
 
 

Yesus menghardiknya, “Diam, keluarlah dari padanya.” Sabda Yesus mampu 

mengeluarkan roh jahat dan menyembuhkan orang yang kerasukan, menemukan 
kembali hidupnya. Walau roh jahat bisa mengenali identitas Yesus dan melihat 
kemampuan Yesus tetapi belum tentu para ahli Taurat mengerti apa yang 
diajarkan dan dilakukan Yesus. Apalagi Yesus melakukan-Nya pada hari Sabat, 
maka membuat mereka marah dan iri hati. 
 

 

PENGUMUMAN  STASI 

 
Kolekte Ibadat Sabtu 21 Jan 2012 
 
Kolekte 1 : Rp.244.000,- 
Kolekte 2 : Rp.176.000,- 
S.Minggu : Rp. 48.000,- 
 
 
Ibadat Sabda Sabtu 4 Feb 2012 
 
Pemimpin : Bpk Petrus Sunu 
Petugas  : Kring 5 
Lagu  : Ibu Luhut 
Organis  : Pipin 
Mazmur  : Renata 
AsmiKa  : Ibu Bpk Daud D 
 
 
PENGUMUMAM PANITIA NATAL 

Foto Perayaan Natal sudah bisa dipesan. 
Untuk foto bersama ukuran jumbo (5R) 
Rp.7.500,-/buah, dan untuk foto lain 
@Rp.2.500,- Kelebihan sisa cetak akan 
diperuntukkan bagi kas Stasi. 
 
Bagi yang sudah memesan, akan 
dibawakan Minggu Depan, 4 Feb 2012. 
Mohon maaf untuk waktu tunggu. 
 
 
PENGUMUMAN BULETIN 

Buletin akan mengadakan kuis kembali, 
pada ibadat Sabda 4 Feb 2012. Berhadiah 
sangat menarik. Umat dimohon 
berpartisipasi.  
 
 

 

Buletin ingguan 
 

 

Wacana Komunikasi Umat Stasi St Philipus Arengka Ujung Pekanbaru 

Minggu Biasa IV / Tahun B Edisi 28 Januari 2012 

Bacaan Seminggu 

 

Minggu, 29 Jan 2012 
Ul 18:15-20,  
1Kor 7:32-35,  
Mrk 1:21-28 
Senin, 30 Jan 2012 
2Sam 15:13-14,30, 16:5-
13a,  
Mrk 5:1-20 
Selasa, 31 Jan 2012 
2Sam 18:9-10,14b,24-
25a,30-19:3,  
Mrk 5:21-43 
Rabu, 1 Feb 2012 
2Sam 24:2,9-17,  
Mrk 6:1-6 
Kamis, 2 Feb 2012 
Mal 3:1-4 atau Ibr 2:14-
18,  
Luk 2:22-40 
Jumat, 3 Feb 2012 
Sir 47:2-11,  
Mrk 6:14-29 
Sabtu, 4 Feb 2012 
1Raj 3:4-13,  
Mrk 6:30-34 
 
 

Banyak orang ingin kaya dan berkuasa serta 
berwibawa, tetapi cara memperoleh kekayaan dan 
kekuasaan serta kewibawaan dengan melanggar 
rambu-rambu dan aturan. Ingin kaya tetapi dengan 
menggunakan “akal-ukil” dan korupsi. Ingin berkuasa 
tetapi menggunakan cara yang tidak terpuji, menyogok 
atau membeli kekuasaan. Kemudian bukan terkenal 
karena kaya dan berkuasa atau berwibawa tetapi malah 
celaka dan malu. 

 
Lain halnya dengan yang dilakukan Yesus. Ia 

mengajar dengan penuh kuasa dan wibawa yang 
datangnya dari dalam diri-Nya. Wibawa bukan sesuatu 
yang berasal dari luar tetapi dari keluasan berpikir, dan 
kemampuan menimbang dalam pribadi-Nya. Ajaran-Nya 
mengalir seperti air dari sumber yang berasal dari Allah. 
Berbeda dengan ajaran para ahli-ahli Taurat. Ahli-ahli 
Taurat tahu banyak dan mengajarkan kepada banyak 
orang berdasarkan pengetahuan yang mereka miliki, 
tetapi tidak pernah menghayati apa yang mereka 
ketahui. Mereka mengajarkan sesuatu yang dari luar, 
bukan yang melekat dan hidup dalam diri mereka. 

 
Yesus menghayati apa yang Ia ajarkan, maka 

banyak orang takjub. Kuasa ajaran Yesus dan sabda-
Nya memang mengandung kuasa yang mengalahkan 
kejahatan. Sabda-Nya menggetarkan dan menakutkan 
yang jahat, sehingga orang yang kerasukan itu 
berteriak, “Engkau datang untuk membinasakan kami? 
Aku tahu siapa Engkau, yang Kudus dari Allah.” Maka 
Yesus menghardiknya, “Diam, keluarlah dari padanya.” 
Sabda Yesus mampu mengeluarkan roh jahat dan 
menyembuhkan orang yang kerasukan, menemukan 
kembali hidupnya. Walau roh jahat bisa mengenali 
identitas Yesus dan melihat kemampuan Yesus tetapi 
belum tentu para ahli Taurat mengerti apa yang 
diajarkan dan dilakukan Yesus. Apalagi Yesus 
melakukan-Nya pada hari Sabat, maka membuat 
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UCAPAN SELAMAT 

Selamat kepada anak-anak yang hari ini 
menerima Komuni Pertama. Semoga 
bertambah dewasa dalam karya dan iman.  
Semoga Tuhan senantiasa membimbing 
dan memberkati kalian. Amin. 
 
 
DIMOHON KERJASAMA UMAT 

Bagi umat yang ingin menyampaikan 
ucapan syukur atas devosi / pemberkatan / 
kelahiran, juga permohonan untuk didoakan 
(sakit, susah dll), juga berita duka / sakit dll 
untuk diumumkan di bulletin ini, dapat 
disampaikan melalui sms ke ketua kring 
masing2 (untuk kemudian disampaikan ke 
sms editorial bulletin) dengan format: 
 
Buletin # Nama KK # Kring # Ucapan – 
intense – Doa – Pemohonan 

 
 
Bagi umat yang ingin berbagi pengalaman 
iman, bisa mengirimkan cerita / artikel 
melalui email Buletin, atau tulis tangan 
disampaikan ke ketua Stasi / Kring masing-
masing, agar diserahkan ke Editor bulletin 
minimal setiap hari Kamis sore. 
 
Bagi umat yang memiliki calon untuk Ketua 
Stasi yang baru, harap menyampaikan 
kepada Ketua Stasi saat ini, Bpk Sunrio. 
 
Demikian dimohon kerjasama umat . 
Terimakasih 
 
 

 

YESUS MENGAJAR DENGAN PENUH KUASA 
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maka membuat mereka marah dan iri hati. 
 

Dari apa yang diajarkan Yesus dan 
dilakukan-Nya, sehingga semua orang 
mengakui kuasa Yesus sungguh besar dan 
roh jahatpun mengakuinya. Berkat ajaran 
dan kuasa-Nya, Ia bukan saja pengajar 
agama yang baik dan melakukan apa yang 
Ia ajarkan, melainkan Ia juga berkuasa dan 
menjadi Pelaksana kehendak Allah. Ia 
adalah Sang Penyelamat yang diutus Allah. 
Ia diutus Allah dengan kuasa untuk 
menyelamatkan manusia. Ia berkuasa atas 
keselamatan manusia tetapi juga berkuasa 
atas roh-roh jahat. Dalam Dialah, manusia 
akan memperoleh keselamatan dan 
dihubungkan kembali dengan Allah Bapa. 

 
Sebagai ungkapan syukur bahwa kita 

sudah dipersatukan kembali pada Bapa, 
marilah menjauhi hal-hal yang kurang baik 
pada diri kita yaitu kecenderungan ingin 
serba cepat mendapat hasil, ingin segera 
kaya, ingin segera terkenal, tetapi dengan 
mengambil jalan pintas dan menghalalkan 
segala cara. Akibatnya bukan untung tetapi 
malah buntung, bukan kegembiraan yang 
diperoleh tetapi malah kesedihan yang 
didapat. 

 
Marilah meneladani Yesus, Guru dan 

Tuhan kita dengan menjadi pelaksana dari 
apa yang kita ketahui, lalu kita ajarkan 
kepada sesama. Dengan melakukan 
kehendak-Nya yaitu menjauhi perbuatan 
yang tidak selaras dengan Guru kita. Boleh 
kaya, boleh berkuasa dan berwibawa tetapi 
dengan cara-cara yang wajar.  

 

 

Kapankah Yesus membuat Santo Petrus 
sebagai Paus pertama? 

Sesaat sebelum Dia naik ke sorga, Yesus 
memberikan otoritas penuh kepada Santo 
Petrus atas seluruh Gereja-Nya. Beberapa 
bulan sebelumnya, Dia telah menjanjikan 
hal ini. 
 
"Engkau adalah Petrus dan di atas batu karang 
ini Aku akan mendirikan jemaat-Ku dan alam 
maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan 
Kuberikan kunci Kerajaan Sorga..." (Matius 
16:18-19) 
Kata Yesus kepadanya: "Gembalakanlah domba-
domba-Ku....Gembalakanlah domba-domba-
Ku...Gembalakanlah domba-domba-Ku." 
(Yohanes 21:15-17) 

 
Apakah otoritas Petrus berakhir setelah 
dia wafat? 

Tidak. Kuasa itu diteruskan kepada Santo 
Linus, dan setelah dia wafat, diteruskan 
kepada yang berikutnya, demikian secara 
terus-menerus selama 2000 tahun. 
 
Untuk menemukan Gereja Kristus yang sejati di 
dunia ini, engkau harus menemukan Petrus atau 
penggantinya yang sah. "Dimana Petrus berada, 
disanalah Gereja berada." (Santo Ambrosius, 
abad ke-4) 
 

 
Apakah Yesus menginginkan kita untuk 
mematuhi Sri Paus dalam hal agama? 

Ya, karena kepatuhan dan kesetiaan 
kepada Sri Paus adalah salah satu syarat 
utama dari Tuhan Yesus demi persatuan 
dalam Gereja-Nya. 
 
"Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di 
sorga dan apa yang kaulepaskan di dunia ini 
akan terlepas di sorga." (Matius 16:19) 
"Supaya mereka semua menjadi satu, sama 
seperti Engkau, ya Bapa, di dalam Aku dan Aku 
di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam 
Kita.." (Yohanes 17:21)  
 

Apakah Sri Paus bisa salah ketika 
mengajarkan ajaran agama? 

Tidak ketika beliau mengajar secara resmi 
(ex cathedra) sebagai kepala Gereja. Dia 
mendapat rahmat perlindungan khusus 
yang diberikan Allah supaya terhindar dari 
kesalahan pengajaran. 

☧ 
SOURCE: gerejakatolik.net 

[SEKILAS KITAB SUCI]  BIJI SESAWI 

 
Hal Kerajaan itu seumpama biji sesawi yang 

ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang 

paling kecil dari pada segala jenis benih yang ada 

di bumi. 
(Mrk 4:31) 

 
Janganlah berkecil hati karena menjadi 
orang kecil. Banyak kali Tuhan menghargai 
kekecilan: anak kecil, janda miskin, wanita 
mandul, pendosa, orang kecil. Kerajaan 
Allah dibuat sekecil-kecilnya seperti biji 
sesawi, agar orang yang paling kecil pun 
bisa menerimanya. 
 
 
"...ia tumbuh dan menjadi lebih besar dari pada 

segala sayuran yang lain dan mengeluarkan 

cabang-cabang yang besar, sehingga burung-

burung di udara dapat bersarang dalam 

naungannya." 
(Mrk 4:32) 

 
 
Gereja bertumbuh. Ia bagaikan biji sesawi 
yang makin besar menjadi naungan yang 
teduh. Gereja bertumbuh karena karya-karya 
dan inisiatif dari umat dan Allah sendirilah 
yang menumbuhkannya. Dan menjadi suatu 
permenungan   bersama   untuk kita sebagai   

warga Gereja, sudah-
kah hati kecil kita 
merasa berkewajiban 
untuk ikut serta dalam 
menumbuhkan karya 
gereja? 
Apapun sumbangan ki-
ta bagi gereja: inisiatif, 
ide, bakat, keteram-
pilan, bisa kita persem-
bahkan kepada Tuhan. 
 

✞ 
 

 
 

[KATEKISMUS SINGKAT]  
KUNCI PERSATUAN GEREJA KATOLIK 

Lalu Yesus bertanya kepada mereka: "Tetapi apa 
katamu, siapakah Aku ini?" Maka jawab Simon 
Petrus: "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang 
hidup!" Kata Yesus kepadanya: "Berbahagialah 
engkau Simon bin Yunus sebab bukan manusia 
yang menyatakan itu kepadamu, melainkan 
Bapa-Ku yang di sorga. Dan Aku pun berkata 
kepadamu: Engkau adalah Petrus dan di atas 
batu karang ini Aku akan mendirikan jemaat-Ku 
dan alam maut tidak akan menguasainya. 
Kepadamu akan Kuberikan kunci Kerajaan 
Sorga. Apa yang kauikat di dunia ini akan terikat 
di sorga dan apa yang kaulepaskan di dunia ini 
akan terlepas di sorga." (Matius 16:15-19) 
 

Apakah yang Yesus lakukan untuk 
memastikan Gereja-Nya akan selalu 
bersatu? 

 
Dia mengirim Roh Kudus untuk berdiam 
dalam Tubuh-Nya yang adalah Gereja, 
mempersatukan semua umat satu dengan 
yang lain dan dengan diriNya sendiri, 
Kepala dari Tubuh Kristus. 
 
Dia telah memberikan kita Roh-Nya yang, 
merupakan kesatuan dan mahluk yang sama 
dalam kepala dan para anggota-anggotanya, 
menghidupkan, mempersatukan, dan 
menggerakan seluruh Tubuh. {Konsili Vatikan II, 
paragraf 7) 
 
Dan berusahalah memelihara kesatuan Roh oleh 
ikatan damai sejahtera: satu tubuh, dan satu Roh, 
sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu 
pengharapan yang terkandung dalam 
panggilanmu, satu Tuhan, satu iman, satu 
baptisa, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah 
yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam 
semua. (Efesus 4:3-6) 
 

Siapakah instrumen terutama pengajaran 
dan karya yang mempersatukan dari Roh 
Kudus di dalam Gereja?  

 
Sri Paus, yang adalah Uskup Roma dan 
Vikarius Kristus di dunia. Dia adalah kepala 
yang terlihat dari seluruh Gereja Katolik. 
 
"Aku akan mengangkat satu orang gembala atas 
mereka, yang akan menggembalakannya." 
(Yehezkiel 34:23) 
 

Siapakah Paus yang pertama? 

Rasul Petrus, yang diangkat menjadi Paus 
oleh Yesus Kristus sendiri. 
 

 


