TEMA PMPT 2020: DIUTUS DENGAN SUKACITA UNTUK MENYEMBUH
SUB-TEMA March:
ALLAH BERKENAN KEPADAMU
Fokus: Tuhan Mengutus Kita Untuk Misi
Peristiwa: Penkhabaran Baik
PENGENALAN:
Tuhan adalah cinta dan adil terhadap setiap kita. Ada beberapa orang yang besar, dia diberi
tugas yang besar, seperti Daud seorang gembala yang dijadikan raja. Bagi sesetengah orang
yang kurang mampu, mereka akan diberikan tugas yang lebih ringan. Maria dipilih menjadi
ibu kepada Allah semasa dia masih seorang gadis dara. Ketika Malaikat Gabriel berkata
kepadanya, 'Bersukacitalah', kamu yang menikmati berkat Tuhan! Lihatlah! Engkau akan
mengandung dalam rahimmu dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan engkau harus
menamainya Yesus." Maria sangat terganggu tetapi dengan kepercayaan kepada Tuhan dan
ketaatan dia menjawab 'Biarkan itu terjadi padaku seperti yang telah engkau katakan.'
DOA PEMBUKAAN:
+ Jemputlah salah seorang untuk doa pembukaan.
LAGU PEMBUKAAN: KAMI DATANG PENUHI PANGGILANMU
Kami datang penuhi panggilanMu Tuhan
Dengan apa yang dapat kami b’rikan
Kami penuhi amanat agungMu
Menyelamatkan jiwa yang tersesat
Kami datang penuhi panggilanMu Tuhan
Dengan apa yang dapat kami b’rikan
Kami penuhi amanat agungMu
Melayangi yang lemah dan berbeban
Cho : Urapi kami Tuhan
Dengan kuasa Roh suci
Ringankan hati yang terbeban
Dan penuh kasih Ilahi
Penuhi kami dengan kuasa
Dari tempat yang tertinggi
Dan teguhkan semua kesaksian.

DIALOG:
Perawan Maria di Guadalupe (Our Lady of Guadalupe) adalah salah satu penampakan
yang paling terkenal di dunia. Menurut tradisi, pada tahun 1531, ibu Tuhan muncul di
hadapan seorang petani bernama Juan Diego, di bukit berhampiran dengan kota yang kini
dikenali sebagai Kota Mexico dan meminta agar dia membina sebuah tempat suci untuknya.
Dua kali Juan Diego melaporkan penampakannya kepada Uskup tempatannya, yang tidak
mempercayainya. Kali kedua, uskup meminta bukti. Pada pagi 12 Disember, visi itu muncul
sekali lagi kepada Juan Diego dan mengarahkannya untuk mengumpulkan bunga-bunga di
puncak bukit. Ini adalah luar biasa kerana ia adalah musim sejuk dan bunga tidak ada pada
musim ini. Walau bagaimanapun, dia mengikut arahannya dan menemui pelbagai bunga
mawar Castilian. "Wanita" itu membantu Juan Diego menggubah bunga itu di dalam tilma,
atau jubahnya, dan dia kembali kepada uskupnya. Apabila Juan Diego memperlihatkan
kepada uskupnya, mawar itu jatuh dan di dalam jubahnya terdapat imej Perawan Maria. Sejak
itu, imej ini telah dikenali sebagai Santa Perawan Maria di Guadalupe (Our Lady of
Guadalupe).
"Bagi kebanyakan daripada kita, semasa membesar, Tuhan adalah yang tidak kelihatan, dan
tegas. Dia amat jauh, manakala Santa Perawan Maria di Guadalupe adalah seseorang yang
dapat kita lihat, dia adalah imej yang dapat dirasakan - dan dia adalah imej ibu, pengampunan
dan penyayang. "
Bincangkan dengan orang di sebelah kamu:
1. Menurut kamu mengapakah wanita itu menampakkan diri kepada JUAN DIEGO?
2. Mukjizat apa yang telah terjadi?

PENDALAMAN
TEKS ALKITAB: Kisah Para Rasul 4: 1 – 4
Petrus dan Yohanes masih berkata – kata kepada orang ramai, apabila imam –
imam, ketua pegawai Rumah Tuhan, dan beberapa orang Saduki datang. Mereka marah
kerana Petrus dan Yohanes mengajar orang ramai bahawa Yesus sudah dibangkitkan
daripada kematian. Hal itu membuktikan bahawa orang mati akan dibangkitkan. Oleh itu
mereka menangkap kedua – dua orang rasul itu. Mereka ditahan di dalam penjara sehingga
esok, kerana hari sudah petang. Tetapi banyak orang yang mendengar perkhabaran itu
percaya kepada Yesus. Bilangan mereka bertambah sehingga kira – kira lima ribu orang.
RENUNGAN:
 BACA teks dengan kuat dan DENGAR dengan minda dan hati yang terbuka.
 BACA teks secara peribadi dengan senyap, sehingga perkataan atau frasa menyentuh
anda.
 Apakah yang dikatakan oleh Roh Kudus kepada saya melalui perkataan atau frasa
yang telah saya pilih?
 Adakah saya merasa Roh Kudus telah memenuhi kamu dan dengan kegembiraan
kamu akan pergi dan menyembuhkan mereka yang memerlukan penyembuhaan.


Berkongsilah dalam kumpulan kecil perasaan kamu tentang kuasa Roh Kudus.

TINDAKAN:
Berdoalah kepada Tuhan Yesus untuk memenuhi kamu dengan Roh Kudus supaya kamu
dapat menikmati Sukacita Penyembuhan dan untuk pergi dan menyembuhkan.
DOA PENUTUP
+ Menjemput seseorang untuk doa penutup
LAGU PENUTUP: MENGASIH MARIA

Mengasih Maria kerinduanku
Menjadi abdinya cita hidupku
Ya bunda surgawi sambut baktiku
Kini kuhaturkan doa padamu
Maria pemurah ratu surgawi
Engkaulah bundaku aku anakmu
Janganlah biarkan apapun juga
Memisahkan kita kini dan kelak
Ratu yang perkasa dengar doaku
Dampingilah di medan hidup
Ulurkan tanganmu bila kujatuh
Dan hantarkan aku ke dalam surga

