untuk hati kita yang terluka adalah langkah pertama untuk memberi ruang kepada Tuhan untuk 

menyembuhkannya. Berada dalam hadirat Allah akan membawa keterbukaan antara suami isteri, antara 

abang/kakak dan adik, di antara ayah, ibu dan anak-anak, dengan Allah di pihak kita, penyembuhan dan 

pemulihan akan terjadi. Tuhan memulihkan manusia karena bagi Allah, segala sesuatu adalah mungkin bagi-

Nya. (Markus 10:27)  

D  
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Perbincangan 

Penyembuhan luka dalam keluarga adalah terbukti mencabar terutamanya ketika ia 

dibincangkan pada waktu yang tidak sesuai atau sebelum waktunya atau lebih buruk lagi 

dibiarkan begitu sahaja. Dengan memahami keadaan ini, sila kongsikan pengalaman dalam 

keluarga anda...  

 Bagaimanakah anda & keluarga anda menghadapi situasi yang mencabar 

 Apabila masalah yang ditimbulkan tanpa pemahaman yang tepat. Contohnya di waktu yang salah. 

 Bagaiman cara anda menjadi alat penyembuhan kepada situasi yang menyakitkan dalam keluarga anda  

Petua 
Apabila keluarga berhadapan dengan pelbagai cabaran, tinggalkan pekerjaan kita sementara 

dan hendaklah menjadi keutamaan kita untuk menghadapi dan menyelesaikan cabaran-

cabaran ini dengan bantuan Tuhan. Berikut adalah enam petua yang mudah dan praktikal 

untuk menggalakkan keluarga untuk bersama-sama berdoa untuk membina perhubungan 

yang lebih teguh: 

1. Kongsikan perasan; jangan menyalahkan  

Daripada menentang dan menyakiti orang yang anda sayangi, buatlah ruang untuk bersuara dan jelaskan 

tanpa mengadili. Ini akan membuka hati kedua belah pihak untuk berkongsi dengan sepenuh hati.  

2. Dengar dengan penuh cintakasih & kesabaran  

Kasih menutupi banyak sekali dosa (1 Peter 4:8). Oleh itu, dalam setiap peluang untuk bercakap, 

bercakaplah  dengan penuh cintakasih. Jadikanlah pemulihan hubungan sebagai motif utama kita.  

3. Belajar untuk mengucapkan “Saya minta maaf” 

Belajar untuk mengucapkan, "Saya minta maaf" tidak kira anda betul atau salah, dan membenarkan pihak 

lain menenangkan diri. Janganlah cuba untuk memenangi pertengkaran tetapi tanamkan niat dalam fikiran 

kita untuk memenangi perhubungan kita.  

4. Biarkan Tuhan campur tangan  

Meletakkan Tuhan terlebih dahulu dalam apa-apa salah faham membolehkan Roh-Nya memenuhi kita dan 

meletakkan kita dalam kasih dan pengampunan-Nya. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan 

kita? (Roma 8:31) 

5. Mengadakan dialog dalam keluarga 

Luangkan waktu bersama keluarga anda untuk membolehkan anda berkongsi tentang kekecewaan dan 

cabaran seharian.  Ini akan membolehkan ahli keluarga berinteraksi dengan lebih erat antara sesama dan 

saling menyokong antara satu sama lain.  
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6. Berdoa bersama keluarga 

Keluarga yang berdoa bersama-sama, akan sentiasa tetap bersama. Oleh itu, apa saja yang dikongsikan 

tentang  sepanjang hari, boleh dibawa ke hadapan Tuhan dengan harapan Tuhan akan memberi kita 

kebijaksanaan dan memenuhi kita dengan cintakasihnya untuk mengatasi cabaran-cabaran ini. 

 

Doa untuk Menyembuhkan luka dalam keluarga  

 
Ya Bapa Surgawi, kami datang ke hadapan takhta kasih karunia-Mu. Bapa, Engkau adalah 
Tuhan yang mengetahui segala hal dan mengenali kami masing-masing secara peribadi. 

Engkau tahu segalanya tentang kami karena kata-kata-Mu memberi tahu kami bahawa 'Tuhan, 
Engkau mencari kami dan Engkau mengenal kami.’ 

 
Bapa, kami berdoa semoga Engkau menunjukkan kepada kami semua kesakitan dan luka yang 

telah kami bawa di dalam diri kami sepanjang hidup kami. Kami ingin meletakkan semua air 
mata kami di hadapan-Mu, dan segala kelukaan dalam hati kami yang menyebabkan kesakitan 

dalam hati kami yang kami bawa selama ini. Tuhan, Engkaulah Bapa kami. 
 

Bapa, selama bertahun-tahun kami menanggung kesakitan batin ini dan kami mahu Engkau 
menyembuhkan kami. Ya Bapa, semangat kami hancur, kerana banyak situasi dan orang yang 
menyakiti kami, tetapi kami ingin meninggalkan semuanya ini, memaafkan, dan disembuhkan 

melalui kekuatan cintakasih-Mu yang tak pernah putus. 
 

Kami mengundang Engkau untuk datang menyelamatkan kami dan menyentuh tubuh, jiwa dan 
roh kami dan memulihkan kami sepenuhnya. Ya Tuhan, hanya Engkau yang memiliki kekuatan 

untuk mengambil sesuatu yang rosak dan menjadikannya baru. 
 

Kami tahu bahwa Tuhan kita Yesus mati di kayu salib dan menanggung semua dosa dan 
penyakit kita sehingga melalui pengorbanan-Nya yang besar, kita dapat menerima pemulihan 

sepenuhnya. Kami merindukan-Mu Tuhan dan sentuhan-Mu yang ajaib. 
 

Terima kasih, Bapa, atas segala yang telah Engkau lakukan, untuk apa yang Engkau lakukan 
pada saat ini dan juga untuk apa yang akan Engkau lakukan kerana Engkau adalah Tuhan yang 

Setia, yang kami kasihi dan muliakan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin! 
 

 oa Penutup: Bapa Syurgawi, kami mengucapkan terima kasih atas anugerah-Mu, 
keluarga. Kami tahu dalam semua cabaran dan kesukaran, kami boleh berpaling 
kepada-Mu dengan penuh keyakinan mengetahui Engkau boleh menyatukan 
semua hal untuk kemulian-Mu. Kami meletakkan semua kesakitan dan air mata 

kami di kaki-Mu dan memberikan kami rahmat untuk mengampuni sesama dalam cintakasih-
Mu dan bergerak maju dengan kekuatan-Mu sepanjang hidup kami. Kami berdoa semua ini 
dengan penuh keyakinan melalui membuat perantaraan Maria Bonda kita, melalui kuasa Roh 
Kudus, dalam Nama Yesus. Amin. 

 

Nota penting; 
1. Bersikap terbuka, jangan menilai dan sedia memaafkan 

D  
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2. Berpalinglah kepada Tuhan dengan penuh keyakinan untuk mendapatkan kebijaksanaan dalam 

menghadapi SEMUA situasi. 

3. Belajar memuji Tuhan dalam semua situasi (1 Thess 5:16-17) 

 

Closing hymn: Love it was… 

 

Love it was that made us  
And it was love that saved us 

Love was God's plan when He made man  
God's divine nature is love 

Born of God's love we must love Him 
That's why He made us to love Him 

 
But only when we love all men  

Can we partake of God's love (2) 
 

Verse 1 : 
 

Love is a wonderful thing 
Joy in hearts it will bring 

Where there is love there is God  
And where there is God there is love 

 
Verse 2 : 

 
Christ said love must be the sign 

By which men will know You for mine 
A new commandment I give 

Each other love as I did. 
 
 
 
 

“Cara anda untuk membantu menyembuhkan dunia ialah anda bermula dengan keluarga anda 
sendiri. "  

Blessed Mother Theresa 


