
Tema Tahunan: Diutus dengan Suckacita untuk Menyembuhkan 

Tema bulan Julai: Aku mengutus mereka ke dunia  

Fokus:  Diutus ke dunia untuk menyembuhkan 

Acara: Minggu Alkitab  

Trend Media Sosial: pmptbible4all 

Pengenalan 

Pada 26 Januari 2020, Paus Fransiskus merasmikan Minggu Sabda Allah yang pertama dengan 

Misa di Basilika Santo Petrus. Paus mewujudkan Minggu Sabda Allah untuk dirayakan pada 

Minggu Biasa ke-3 setiap tahun di seluruh dunia. Paus Fransiskus mengkhotbahkan kuasa sabda 

Allah yang mampu mengubah kehidupan dalam Kitab Suci, mendorong setiap orang untuk 

menyimpan dekat dirinya sebuah Alkitab untuk inspirasi harian. Katanya, “Marilah kita 

membuat tempat di dalam hati kita untuk sabda Allah. Marilah kita membaca satu atau dua ayat 

Alkitab setiap hari. Marilah kita bermula dengan Injil: letakkannya terbuka di atas meja, 

bawanya di dalam poket, bacanya di dalam telefon bimbit kita, dan benarkannya mengilhami diri 

kita setiap hari. Tuhan memberi kamu sabdaNya agar kamu menerimanya seperti sepucuk surat 

cintakasih yang ditulisNya kepada kamu, untuk menyedari yang Dia ada bersamamu. SabdaNya 

menghibur dan mendorong kita. Pada masa yang sama, ia mencabar kita, membebaskan kita dari 

ikatan kepentingan diri dan memanggil kita kepada pertobatan.”  

Doa Pembukaan 

 

Tuhan, Engkau menjanjikan kami hanya perlu memohon kebijaksanaan dan akan menerimanya. 

Tuhan, perkenankanlah kami kebijaksanaanMu sekarang dalam persiapan kami untuk berdialog, 

mengetahui dan bertindak ke atas hasil perbincangan kami pada hari ini. Bantulah kami untuk 

tidak bergantung kepada pemahaman kami sendiri, melainkan kepada kebijaksanaanMu. Amin.  

 

Lagu Pembukaan 

 

FirmanMu  pelita bagi kakiku terang bagi jalanku  (2X) 

 

Waktuku bimbang dan hilang jalanku 

Tetaplah Kau disisiku 

dan takkan ku takut asal Kau 

didekatku besertaku selamanya 

 

FirmanMu  pelita bagi kakiku terang bagi jalanku  (2X) 

 

 

 



Dialog:  

Buku yang Mengubah Kehidupan Santo Agustinus 

Santo Agustinus dari Hippo kini terkenal sebagai salah seorang santo yang agung. Bukan setakat 

beliau adalah  seorang uskup yang suci dengan karunia untuk berkhotbah, akan tetapi dia juga 

telah menulis banyak buku, seperti Confessions dan The City of God, yang secara meluas 

dianggap sebagai sejarah kesusasteraan Barat klasik. Namun, jika kamu telah menyelidiki Santo 

Augustinus, kamu akan tahu dia telah hidup dalam dosa semasa zaman mudanya. Dia percaya 

kepada falsafah kafir walaupun ibunya telah berkali-kali memujuknya untuk bertobat, namun dia 

teruskan tinggal bersama seorang wanita di luar nikah, dan mempunyai seorang anak 

bersamanya. Jadi, apakah yang membawa kepada pertobatan Agustinus dan membuatkannya 

kembali kepada Allah?    

 

Jawapannya: Kitab Suci. 

 

Di dalam bukunya, Confessions, Santo Agustinus menerangkan pertobatannya tidak berlaku 

secara  mendadak. Walaupun beringinan kuat untuk menjadi seorang Katolik setelah berkawan 

dengan Santo Ambrosius, dia berjuang untuk mengamalkan beberapa ajaran Gereja, terutamanya 

tentang hal kesucian. Dia menulis yang dia bertanya kepada Allah, “untuk menjadikannya suci, 

tetapi belum lagi.” Satu hari, Agustinus merayu dengan Allah untuk mengubah hatinya dengan 

sepenuhnya.  Dia ingin menjadi seorang Katolik dan memeluk sepenuhnya ajaran-ajaran Gereja, 

namun dia berasa mustahil untuk melepaskan dirinya dari dosa-dosa daging.  

 

Agustinus kemudian mengundur diri ke sebuah taman untuk meluangkan masa dalam 

kontemplasi mendalam. Di situ, ia mendengar satu suara kanak-kanak memohonnya untuk 

“mengambil dan membaca” salinan Kitab Suci yang dia bawa bersamanya ke taman itu. Segera 

Agustinus membuka buku Surat Santo Paulus kepada jemaat di Roma 13:13-14, yang 

menyatakan seseorang harus “tidak memberi ruang kepada keinginan-keinginan daging.” Setelah 

membaca kata-kata ini, maka Agustinus tahu sudah tiba masanya untuk mengubah hidupnya.   

 

Kita dipanggil kepada pertobatan hati, dan bagi ramai kita ini bukan sesuatu yang mudah. 

Namun, apa kita dapat pelajari dari kisah Santo Agustinus ialah menerusi Kita Suci, Allah 

berbicara kepada hati gundah kita dan memberi kita peta jalan untuk pulang kepadaNya.  

Perbincangan bulan ini :      

• Adakah anda mempunyai ayat kitab suci yang digemari? Jika ya, apakah ayat itu, dan 

bagaimana ayat ini telah memberi kesan kepada hidup anda?  

• Kongsikan sebuah kisah peribadi yang benar di mana Kitab Suci telah menyentuh hidup 

anda dengan mendalam atau telah membantu anda atau orang lain mengatasi satu situasi 

yang sukar.   

Pengamatan: 

Kolose 3:16; “Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, 

sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain dan sambil 

https://www.amazon.com/Confessions-Oxford-Worlds-Classics-ebook/dp/B00AAW5EDG/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1535445370&sr=8-1&keywords=st.+augustine+confessions
https://www.amazon.com/City-God-Modern-Library/dp/0679600876/ref=sr_1_20_sspa?s=digital-text&ie=UTF8&qid=1535445476&sr=1-20-spons&keywords=st.+augustine+city+of+god&psc=1
https://www.amazon.com/Confessions-Oxford-Worlds-Classics-ebook/dp/B00AAW5EDG/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1535445370&sr=8-1&keywords=st.+augustine+confessions


menyanyikan mazmur, dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada 

Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, 

lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada 

Allah, Bapa kita.” 

Renungan: 

• Kita baca teks untuk kali pertama. 

• Dalam suasana hening kita baca teks sekali lagi, dan kita mendengar dengan teliti sabda 

yang Tuhan ingin berbicara dengan kita di dalam hati.   

• Setiap kita dengan suara kedengaran akan kongsikan ayat /frasa yang telah menyentuh 

kita.  

• Kita kongsikan kenapa ayat/frasa itu telah menyentuh kita.  

• Bersama-sama, kita akan memilih satu “sabda kehidupan” di mana kumpulan ini akan 

renungkan untuk bulan yang akan datang.   

Perbuatan:  

• Pada bulan yang akan datang ini, anda buat komitmen untuk membaca sekurang-

kurangnya salah satu Injil dari mula hingga akhir. Kongsikan dengan yang lain mana satu 

Injil yang anda berminat untuk baca dan sebab-sebab anda berminat kepadanya. Sambil 

anda membaca injil pilihan anda, ambil perhatian mana-mana pemandangan, frasa atau 

ajaran yang mengilhami anda atau mengambil perhatian anda dalam apa-apa cara. Anda 

digalakkan untuk menulis di dalam sebuah jurnal bagaimana ayat-ayat ini memberi 

makna kepada anda, dan membenarkan Allah untuk berbicara kepada anda melalui proses 

ini.  

• Dalam apa cara kita boleh dedikasikan hidup kita untuk meluangkan lebih banyak masa 

untuk membaca, merenung dan membincangkan Kitab Suci sebagai sebuah BEC? 

Apakah alat-alat dalam talian yang kita boleh gunakan untuk tujuan ini? Fikirkan 

sekurang-kurangnya 2 kaedah yang berbeza di atas, dan kongsikan idea-idea anda dengan 

sesama.  

Doa Penutup 

“Tuhan, terima kasih Engkau tidak meninggalkan kami dalam kegelapan tentang siapakah 

DiriMu dan apa yang Engkau lakukan di dalam dunia, dan Engkau telah menunjukkan DiriMu 

dan kehendakMu melalui Alkitab, sabda suciMu kepada kami. Terima kasih bagi penjelasan, 

dorongan dan harapan yang dibawa oleh SabdaMu. Dalam nama Yesus aku sudah berdoa, 

Amin.”  

Doakan satu dekad Rosari bagi keperluan-keperluan keluarga-keluarga di dalam BEC/KED.   


