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jahat, maka kuasa menyembuhkan orang sakit pun dikaitkan dengan kuasa roh jahat. 
Penyembuhan orang sakit juga selalu dikaitkan dengan pertobatan. 
 
Saat itu Yesus mengutus murid-murid-Nya mewartakan kabar gembira Allah. Apakah sampai 
sekarang perutusan itu masih relevan dengan kemajuan jaman yang sudah modern ini? Rasanya 
sampai sekarang pun model perutusan itu masih sangat diperlukan, karena manusia bukan 
semakin bertobat dan menjauhi roh-roh jahat tetapi manusia malah menggantikan peran roh 
jahat. Bukan semakin saling mengasihi tetapi malah saling membenci. Jaman makin maju mestinya 
peradaban semakin maju pula, tetapi dalam kenyataannya semangat untuk saling mengasihi malah 
semakin luntur.  
 
Manusia telah memperoleh kemajuan dalam penemuan teknologi untuk bisa mempertahankan 
hidup di dunia, tetapi seringkali disalahgunakan hanya demi kepentingan kelompok. Bukan 
dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan umat manusia, tetapi demi kepentingan 
kelompok. Dalam kehidupan bermasyarakat, kelompok atau perorangan, sering melakukan 
kekerasan terhadap sesamanya hanya karena perbedaan pendapat atau keyakinan.  
 

Apa yang mau disampaikan dengan situasi yang 
demikian ini? Pengutusan yang diberikan Yesus 
kepada para murid dan juga kepada kita 
pengikutNya tidak perlu harus menunggu 
sampai kita beriman penuh 100%. Tidak ada 
penundaan bagi kita untuk mewartakan Kabar 
Baiknya. Kita tidak punya alasan untuk 
mengatakan: Saya belum siap! Saya belum 
pintar! Saya belum lulus! Saya tidak mampu! 
Kapan saja dan di mana saja, kita mesti siap, dan 
kita pasti mampu. Dalam kekurangan kita itulah 
kita dikuatkan. Lihatlah bagaimana para murid 
yang belum percaya itu didesak Yesus supaya 
pergi. Mereka belajar sambil bekerja. Karena 
bukan kita sendiri yang berbicara, tetapi Roh 
Kuduslah yang akan berbicara dari mulut kita. 
Kita belajar sambil berjalan. Gelar dan pangkat 
bukan jaminan untuk sukses sebagai pewarta, 
tetapi kemauan kita untuk menerima perintah 
Yesus. Maka sebagai orang Kristen yang belum 
sempurna dalam iman, marilah kita ikut dengan 
para murid, berjalan dengan para murid 
mewartakan Kabar Baik sampai ke ujung dunia. 
Semoga kita mau. Amen. Alleluya. 
 

 
DARI BULETIN 

 Buletin menerima pemasangan promosi umat 
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dan artikel untuk menguatkan iman katolik kita. 
Hubungi editor. Terimakasih. 
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Doa Kring 4 
Rabu 18 Juli 2012 @19.00 
Di Rmh Bpk Yohanes 
Jl. Inpres Gg. Sejahtera No 21 
 
Doa Kring 1 
Selasa 17 Juli 2012 @19.30 
Di Rmh Kel. Ibu Y Laksmi 
Komp. Damai Langgeng Blok 2 
 
Kolekte Misa 7 Juli 2012 
Kolekte 1 : Rp.474.000,- 
Kolekte 2 : Rp.324.000,- 
 

Misa 21 Juli 2012 
Pemimpin: Pastor Ignas 
Dirigen : Ibu Sri Pramusanto 
Mazmur : Ibu Lili Yenny 
Organis : Renata 
Misdinar : Kevin dan Teguh 
BIA : Sdri. Ika 
Petugas : Kring 1 
 

Acara rekoleksi Stasi 
 

Stasi akan mengadakan rekoleksi di Rindu 
Sempadan, Besok  Minggu 15 Juli 2012. Bagi 
umat yang berkenan ikut harap mendaftar pada 
Ibu Lina Peranginangin hari ini. Terimakasih. 
 

 

“DIPANGGIL DAN DIUTUS YESUS UNTUK MEWARTAKAN 
KABAR GEMBIRA ALLAH” 

 Para murid diutus mewartakan 
kabar sukacita Allah, yaitu 
bahwa keselamatan sudah 
datang dalam diri Yesus Kristus. 
Mereka diminta mewartakan 
semangat kasih. Dan karena 
itulah mereka diutus berdua-
dua, tidak sendirian agar dapat 
saling    membantu  dalam  tugas  
dan sekaligus mengungkapkan semangat kasih mereka.  

 
Mereka tidak perlu membawa apa-apa kecuali tongkat dan alas 
kaki. Bekal mereka hanya kepercayaan dan ketergantungannya 
kepada Allah sendiri. Kalau mereka diterima di sebuah rumah 
warga bolehlah tinggal di situ, tetapi bila tidak diterima agar 
keluar secepatnya keluar dan tinggalkan tempat itu. Mereka 
diberi kuasa atas roh jahat dan diberi kuasa untuk 
menyembuhkan orang sakit. Dan hasilnya memang memuaskan. 
Banyak orang sakit disembuhkan, banyak roh jahat diusir. 

 
Pada zaman itu kerap kali sakit selalu dihubungkan dengan roh 
jahat, maka kuasa menyembuhkan orang sakit pun dikaitkan 
dengan kuasa roh jahat. Penyembuhan orang sakit juga selalu 
dikaitkan dengan pertobatan.  
       

 

http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Am7:12-15;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Ef1:3-14;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Mrk6:7-13;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Yes1:11-17;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Mat10:34;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Yes7:1-9;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Mat11:20-24;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Yes10:5-7;Yes10:13-16;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Mat11:25-27;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Yes26:7-9;Yes26:12;Yes26:16-19;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Mat11:28-30;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Yes38:1-6;Yes38:21-22;Yes38:7-8;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Mat12:1-8;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Mi2:1-5;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Mat12:14-21;
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kelompok. Dalam kehidupan bermasyarakat, 
kelompok atau perorangan, sering melakukan 
kekerasan terhadap sesamanya hanya karena 
perbedaan pendapat atau keyakinan. 
 
Manusia cenderung untuk berbuat dosa dengan 
tidak mengindahkan kepentingan sesama lagi. 
Coba kita bayangkan orang tidak malu-malu lagi 
untuk berbuat jahat misalnya korupsi. Korupsi 
kini secara terang-terangan dibahas, 
didiskusikan, ”diobok-obok” karena korupsi 
sudah amat ”busuk” dan ”bau”, sudah menjadi 
racun yang bisa mematikan rasa seseorang. 
Tidak malu-malu atau takut lagi, tetapi masih 
saja orang mencari kesempatan untuk korupsi. 
Korupsi seperti penyakit menular yang 
menyebar merusak ke seluruh aspek kehidupan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

[RENUNGAN] 
IMAN YANG SEDIKITPUN BISA MENJADI 

MODAL UNTUK MEWARTA 

 
Seseorang yang sudah lulus dari bangku 
perkuliahan umumnya dianggap telah siap 
bekerja seturut ilmu yang didapatkannya. Gelar-
gelar yang mereka dapatkan, entah S1, S2, S3 
menjadi penambah keyakinan bagi orang lain 
bahwa orang-orang ini sungguh ahli dalam 
bidangnya. Seorang frater yang telah lulus ujian 
skripsi dan mendapatkan gelar S.Ag. (Sarjana 
Agama) seharusnyalah dianggap mampu 
berkiprah dalam hal-hal agama atau hal-hal 
yang rohani, bukan saja dalam level ilmu tetapi 
juga tingkah laku. Mereka ini telah siap 
diterjunkan ke lapangan untuk mengaplikasikan 
ilmu yang mereka dapatkan bagi masyarakat. 
Namun, bukan berarti orang yang tidak 
mempunyai titel atau orang yang belum lulus 
kuliah tidak sanggup bekerja! Dalam 
kenyataannya, banyak orang yang tidak 
mempunyai pendidikan tinggi tetapi sukses 
dalam usahanya. Ini adalah realita. Mengapa 
bisa demikian? Karena mereka mau belajar. 
Mereka tidak berhenti mencari ilmu dan 
pengetahuan lewat karya yang sedang mereka 
jalankan. 
 
 
Barangkali agak mengherankan bagi kita 
menyimak tingkat keberimanan para murid 
Yesus dalam Injil hari ini. Kita mungkin berpikir 
bahwa para murid Yesus itu sudah termasuk 
‘ahli’ dalam hal iman. Kita mungkin 
menganggap bahwa mereka bagaikan orang-
orang yang telah lulus Sarjana S1, S2, S3 dalam 
jenjang pengetahuan iman. Tetapi 
kenyataannya tidak! Penginjil Markus, dalam 
Injil Mk 16:9-15, sampai 4 kali menuliskan kata 
yang serupa ini ‘mereka tidak percaya’. 
Betapapun Yesus telah berulangkali 
menampakkan diri, tetapi mereka tidak percaya 
juga. Anehnya, walaupun mereka belum 
percaya penuh 100% tetapi Yesus tetap 
mengutus mereka untuk berkarya di tengah 
rakyat: mewartakan kabar gembira kebangkitan 
Kristus. 
 
 
Apa yang mau disampaikan dengan situasi yang 
demikian ini? Pengutusan yang diberikan Yesus 
kepada para murid dan juga kepada kita 

Dari penyuapan pejabat untuk 
menyalahgunakan wewenang hingga 
kebobrokan moral umumnya. Bahkan sekarang 
ini dilakukan oleh mereka yang posisinya sebagai 
penjaga moral. Uang rakyat mestinya untuk 
kesejahteraan rakyat tetapi disalahgunakan demi 
kepentingan pribadi atau kelompok. 
  
Untuk itu perutusan Yesus sampai sekarang 
masih perlu dilakukan oleh kita yang menjadi 
murid-murid Yesus. Kita dipanggil dan diutus 
untuk pergi mewartakan kabar gembira, 
membebaskan orang tertindas, menyembuhkan 
orang sakit, membebaskan orang dari kuasa 
kejahatan. Dan bekalnya pun juga kepercayaan 
kita bahwa Tuhan selalu menyertai kita.  

(FX. Mgn) 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

[CERMIN]  
L U P A  K A R E N A   T E R P E S O N A 

Kita terpesona dengan 
mukjizat Ekaristi di berbagai 
belahan dunia, TAPI KITA 
SERING LUPA bahwa mukjizat 
konsekrasi ketika roti dan 
anggur berubah menjadi Tu- 
buh dan Darah Kristus, terjadi pada setiap Misa 
Kudus....  

Kita terpesona dengan Allah Israel yang 
membelah Laut Merah, TAPI KITA SERING LUPA, 
bahwa rahmat pembaptisan yg merupakan 
penggenapan peristiwa tersebut adalah juga 
mukjizat....  

Kita terpesona dengan Kristus yg 
menggandakan roti, TAPI KITA SERING LUPA 
bahwa dalam keadaan ekonomi serba sulit, kita 
masih bisa makan adalah juga mukjizat...  

Kita terpesona dengan kisah2 pertobatan 
kepada iman Katolik yg luar biasa, TAPI KITA 
SERING LUPA bahwa anak2 kita bertumbuh baik 
tanpa terpengaruh lingkungan sekitar yang 
buruk adalah juga mukjizat...  

Kita terpesona dengan ketabahan Ibu Maria yg 
mengalami dukacita yg hebat ketika putranya 
wafat, TAPI KITA SERING LUPA bahwa fakta 
orangtua tunggal yg membesarkan anak 
seorang diri adalah juga mukjizat...  

Kita terpesona dengan Kristus yg 
membangkitkan Lazarus, TAPI KITA SERING 
LUPA bahwa hidup kita adalah juga mukjizat... 
Begitu terpesonakah aku sampai2 aku lupa...? 
Begitu lupakah aku sampai2 aku hanya bisa 
terpesona...?  

 

 
 
 

 

Tetapi Allah, yang menghiburkan orang yang 
rendah hati, telah menghiburkan kami dengan 
kedatangan Titus. 

 (2 Korintus 7:6) 
 

Prestasi seseorang sering secara resmi diakui dalam bentuk tanda pengharapan. Karena itulah 
banyak dari kita pun mudah menilai seseorang dari apa yang bisa dicapainya. Seseorang dengan 
teladan baik tidak akan mudah diakui sebelum jelas terlihat hasilnya yang besar yang berdampak 
bagi banyak orang. Kita pun lupa bahwa di dalam Tuhan ada kekuatan istimewa yang tak 
tertandingi. Orang yang berpegang pada Tuhan sungguh memiliki wibawa besar meskipun 
tampaknya tak banyak hasil yang bisa dilihat. Keberhasilan kita menyentuh hati sesama tidaka akan 
segera terlihat. Disanalah kita diajak untuk tetap bertahan. Mereka yang menawartakan kita pada 
akhirnya akan mendapat malu. Di mata Tuhan hal-hal baik yang kita lakukan memang diakui. Namun 
demikian kita pun diingatkan untuk tidak menganggapnya sebagai hasil usaha sendiri. Tanpa Tuhan 
kita tidak berdaya untuk melakukan hal yang baik yang kecil sekalipun. Kita diundang untuk memeluk 
wibawa Tuhan bentuk kerendahan hati.  
 


