
 

Pautan CDM Kampung-ku  

Tema: Tangan penyembuhan Ibu     Mei 2020 
Kasih seorang ibu sentiasa utuh, tidak kira berapa kali ia dibahagikan - Robert Brault 
 

 oa pembukaan:  Tuhan yang maha kuasa, semua yang Engkau lakukan mengungkapkan 
kemuliaan dan keagungan-Mu. Bukalah mata kami sehingga kami dapat melihat apa yang Engkau 
lakukan dalam hidup kami. Kami mengagumi anugerah-Mu, pemberian yang adil dan juga berkat-Mu 
yang tidak pernah berhenti. Saat kami berkumpul di sekitar nama-Mu pada hari ini, kami berdoa agar 

Bonda Maria menjadi pengantara kepada kami dan memenuhi hati, fikiran dan jiwa kami, supaya kami dapat 
berubah menjadi seperti Puteranya, Tuhan dan penyelamat kami. Melalui Yesus Kristus, Tuhan kami, AMIN. 
 

Setiap kali bulan Mei menjelma, huruf 'M' pada bulan Mei tampaknya secara langsung menunjukkan 
"Mama atau Ibu"! Banyak yang telah diperkatakan tentang ibu - kasih, kesabaran, kebaikan hati, belas 
kasihan dan banyak lagi yang seringkali diambil mudah. Dalam bulan ini saat kita mengingati dan 
menghormati semua ibu, marilah kita membayangkan peranannya sebagai anak perempuan, isteri, ibu, 
nenek, ibu baptis, ibu saudara, anak saudara, rakan sekerja, rakan, jiran, pembentuk iman dan juga segala 
bentuk sebagai pengasuh. 

 

Amsal 31:10-12 Isteri yang cakap siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga dari pada permata. 
Hati suaminya percaya kepadanya, suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Ia berbuat baik kepada 
suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. 

Renungkan: Sebagai suami, adakah anda mengenali kebaikan dalam dirinya sebagai isteri dan ibu 

kepada anak / anak anda? 

Kongsikan cara bagaimanakah sesuatu situasi dapat ditangani dengan lebih baik? Contohnya: 

mendisiplinkan anak-anak, berkongsi tugas dalam rumah tangga, bersikap lebih baik dalam memilih 

perkataan / tindakan anda, dll 

Renungan: Dia mungkin tidak sempurna tetapi kita perlu percaya bahawa dia selalu memikirkan 

kesejahteraan keluarga. Kita perlu mengatur suasana yang sentiasa bersyukur dan menghormatinya 

sehingga orang lain dapat mengikuti juga. Kita terutamanya seharusnya sentiasa mengingati para ibu yang 

telah meninggal dunia, semoga Tuhan menyembuhkan keluarga yang mereka tinggalkan dan semoga 

mereka sentiasa mengingati mereka yang telah meninggal dunia dengan sentiasa berdoa untuk jiwa-jiwa 

mereka. 

Amsal 31:31:  Berilah kepadanya bagian dari hasil tangannya, biarlah perbuatannya memuji dia di pintu-

pintu gerbang! 

Renungkan:  Sebagai seorang anak / cucu / anak-anak buah- sudahkah anda menunjukkan penghargaan 

atas semua yang telah dilakukan oleh ibu / nenek / ibu baptis/ ibu saudara / pengasuh anda? Terutamanya 

pada waktu Perintah Kawalan Pergerakan ini, adakah anda dengan sukarela telah membantu mereka 

dengan apa cara sekalipun untuk meringankan beban mereka dalam melakukan kerja-kerja rumah?  

D  



Kongsikan situasi di mana anda membantu dan juga situasi di mana anda berharap dapat membantu 

dengan lebih banyak atau lebih lembut dengan kata-kata / tindakan anda. 

Renungan: Kebanyakan ibu bekerja keras dan berjaya dengan baik dengan sedikit bantuan. Namun, ada 

kalanya mereka juga merasa terbeban. Pada saat-saat sukar seperti ini, adalah sangat penting untuk 

meminta dorongan, kekuatan, penyembuhan dan sokongan dari Tuhan. Semasa disalibkan, Yesus 

memikirkan ibunya dengan meminta murid-Nya untuk mengasihi dan menghormatinya dan menjaganya. 

Kita tidak perlu menunggu untuk ditanya; jadi marilah kita mengasihi, menghormati dan menjaga-nya juga. 

  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.  

Renungkan:  Sebagai ibu / nenek / ibu baptis / ibu saudara / pengasuh, adakah anda merasakan cara 

hidup anda seperti yang anda inginkan? Adakah anda selalu merasa sesat untuk terus berjalan? 

Kongsikan perasaan anda dengan keluarga dan minta mereka memahami cabaran yang anda hadapi.  

Renungan: Ibu / nenek / ibu baptis / ibu saudara / pengasuh kita - boleh menjadi contoh yang baik tentang 

kasih Tuhan kepada kita tetapi mereka juga adalah kapal yang masih tidak sempurna dan mungkin gagal 

dari masa ke semasa. Hanya Tuhan saja yang dapat menunjukkan kepada kita kasih ibu yang sempurna 

kerana Dia memberi kita kasih yang sentiasa mengambil berat, pengasih, sabar, sentiasa memaafkan dan 

penuh dengan rahmat.  

https://youtu.be/oq46iwkQJp4 (Tontonilah klip video ini dari Paus Francis yang menyatakan Bonda Maria ada 
contoh kepada kasih seorang ibu) 

 

 

Filipi 4:6 Janganlah hendaknya kamu kuatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal 

keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah, 

yang melampaui segala akal, akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. 
 

 

 

about:blank


Kita simpulkan dengan mengucapkan terima kasih kepada ibu / nenek kami / ibu baptis / ibu saudara / 
pengasuh kerana sentiasa mencuba untuk memberi yang terbaik untuk memenuhi keperluan fizikal, emosi 
dan rohani kita.. 

Berhentilah sebentar dan fikirkan semua cara (terutamanya dalam PKP ini) yang mereka telah buat untuk 
memenuhi keperluan keluarga. 

Ingatlah bahwa anak-anak tidak dilahirkan dengan 'panduan operasi' - yang justru menjadi alasan untuk dia 
menyerahkan semuanya kepada penyelamat kita yang menguatkannya untuk terus berjalan dalam kasih 
dan sentuhan penyembuhan-Nya! 

Jika kita telah menyakitinya dengan cara apa pun, pandanglah dia sekarang dan katakan 'MAAF' dan jika 
kita seringkali memandang mudah terhadapnya, pandanglah dia sekarang dan berkata "TERIMA KASIH’. 
Bagi anda yang bernasib baik masih memiliki ibu / nenek / ibu baptis / ibu saudara / pengasuh di samping 
anda sekarang, beri mereka pelukan erat dan katakan ‘AKU MENYAYANGIMU‘ dan semoga Tuhan 
memberkati anda. 

Bersama-sama kita meminta Bonda Maria untuk menjadi pengantara kepada kita semua tetap setia 

kepada kehendak dan firman Tuhan seperti yang kita katakan: Salam Maria penuh rahmat… 

"Ibu yang berjaya bukanlah ibu yang tidak pernah berjuang. Mereka adalah orang-orang yang tidak pernah 

berputus asa, walaupun berjuang. " - Sharon Jaynes 

Filipi 4:13 - “Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku.” 

 

 oa Penutup:  Bapa yang Mahakuasa dan maha pengasih, kami bersyukur dengan sepenuh 

hati kami, untuk anugerah dari-Mu iaitu keluarga terutamanya ibu / nenek / ibu baptis / ibu 

saudara / pengasuh kami. Kami juga mempersembahkan keluarga BEC kami pada hari ini 

kerana kami berkumpul sebagai satu dalam Kristus untuk mengatasi pandemik ini.  

Semoga saat-saat ini dihabiskan dengan menghargai semua yang seringkali kami ambil mudah, baik 

keluarga, gereja, pekerjaan,alam sekitar, dll. Lindungi kami dengan kedamaian-Mu, Bapa yang maha 

pengasih, jagalah diri kami dan jagalah juga hati dan fikiran kami dari apa pun yang menjauhkan kami dari-

Mu dan  dari  kasih dan belas kasihan-Mu yang tanpa syarat. Sembuhkanlah kami saat kami menyerahkan 

semuanya kepada-Mu. Dalam Nama Yesus AMIN. 
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Lagu Penutup: 
 
You Raise Me Up - Josh Groban 
When I am down and, oh my soul, so weary; 
When troubles come and my heart burdened be; 
Then, I am still and wait here in the silence, 
Until you come and sit awhile with me. 
 
You raise me up, so I can stand on mountains; 
You raise me up, to walk on stormy seas; 
I am strong, when I am on your shoulders; 
You raise me up: To more than I can be. 
You raise me up, so I can stand on mountains; 
You raise me up, to walk on stormy seas; 
 
I am strong, when I am on your shoulders; 
You raise me up: To more than I can be. 
There is no life - no life without its hunger; 
Each restless heart beats so imperfectly; 
But when you come and I am filled with wonder, 
Sometimes, I think I glimpse eternity. 

You raise me up, so I can stand on mountains; 
You raise me up, to walk on stormy seas; 
I am strong, when I am on your shoulders; 
You raise me up: To more than I can be. 
You raise me up, so I can stand on mountains; 
You raise me up, to walk on stormy seas; 
I am strong, when I am on your shoulders; 
You raise me up: To more than I can be. 
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