
 
 

tidak ada yang hal buruk terjadi pada 
mu. Aku membiarkan mu tidur disaat 
itu. 

Aku:  Oh, tapi, 
Tuhan:  Aku tidak membiarkan mobilmu 

menyala tepat waktu karena ada 
pengemudi yang mabuk lewat depan 
jalan dan akan menabrakmu. 

Aku:  (merunduk) 
Tuhan:  Salah satu pembuat burger mu hari 

ini sedang sakit, Aku tidak ingin 
kamu tertular makanya Aku 
membuatnya salah bekerja. 

Aku:  (malu) 
Tuhan:  Hp mu Aku buat mati karena mereka 

sebenarnya penipu, Aku tidak 
mungkin membiarkan kamu tertipu. 
Dan lagipula akan mengacaukan 
kosentrasimu dalam mengemudi bila 
ada yang menghubungimu kalau hp 
mu menyala. 

Aku:  (mata berkaca-kaca) aku mengerti 
Tuhan 

Tuhan:  Oh soal mesin pijat refleksi, Aku tau 
kamu belum sempat membeli listrik, 
bila mesin itu dinyalakan maka itu 
mengambil banyak listrikmu, Aku 
yakin kamu tidak ingin berada dalam 
kegelapan. 

Aku:  (menangis) Maafkan aku Tuhan. 
Tuhan:  Tidak apa, tidak perlu meminta 

maaf. Belajarlah untuk percaya Aku. 
Rencana Ku pada mu lebih baik dari 
rencana mu sendiri. 

Aku:  Aku akan percaya padamu. Dan 
biarkan Aku untuk berterima kasih 
atas semuanya. 

Tuhan:  Sama2. Aku akan selalu bersamamu, 
menjagamu. 

 
--Deo Gratias-- 

 
Sumber: Gereja Katolik on Facebook 
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Bacaan Seminggu 

 

MInggu, 12 Feb 2012 

Im 13:1-2,45-46,  

1Kor 10:31-11:1,  

Mrk 1:40-45 

Senin, 13 Feb 2012 

Yak 1:1-11,  

Mrk 8:11-13 

Selasa, 14 Feb 2012 

Yak 1:12-18,  

Mrk 8:14-21 

Rabu, 15 Feb 2012 

Yak 1:19-27,  

Mrk 8:22-26 

Kamis, 16 Feb 2012 

Yak 2:1-9,  

Mrk 8:27-33 

Jumat, 17 Feb 2012 

Yak 2:14-24,26,  

Mrk 8:34 ; 9:1 

Sabtu, 18 Feb 2012 

Yak 3:1-10,  

Mrk 9:2-13 

 
 

Markus 1:40- 45, Markus menulis suatu pristiwa dimana 

seorang kusta yang pertama sekali disembuhkan oleh 

Tuhan Yesus. 

 

Didalam ceritera ini  „kusta‟ (Leprosy) itu diillustrasikan 

atau dilambangkan sebagai  „dosa‟. 

Jadi sama seperti kusta menghancurkan tubuh jasmani 

seseorang dan kemudian  sipenderita  tersebut  harus 

diasingkan dari lingkungannya, demikianlah juga dosa  

menghancurkan hidup rohani seseorang dan kemudian 

orang tersebut terpisah dari Allah (Yes. 59: 2). 

 

Ada tiga ciri khas orang yang kena sakit kusta: 
1. Kusta adalah sejenis penyakit kulit yang secara 

pelahan- lahan meluas dan kemudian berubah 

menjadi bengkak, dan kemudian timbul daging 

liar pada bengkak itu yang akhirnya menjalar 

keseluruh tubuh. 

Aplikasi: Dosa selalu dimulai dari sesuatu yang 

kecil dahulu. 

Jakobus 1: 14- 15: “Tetapi tiap -tiap orang dicobai 

keinginananya sendiri, karena ia diseret dan 

dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah 

dibuahi, ia melahirkan dosa; dan apabila dosa itu 

sudah matang, ia melahirkan maut”.  

Pertanyaan: Melalui apa keinginan seseorang itu 

dibuahi? Jawab: melalui mata. (Evil desire 

melahiran dosa. Dosa melahirkan maut/ kematian 

kekal) 

a. Hawa, ketika melihat buah yang terlarang 

ditaman Eden (Kej.3: 6) 

b. Daud, ketika berdiri diatas sotoh istana melihat 

seorang perempuan (Batsyeba) yang sedang 

mandi (2Sam. 11: 2)  
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PENGUMUMAN 
 
Kolekte Ibadat Sabda  Sabtu 4 Feb 2012 
 
Kolekte1  : Rp.   274.000,- 
Kolekte2  : Rp.   184.000,- 
Sk.Minggu : Rp.     38.000,- 
Celengan  : Rp.    113.000,- 
Sisa Dana Natal : Rp.2.930.000,- 
 
Petugas Ibadat sabda Sabtu, 18 Feb 2012 
 
Pemimpin : Bpk Daud 
Lagu  : Ibu Detta 
Mazmur  : Bpk Sumarno 
Organis  : Ibu Sunu 
AsMika  : Mariyanti 
Petugas  : Kring 5 
 
 
KUIS BULETIN 
 
Pada ibadat sabda Minggu depan, buletin 
kembali mengadakan kuis berhadiah. Hadiahnya 
sangat OK, berupa 2 kain batik masing-masing 
berukuran 2,5 meter. Akan diberikan kepada 2 
pemenang. 
 
Jadi, mari datang untuk mendengarkan Sabda 
Tuhan pada ibadat sabda minggu depan, 
sekalian mengikuti kuiz dan rebut hadiahnya… 
 
 
Terimakasih 
 
 
FOTO PERAYAAN NATAL 8 JAN 2012 
 
Foto perayaan Natal 2011 sudah bisa diambil di 
Renata. Harap pembayaran lunas. Kelebihan 
biaya cetak akan diperuntukan bagi Kas Stasi 
kita. Terimakasih. 
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2. Lukas menuliskan bahwa orang 
tersebut penuh dengan kusta (Luk. 
5: 12). 
Apabila pada tubuh seseorang orang 
penuh dengan kusta  (his body was 
full of Leprosy or covered with 
Leprosy), maka the body’s warning 
system of pain is destroyed (syaraf - 
syaraf yang membuat orang 
tersebut merasa sakit  hancur). 
Menurut penyelidikan dari seorang 
dokter ahli penyakit kusta, Dr. Paul 
Brand,  bahwa 99% dari penyakit 
kusta mengalami mati rasa pada 
kaki dan tangan. Hal itu disebabkan 
karena the warning system of pain is 
gone. Patient - patient  penderita 
kusta dari Dr. Brand, di India, setiap 
kali bekerja dan tertusuk paku besar, 
terpijak beling kaca, mematikan 
sumbu api kompor dengan tidak 
mengalami sakit sedikitpun. Bahkan 
apabila salah satu dari jari mereka 
dimakan oleh tikus, hingga putus, 
pada malam hari, maka keesokan 
pagi baru mereka tahu bahwa 
jarinya telah hilang. 
Aplikasi: Apabila dosa itu sudah 
merembet masuk kedalam hidup 
seseorang maka orang tersebut 
sudah tidak lagi mempunyai control 
atas dirinya. 
 

3. Orang kusta, pada zaman dahulu, 
menyukai tempat yang gelap dan 
membenci tempat yang terang. 
Supaya benjolan- benjolan/ daging - 
daging liar yang ada pada tubuh 
mereka yang sudah merusak dan 
membauk itu tidak kelihatan. 
Aplikasi: Injil Yohanes 3: 19- 20. Jadi 
apabila dosa sudah masuk kedalam 
hidup seseorang maka orang 
tersebut tidak lagi menyukai hal- hal 
yang rohani. Menjauhi ibadah. 

 

[CERITA] BELAJAR PERCAYA KEPADA DIA 

 
Aku:  Tuhan, bolehkah aku bertanya 

sesuatu? 
Tuhan:  Tentu. 
Aku:  Tapi janji, Engkau tidak marah 
Tuhan:  Ya, janji. 
Aku:  Kenapa kau mengizinkan banyak 

'hal' terjadi padaku di hari ini? 
Tuhan:  Maksudnya? 
Aku:  Aku bangun terlambat. 
Tuhan:  Ya. 
Aku:  Mobilku membutuhkan waktu yang 

lama untuk menyala. 
Tuhan:  Oke. 
Aku:  Roti burger yang ku pesan dibuat 

tidak seperti pesanan ku, sehingga 
aku malas memakannya. 

Tuhan:  Hmm. 
Aku:  Dijalan pulang, hp ku tiba-tiba mati 

saat aku berbicara mengenai bisnis 
besar. 

Tuhan:  Benar. 
Aku:  Dan pada akhir, saat aku sampai 

rumah, aku hanya ingin sedikit 
bersantai dengan mesin pijat 
refleksi yang baru aku beli. Tapi itu 
tidak nyala! Tidak ada yang berjalan 
benar pada hari ini. 

Tuhan:  Biar Aku perjelas, ada malaikat 
kematian pagi tadi, dan Aku 
mengirimkan malaikatKu untuk 
berperang melawannya supaya 
tidak ada yang hal buruk terjadi 
pada mu. Aku membiarkan mu tidur 
disaat itu. 

Tiga hal yang telah dilakukan oleh orang 
kusta tersebut, sehingga Yesus menjamah 
dia: 
a. Ia datang kepada Yesus dengan 

‘keyakinan diri’ (confidence).  Karena ia 
percaya bahwa Yesus tidak menolak dia 
(Yesus memiliki belas kasihan kepada 
setiap orang yang berdosa). 
(The Talmud forbade a Jew from coming 
closer than six feet to a leper; and if the 
wind was blowing, the limit was one 
hundred fifty feet. The Leper did not 
shout to Jesus from a distance, as he 
was supposed to do. But he approach 
Him directly and without hesitation, 
because he realized Jesus did not 
rejected him). 

b. Ia datang kepada Yesus dengan 
‘kerendahan hati’. Karena ia percaya 
bahwa ia tidak layak  untuk menjadi 
tahir.  

c. Ia datang kepada Yesus dengan ‘iman’. 
Karena ia percaya bahwa Yesus memiliki 
kuasa untuk mentahirkan dia. 

 

 
 
Maka, tiga hal yang dapat kita lakukan atas 
dosa kita adalah: 

a. Datang kepada Tuhan dengan 
keyakinan dan percaya bahwa 
Tuhan tidak pernah menolak kita 

b. Datang dan mohon dengan 
kerendahan hati tanpa alasan 
untuk membenarkan diri 

c. Percaya akan kuasa Tuhan untuk 
mentahirkan dosa kita 

 
(dari berbagai sumber) 

 
 

[English Corner] TODAY PSALM 

It is a great blessing  
Adalah suatu anugrah yang besar 
   when people are forgiven for 
the wrongs they have done,  
Ketika orang-orang memohon 

pengampunan atas kesalahan 

yang mereka perbuat, 
   when their sins are erased.  
Dan pada saat itu juga dosa-dosa 

mereka dihapuskan. 

 
It is a great blessing  
Adalah suatu anugrah yang 

besar, 
   when the LORD says they are 
not guilty,  
Manakala Tuhan berkata bahwa mereka 

sudah tidak bersalah lagi, 
   when they don’t try to hide their sins. 
Karena mereka tidak berusaha untuk 

menyembunyikan dosa mereka. 

 
But then I decided to confess my sins to the 
LORD.  
Maka saya memutuskan untuk mengakui 

seluruh dosa saya kepada Tuhan 
   I stopped hiding my guilt and told HE 
about my sins.  
Dan berhenti menyembunyikan kesalahan-

kesalahan saya 
   And HE forgave them all! 
Maka ia mengampuni seluruh dosa saya, 

 
Good people rejoice and be very happy in 
the LORD.  
Orang benar bersuka cita dan mendapat 

kebahagiaan di dalam Tuhan. 

 
   Rejoice! 
Bersukacitalah! 

 

 


