
1 

KATEKESE TENTANG HARI MINGGU SABDA ALLAH 

Katekese ini bisa disampaikan pada saat sebelum atau sesudah perayaan liturgi pada hari Minggu 

sebelum 24 Januari 2021: 10 Januari 2021 dan 17 Januari 2021. Selain cara ini, juga terbuka 

kemungkinan dengan cara lain, misalnya: katekese disampaikan lewat WA, atau mencetak bahan lalu 

membagikannya kepada umat.  

Katekese BAGIAN I (10 Januari 2021) 

Pengantar 

Pada tanggal 30 September 2019, pada peringatan Santo Hieronimus, Paus Fransiskus 

menerbitkan Surat Apostolik Aperuit Illis. Lewat surat itu Paus menetapkan Minggu III 

Masa Biasa menjadi hari Minggu Sabda Allah. 

 

Mengapa dipilih Hari Minggu biasa III? 

1. Ada tujuan ekumenisnya. Waktu yang ditentukan itu jatuh di sekitar masa Pekan 

Doa Sedunia Untuk Persatuan Umat Kristiani, juga doa untuk mempererat 

hubungan dengan umat Yahudi. Kitab Suci menunjukkan jalan yang perlu diikuti 

untuk mencapai kesatuan yang otentik dan kokoh.  

2. Bacaan Injil Minggu III Masa Biasa selalu tentang permulaan pewartaan Yesus di 

Galilea, pemberitaan injil yang akan diteruskan dalam Liturgi Gereja selama Masa 

Biasa berdasarkan bacaan kontinyu injil Matius, Markus, atau Lukas. Bagi Paus, 

Hari Minggu yang diperuntukkan bagi Alkitab hendaknya terjadi bukan ‘satu kali 

setahun’ melainkan ‘satu kali untuk seluruh tahun’.  

 

Paus tidak bermaksud meniadakan kebiasaan baik selama ini berkaitan dengan Kitab 

Suci, seperti Bulan Kitab Suci Nasional pada bulan September. Namun, ia menambah 

satu Hari Minggu Sabda Allah untuk dirayakan bersama oleh seluruh Gereja Katolik 

Sedunia. 

 

Bagaimana Hari Minggu Sabda itu diisi?  

Paus Fransiskus mengundang gereja-gereja lokal untuk menemukan cara tersendiri 

menghayati Hari Minggu Sabda Allah ini, seperti misalnya melalui: pentakhtaan Kitab 

Suci dalam perayaan ekaristi, tekanan homili yang menampakkan pelayanan diberikan 

kepada Sabda Tuhan, pelantikan lektor oleh Uskup, pembinaan dan pelantikan 

pelayan-pelayan  firman pada tingkatan lainnya, para pastor memberikan Alkitab 

kepada seluruh umat (diwakilkan) untuk menunjukkan pentingnya dalam hidup 

sehari-hari pembacaan, pendalaman, dan doa dengan Kitab Suci, khususnya melalui 

praktik lectio divina.   

Apa tujuan penetapan Hari Minggu Sabda Allah itu?  

Pada penutupan Tahun Yubileum Luar Biasa Belas Kasih, Paus sudah mengusulkan 

agar dipikirkan “satu hari Minggu yang seluruhnya diperuntukkan bagi Sabda Allah” 

(Surat Apostolik Misericordia et misera, 7). Tujuannya, agar Gereja mengalami kembali 

tindakan Tuhan yang bangkit, yang membuka kekayaan Sabda-Nya. Dengan demikian 

seluruh umat mampu menjadi pewarta Sabda Allah. Tuhan telah menyembunyikan 
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dalam Sabda-Nya segala harta, agar kita masing-masing menemukan suatu kekayaan 

dalam Sabda yang dikontemplasikan (Santo Efrem: Komentar atas  Diatessaron, 1:18). 

Tujuan lain adalah agar di seluruh Gereja dapat dirayakan satu Hari Minggu Sabda 

Tuhan dengan tujuan bersama. Memang sudah ada di Gereja–gereja lokal kegiatan-

kegiatan yang membuat Sabda Allah makin mudah diakses oleh umat beriman. Tetapi 

semuanya belum menjadi gerakan bersama sebagai sebuah Gereja Universal. 

Apa rupanya nilai penting Kitab Suci?  

Relasi antara Tuhan yang bangkit, komunitas orang beriman, dan Kitab Suci sangat 

penting bagi identitas umat beriman. Salah satu tindakan terakhir Yesus sebelum naik 

ke Surga adalah membuka pikiran para murid, sehingga mereka mengerti Kitab Suci 

(Luk. 24:45-46). Tanpa Tuhan yang membuka pikiran kita, tidaklah mungkin kita 

memahami Kitab Suci secara mendalam. Namun sebaliknya, tanpa Kitab Suci 

peristiwa-peristiwa perutusan Yesus dan Gereja-Nya di dunia tidak dapat dimengerti. 

Santo Hieronimus menyatakan: ”Tidak mengenal Kitab Suci berarti tidak mengenal 

Kristus” (Komentar pada Kitab Nabi Yesaya , Prolog: PL 24:17). 

Adakah latar belakang sejarah yang menegaskan tentang pentingnya Kitab 

Suci? 

Sesudah kembali dari pembuangan Babel, seluruh rakyat berkumpul di Yerusalem di 

halaman di depan Pintu Gerbang Air untuk mendengarkan Hukum Taurat. Setelah 

tercerai-berai karena pembuangan, sekarang mereka berkumpul ”seperti satu manusia” 

di sekitar kitab suci (Neh. 8:1). Seluruh umat mendengarkan pembacaan dari kitab suci 

(Neh 8:3), dengan kesadaran bahwa di dalam sabda itu mereka dapat  menemukan 

makna peristiwa-peristiwa hidup mereka. Mereka menanggapi pewartaan Sabda itu 

dengan terharu dan menangis (Neh 8:8-10).  

Kitab Suci bukan hanya milik beberapa orang, dan bukan koleksi kitab bagi beberapa 

orang yang diistimewakan. Kitab Suci adalah milik umat yang berkumpul untuk 

mendengarkannya dan mengenali dirinya di dalam kata-kata itu. Tidak boleh ada 

memonopoli teks suci dengan membatasinya pada beberapa kalangan atau kelompok 

terpilih.. Alkitab adalah kitab milik Umat Tuhan yang, dalam mendengarkannya, 

bergerak dari keterasingan dan perpecahan menuju kesatuan. Sabda Allah menyatukan 

orang-orang beriman dan menjadikan mereka  satu umat.  

Kalau demikian penting, bagaimana tanggungjawab para gembala? 

1. Para gembala umat bertanggung jawab menjelaskan Kitab Suci dan membantu 

semua orang untuk memahaminya. Karena Kitab Suci adalah kitab umat, maka 

mereka yang dipanggil menjadi pelayan Sabda harus merasakan kebutuhan 

mendesak agar komunitas mereka mendapat akses kepada Kitab itu.  

2. Para gembala umat harus memperhatikan homili, karena homili mempunyai ”sifat 

kuasi-sakramental” (seruan Apostolik, Evangelii Gaudium, 142). Lewat homili, para 

gembala mengantar umat  masuk di dalam Sabda Allah. Dengan bahasa yang 

sederhana dan selaras dengan para pendengar, imam dapat menyingkapkan 

”keindahan kiasan yang dipakai oleh Tuhan untuk mendorong orang melakukan 

kebaikan” (ibid.). Bagi banyak umat beriman, homili adalah satu-satunya 

kesempatan untuk menangkap keindahan Sabda Allah dan mengenali 
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hubungannya dengan kehidupan sehari-hari mereka. Penafsiran bacaan-bacaan 

suci tak bisa diimprovisasi. Para pengkhotbah hendaknya tidak memberikan 

khotbah yang panjang dan berlebihan atau dengan topik-topik yang tidak terkait, 

tetapi berbicara dari hati untuk mencapai hati para pendengar, mengungkapkan 

hal-hal pokok dan menghasilkan buah. Dengan demikian Kitab Suci diterima 

”bukan sebagai perkataan manusia, tetapi sebagai firman Allah” (1 Tes. 2:13).  

3. Para katekis hendaknya membarui dirinya melalui keakraban dengan Kitab Suci 

dan pendalamannya.  

 

Apa isi Kitab Suci? 

Seluruh Kitab Suci berbicara tentang Yesus. Lepas dari Kitab Suci, wafat dan 

kebangkitan-Nya tidak bisa dipahami. Paulus menulis, ”Kristus telah mati karena dosa-

dosa kita, sesuai dengan Kitab Suci, bahwa Ia telah dikuburkan, dan bahwa Ia telah 

dibangkitkan, pada hari yang ketiga, sesuai dengan Kitab Suci; bahwa Ia telah 

menampakkan diri kepada Kefas” (1 Kor. 15:3-5).  

Bagaimana mengertinya? Kristus adalah penafsir pertama! Sebelum menjumpai para 

murid di dalam rumah dengan pintu-pintu terkunci, dan membuka pikiran mereka 

untuk mengerti Kitab Suci (Luk. 24:44-45), Tuhan yang bangkit menampakkan diri 

kepada dua murid dalam perjalanan dari Yerusalem ke Emaus (Luk 24:13-35). Dua 

murid itu membicarakan kejadian-kejadian terakhir, penderitaan dan kematian Yesus. 

Perjalanan mereka ditandai dengan kesedihan dan kekecewaan karena akhir hidup 

Yesus yang tragis. Mereka telah mengharapkan Dia sebagai Mesias pembebas, namun 

sebaliknya mereka menghadapi skandal Mesias Yang Tersalib. Dengan hati-hati, Yesus 

yang bangkit mendekati dan berjalan bersama murid-murid itu, namun mereka tidak 

mengenal-Nya (ay. 16). Di tengah jalan, Tuhan menanyai mereka, dengan menyadari 

bahwa mereka tidak mengerti makna penderitaan dan kematian-Nya. Ia ”menjelaskan 

kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh Kitab Suci, mulai dari 

kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi” (ay. 27).  

Kristus sendiri akan menerangkan kepada kita isi Kitab Suci itu agar kita mengerti. 

Yang penting marilah kita buka hati kita dan membiasakan diri membaca Kitab Suci, 

yang adalah Sabda Allah sendiri.  
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KATEKESE BAGIAN II (17 Januari 2021) 

Pengantar 

Pada katekese pertama telah dibicarakan tentang latarbelakang penetapan Hari 

Minggu Sabda Allah, tujuannya, nilai penting Kitab Suci, tugas para gembala dan isi 

Kitab Suci.  Sekarang kita lanjutkan dengan katekese kedua.  

Apa hubungan Kitab Suci dengan Ekaristi dan dengan sakramen lainnya? 

Kitab suci dan ekaristi tidak terpisahkan. Hal itu bisa dilihat dari adegan perjalanan 

murid ke emaus. Perjalanan Yesus yang bangkit dengan murid-murid Emaus berakhir 

dengan perjamuan malam. Ketika duduk makan, Yesus mengambil roti, mengucap 

syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada mereka. Pada saat itu 

mata mereka terbuka dan mereka mengenal-Nya (Luk 24: 31).  

Membaca Kitab Suci secara teratur dan merayakan Ekaristi memungkinkan kita untuk 

mengenali diri sebagai bagian satu sama lain. Tuhan berbicara kepada kita dalam Kitab 

Suci dan memberi kita makan dalam Ekaristi. Karena itu Hari Minggu yang 

diperuntukkan bagi Alkitab hendaknya terjadi bukan “satu kali setahun” melainkan 

“satu kali untuk seluruh tahun”, karena kita merasa sungguh perlu menjadi bersahabat 

dan akrab dengan Kitab Suci dan Yesus yang bangkit, yang tidak pernah berhenti 

membagikan Sabda dan Roti di dalam komunitas umat beriman.  

Kitab Suci dan Sakramen-sakramen lain juga tak terpisahkan. Sakramen-

sakramen, bila diperkenalkan dan diterangi oleh Sabda Allah, akan lebih tampak 

sebagai tujuan suatu perjalanan di mana Kristus sendiri membuka pikiran dan hati kita 

untuk mengenal karya penyelamatan-Nya. Jika seseorang mendengar suara-Nya dan 

membukakan pintu bagi-Nya, Dia masuk untuk makan bersamanya (Why 3:20). 

Kristus Yesus mengetuk pintu kita melalui Kitab Suci; jika kita mendengarkan dan 

membuka pintu akal budi dan hati kita, maka Ia masuk ke dalam hidup kita dan 

tinggal bersama kita.  

Kitab Suci demi keselamatan? 

Dei Verbum menggarisbawahi bahwa ”buku-buku Alkitab mengajarkan dengan 

teguh dan setia serta tanpa kekeliruan kebenaran, yang oleh Allah dikehendaki 

supaya dicantumkan dalam kitab-kitab suci demi keselamatan kita” (no. 11). 

Kitab Suci bukanlah kumpulan kitab-kitab sejarah, bukan juga kronik, namun 

sepenuhnya ditujukan kepada keselamatan utuh manusia. Tak dapat disangkal bahwa 

kitab-kitab yang termuat dalam Kitab Suci memiliki akar sejarah, namun tujuan 

utamanya adalah keselamatan kita. Alkitab disusun sebagai sejarah keselamatan di 

mana Allah berbicara dan bertindak untuk menjumpai semua manusia dan 

menyelamatkan mereka dari dosa dan kematian.   

Bagaimana peran Roh Kudus dalam pembacaan Kitab Suci? 

1. Oleh karya Roh Kudus, Kitab Suci mengubah kata-kata manusia yang ditulis 

dengan cara manusiawi menjadi Sabda Allah (Dei Verbum, 12). Tanpa karya 

Roh Kudus akan ada risiko bahwa kita tinggal terjebak dalam teks tertulis saja. Roh 

Kudus mengubah Kitab Suci menjadi Sabda Allah yang hidup, yang dihayati dan 

diteruskan dalam iman umat-Nya yang kudus.  
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2. Roh Kudus juga berkarya juga di dalam mereka yang mendengarkan Sabda Allah. 

“Kitab Suci yang ditulis dalam Roh Kudus harus dibaca dan ditafsirkan dalam 

terang Roh yang sama itu juga” ( Dei Verbum, 12).  

Apa hubungan Sabda Allah dengan Tradisi?  

Inkarnasi Sabda Allah memberikan bentuk dan makna bagi hubungan antara Sabda 

Allah dan bahasa manusia dengan kondisi sejarah dan budayanya. Di dalam peristiwa 

itu mulai terbentuk Tradisi, yang adalah juga Sabda Allah (ibid. ,9). Kitab Suci dan 

Tradisi tidak terpisah, tetapi bersama-sama adalah satu-satunya sumber 

Pewahyuan. Sifat tertulisnya tidak mengurangi sedikit pun bahwa Kitab Suci 

sepenuhnya Sabda yang hidup; demikian juga Tradisi Gereja yang hidup, yang 

meneruskan Sabda yang hidup tanpa hentinya sepanjang abad dari generasi ke 

generasi, memiliki Kitab Suci itu sebagai ”norma iman yang tertinggi” ( ibid., 21). 

Bagaimana sifat hakiki Sabda Allah ?  

1. Selalu baru. Kitab Suci, ketika dibaca dalam terang Roh Kudus, tinggal selalu 

baru. Perjanjian Lama tidak pernah lama karena semua telah ditransformasikan 

oleh satu-satunya Roh yang mengilhaminya. Seluruh teks suci memiliki fungsi 

kenabian menyangkut bukan masa depan melainkan masa kini dari mereka yang 

membekali diri dengan Sabda itu.  

2. Membangkitkan rasa manis dan pahit (lih. Yeh 3:3; Why 10:10).  Manisnya Sabda 

Allah mendorong kita untuk membagikannya dengan semua orang yang kita 

jumpai di dalam hidup kita, untuk mengungkapkan kepastian pengharapan yang 

ada di dalamnya (1 Ptr. 3:15-16). Pahitnya, sering muncul ketika kita menyadari 

betapa sulitnya bagi kita untuk menghayatinya secara konsisten, atau mengalami 

bagaimana Sabda Allah ditolak karena dianggap tidak bernilai untuk memberi 

makna bagi hidup.  

3. Kitab Suci menyangkut cinta kasih. Sabda Allah terus menerus mengingatkan 

kita akan kasih dan belas kasih Bapa yang meminta kepada anak-anak-Nya untuk 

hidup dalam cinta kasih. Hidup Yesus adalah ungkapan penuh dan sempurna dari 

kasih ilahi, yang tidak mengharapkan apa pun bagi diri-Nya, tetapi memberikan 

diri-Nya sendiri tanpa batas. Mendengarkan Kitab Suci untuk mempraktikkan belas 

kasih: itulah suatu tantangan besar bagi hidup kita (lih. Luk 16:29). Sabda Allah 

mampu membuka mata kita sehingga kita bisa keluar dari individualisme yang 

membuat kita picik dan tidak berbuah. Pada saat yang sama Sabda itu membuka 

jalan untuk saling berbagi dan solider.   

 

Pengalaman menakjubkan bagi orang yang setia pada Sabda Allah 

Orang yang dengan setia membaca, menghayati dan mengamalkan Sabda Allah 

bagaikan mengalami kisah Transfigurasi, kisah menakjubkan paling penting dalam 

hubungan antara Yesus dan para murid. Petrus penuh kekaguman yang 

menggembirakan terhadap penampakan mulia itu: ”Guru, betapa bahagianya kami 

berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan sekarang tiga kemah, satu untuk Engkau, 

satu untuk Musa dan satu untuk Elia” (Luk. 9:33). Transfigurasi serupa itu juga 

terjadi dengan Kitab Suci, yang melampaui dirinya sendiri ketika menjadi 

bekal hidup orang-orang beriman.  



6 

Menyambut Sabda Allah bersama Bunda Maria 

Dalam menyambut Sabda Allah, kita ditemani Bunda Maria, yang diakui 

berbahagia karena telah percaya bahwa apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan 

akan terlaksana (Luk. 1:45). Sabda bahagia tentang Maria ini mendahului semua sabda 

bahagia lain yang diucapkan oleh Yesus, karena merupakan syarat yang perlu untuk 

setiap sabda bahagia yang lain. Yang miskin tidaklah berbahagia karena mereka 

miskin; mereka menjadi berbahagia jika, seperti Maria, percaya kepada pemenuhan 

Sabda Allah. Yesus berkata, ’Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman 

Allah dan yang memeliharanya‘. Seolah-olah di sini dikatakan: Ibu-Ku, sungguh 

berbahagia justru bukan karena di dalam dia sang Sabda menjadi daging dan tinggal di 

antara kita, tetapi karena ia memelihara Sabda Allah yang oleh-Nya ia diciptakan, dan 

yang di dalam rahimnya menjadi daging” (Santo Agustinus dalam Komentar tentang 

Injil Yohanes, 10:3). 

Hari Minggu Sabda Allah dapat membantu umat Allah tumbuh dalam 

keakraban yang saleh dan tekun dengan Kitab Suci, sebagaimana diajarkan oleh 

pengarang suci pada zaman dulu: ”Firman ini sangat dekat padamu, yakni di dalam 

mulutmu dan di dalam hatimu, untuk dilakukan” (Ul. 30:14). Semoga! 

 

Disarikan dari naskah Aperuit Illis oleh: 

RD Josep Gultom 

Pendamping Komisi Kerasulan Kitab Suci KAM 

 


