
 
 
 
 

kita sampaikan kepadanya tidak dapat 
ditangkap dengan baik dan akhirnya terjadi 
salah paham. Begitu pula dengan orang 
yang gagap. Kita menjadi tidak sabar 
menghadapi model orang yang semacam ini 
lantaran bicaranya tidak jelas dan terputus-
putus. Butuh waktu lama untuk mengerti 
suatu topik pembicaraan. Dengan demikian 
orang yang tuli dan gagap adalah orang 
yang secara fisik tidak dapat menggunakan 
kemampuan mendengar dan bicara dengan 
baik.  

 
Lalu bagaimana orang yang secara 
rohani tuli dan gagap? Apakah kita 
adalah salah satunya? Orang yang 
demikian tidak dapat menggunakan 
kemampuan rohaninya untuk mendengar 
suara Tuhan dalam hidupnya. Ia juga akan 
gagap bila berbicara mengenai Tuhan. 
Rasul Paulus mengaskan dalam suratnya 
kepada jemaat di Roma bahwa iman muncul 
melalui pendengaran dan pendengaran oleh 
firman Kristus (Rm 10:17). Hanya orang-
orang yang mengakui dan beriman kepada 
Tuhan, dapat mendengarkan suara-Nya dan 
dapat berkata-kata tentang Tuhan.  
 

 
 
Lalu apa yang menyebabkan kita tuli dan 
gagap secara rohani? Karena kita tidak 
melatih untuk menajamkan hati kita dengan 
sabda Tuhan (bdk. Yes 50:4). Bisa jadi 
sabda yang dibacakan entah itu dalam 
Perayaan Ekaristi (Liturgi Sabda) atau 
dalam kesempatan-kesempatan kegiatan 
rohani lainnya kita abaikan. Untuk itu, kita 
dituntut agar peka akan suara Tuhan lewat 

sabda-Nya dan mewujudkannya dalam 
kehidupan.  
 

 
 
Mari kita mohon kepada Tuhan agar 
dibukakan hati, pendengaran rohani kita, 
seperti orang tuli dan gagap pada hari ini. 
Biarlah seruan-Nya, "Terbukalah" 
menajamkan hati dan pendengaran kita 
 
. 

BKSN Pertemuan Pertama 

 
MInggu pertama telah kita lalui, begitu pula 
diharapkan Pertemuan pertama BKSN telah 
dilaksanakan. 
 
Menyaksikan Mukjizat Tuhan, merupakan 
tema Umum BKSN 2012. Pada pertemuan 
pertama, kita diajak untuk melihat dan 
mendalami mukjizat Tuhan. Pada 
prakteknya, pencarian mujizat ini 
menimbulkan beberapa persepsi, antara 
lain mujizat YANG DILAKUKAN YESUS 
SEMASA HIDUP, Mujizat KELAHIRAN dan 
KEBANGKITAN di anggap sebagai mujizat 
oleh bayak umat. 
 
Yang dimaksud mujizat Yesus adalah karya 
yang dilakukan Yesus semasa hidupNya, 
sedangkan hal kelahiran, kematian dan 
kebangkitan adalah suatu penggenapan 
sabda Allah, yang mana tidak dilakukan 
oleh Yesus, melainkan diberlakukan 
KEPADA Yesus. 
 
Mujizat yang dimaksud tercantum dalam 
Injil (Matius, Markus, Lukas dan Yohanes). 
Mujizat ini dikategorikan ke dalam 4 
kategori mujizat, yaitu: 

1. Penyembuhan 
2. Pengusiran Setan 
3. Membangkitkan orang mati 
4. Mujizat alam 

 

 Halaman3 Halaman 2 

 Mujizat Yesus 

Sebuah bahan renungan sesuai dengan Mujizat Yesus yang secara khusus diambil 
dari Injil Matius 9:1-8  
 

Yesus, dalam hidup-Nya selalu menunjukkan teladan. Selain berkata-kata, Dia juga 
menunjukkan teladan lewat perbuatan-Nya. Yesus sanggup memberi perubahan yang bagi 
kita umat beriman sering kita yakini sebagai sebuah keajaiban. Pendosa berubah menjadi 
tokoh iman, si lumpuh berubah menjadi sehat kembali, yang kerasukan roh jahat berubah 
menjadi pewarta kerajaan Allah, adalah merupakan keajaiban-keajaiban yang dibuat oleh 
Yesus. Sanggupkah kita sebagai umat beriman membuat keajaiban di lingkungan kita 
bekerja, lingkungan masyarakat dan dalam keluarga kita? 
 

NO MUJIZAT 
INJIL 

Mat Mrk Luk Yoh 

A Penyembuhan 

1 Orang lumpuh 8:5-13 2:1-12  5:1-9 

2 Orang yang tangannya mati sebelah  3:1-6   

3 Perempuan yang bungkuk punggungnya   13:10-17  

4 Orang lumpuh bisa berjalan 11:5    

5 Orang buta 11:5 8:22-26 
10:46-52 

  

6 Orang Kusta  1:40-45 17:11-19  

7 Penyembuhan mertua Petrus  1:29-31   

8 Perempuan sakit pendarahan  5:24-4   

9 Seorang yang sakit busung air   14:1-19  

10 Seorang yang tuli dan gagap  7:11-37   

11 Hamba imam besar yang telinganya 
disembuhkan 

  22:49-51  

B Pengusiran Setan / Roh Jahat 

1 Pengusiran roh jahat di rumah iadat 
Kapernaum 

 1:21-28 4:33-37  

2 Pengusiran Roh Jahat dari Gasara  5:1-20   

3 Pengusiran roh jahat dari seorang anak 
bisu 

 9:14-29   

4 Penyembuhan orang bisu dan kerasukkan 
setan 

9:32-34    

5 Penyembuhan orang buta dan bisu yang 
kerasukkan setan 

12:22-23  11:14  

6 Pembebasan Maria Magdalena dari 7 roh 
jahat 

  8:02  

7 Perempuan Siro – Fenesia yang anaknya 
kerasukkan setan 

8:5-13 7:24-30   

C Menghidupkan orang mati 

1 Membangkitkan anak Yairus  5:21-43   

2 Membangkitkan anak muda di Nain   7:11-17  

3 Membangkitkan Lazarus    11:1-46 

D Mujizat Alam 

1 Meredakan angin ribut 8:26 
14:30 

4:35-41 8:22-25  

2 Memberi makan 5000 (4000) orang 14:16 6:30-44 9:10-17 6:1-15 

3 Berjalan di atas air 14:25 6:45-52  6:16-52 

4 Perkawinan di Kana    2:1-11 

5 Mengutuk pohon ara 21:18-22    

 



 
 
 

Ada seorang yang tuli dan gagap dibawa kepada Yesus 
supaya disembuhkan. Mereka meminta Yesus menjamahnya 
dan meletakkan tangan-Nya atas orang itu. Mereka meminta 
Yesus menjamahnya dan meletakkan tangan-Nya atas orang 
itu. Yesus ingin kesembuhan yang dilakukan-Nya kali ini 
tersembunyi. Tak seorang pun yang tahu. Maka, Ia 
membawa si tuli dan gagap ini ke sebuah tempat yang lebih 
sepi sehingga orang tidak tahu.  
 
Karya Yesus sering diwarnai dengan pelbagai mukjizat. 
Namun, kali ini mukjizat yang Yesus lakukan sedikit 
"nyeleneh" , tidak seperti biasanya. Yesus memasukkan jari-
Nya ke telinga orang itu, lalu meludah dan meraba lidahnya. 
Sungguh, proses penyembuhan yang termasuk unik. 
Rupanya Yesus ingin kesembuhan si tuli dan gagap ini 
menjadi suatu kesembuhan yang bersifat sangat pribadi. 
Setelah Yesus melakukan "ritual" Ia berdoa mendongak ke 

atas dan berkata, "Effata" atau "Terbukalah". 
 
Setelah terbuka telinga si tuli lalu lepas pula pengikat 
lidahnya, ia dapat berkata-kata dengan baik. Yesus lalu 
kembali kepada kerumunan orang banyak dan berpesan 
untuk tidak menyebarluaskan apa yang terjadi. Namun, 
semakin dilarang mereka makin luas memberitakan hal 
tersebut. Dan akhirnya mereka bersaksi bahwa Yesus men- 

jadikan segala-galanya baik! Nubuat Yesaya 
seperti dalam bacaan pertama terwujud di dalam 
diri Yesus, termasuk mukjizat yang diceritakan 
pada hari ini dalam Injil, yang buta dicelikkan, yang 
bisu dapat berbicara dan yang lumpuh dapat 
berjalan. 

 
Orang yang disebut tuli adalah orang yang tidak 
dapat mendengar. Pendengarannya terganggu dan 
tidak berfungsi dengan baik. Biasanya bila kita 
berhadapan dengan orang semacam ini, apa yang 

kita sampaikan kepadanya tidak dapat 
ditangkap dengan baik dan akhirnya terjadi 
salah paham. Begitu pula dengan orang yang 
gagap. Kita menjadi tidak sabar menghadapi 
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Bacaan Seminggu 

 

MInggu, 9 Sept 2012 
Yes 35:4-7a,  
Yak 2:1-5,  
Mrk 7:31-37 
Senin, 10 Sept 2012 
1Kor 5:1-8,  
Luk 6:6-11 
Selasa, 11 Sept 2012 
1Kor 6:1-11,  
Luk 6:12-19 
Rabu, 12 Sept 2012 
1Kor 7:25-31,  
Luk 6:20-26 
Kamis, 13 Sept 2012 
1Kor 8:1b-7,11-13,  
Luk 6:27-38 
Jumat, 14 Sept 2012 
Flp 2:6-11,  
Yoh 3:13-17 
Sabtu, 15 Sept 2012 
Ibr 5:7-9,  
Yoh 19:25-27 
 

MINGGU KEDUA BKSN 

Info Stasi St. Philipus Pekanbaru 

Ketua Stasi 085265568650; Wakil Ketua Stasi 085265615725; 
Ketua kring I   081378880305; Ketua Kring II   081378208252; Ketua Kring III 085271051859 ;  

Ketua Kring IV 081268691059; Ketua Kring V    ; 081275170727 
Sekretaris   081365468810; Bendahara I 081268762668 Bendahara II 08127627747  

 Editorial Buletin   08156256229 - 085270808429 
Email: philipus@post.com   facebook: facebook.com/Arengkaujung 

 

BELAJAR UNTUK MEMBUKA TELINGA 

 

Buletin Mingguan 
 

 

Sebagai orang lumpuh, kita tidak berdaya. 
Kelumpuhan dalam teks kitab suci 
dijelaskan sebagai cacat fisik dan 
melambangkan ketidak-sanggupan untuk 
berbuat banyak. Dalam konteks zaman 
kita sekarang ini, kelumpuhan dapat 
diartikan secara lebih luas. Kelumpuhan itu 
selalu ada dalam kehidupan kita sebagai 
manusia. Kelumpuhan dalam diri sendiri, 
kelumpuhan dalam keluarga, kelumpuhan 
dalam masyarakat, kelumpuhan dalam 
gereja dan bahkan dalam bernegara pun 
kita menemukan kelumpuhan. 
 
Sebagai umat beriman, kita sering 
mengalami kelumpuhan iman, tak berdaya 
dan tidak bisa berbuat banyak. Dalam teks 
kitab suci, kita melihat begitu besar 
harapan dan iman si lumpuh. Meskipun 
dalam keadaan tak berdaya, si lumpuh 
masih tetap berharap. Dan melalui 
bantuan orang lain, akhirnya harapannya 
itu tercapai. Adakah kita hanya berpasrah 
pada keadaan yang kita alami saat ini. 
Apakah kita menerima kelumpuhan kita 
sebagai "takdir" yang sering disebut-
sebutkan oleh orang lain? Umat Katolik 
tidak mengenal istilah "takdir" dan atau 
"nasib". Peran aktif kita sebagai umat 
beriman untuk mendapatkan keselamatan 
tetap dituntut. 

 

 
 

 
 
Petugas Ibadat Sabda15 Sept 2012 

 
Pemimpin : Bpk Sahana 
Organis : Ibu Marselina Pane 
Mazmur : Ibu Lina Ginting 
Dirigen : Renata 
BIAK : Ibu Kristina Mujiati 
Petugas : Kring 4 
 
Kolekte Misa 1 Sept 2012 

Kelokte 1 : Rp.569.000,- 
Kolekte 2 : Rp.391.000,- 
 
Pemberkatan Rumah 

Undangan untuk seluruh umat Stasi 
Pemberkatan Rumah,  
Kamis 13 Sept 2012 @19.30 
Di rumah Kel. Bpk Sartomo 
Komp.Wanna Griya H9 Pku 
 
BKSN Pertemuan ke2 

Pertemuan BKSN Stasi ke-2 
Minggu, 9 Sept 2012 @16.00 
Di Rumah Kel. Bpk Daud Darmono 
Jl. Karyawan (Gg. Arafah) 
Sebelah lokasi pemotongan kayu (SawMill) 
 
Persiapan Perayaan BKSN 

Latihan untuk anak-anak 
Minggu, 9 Sept 2012 @10.00 
Di rmh Bpk Daud Darmono 
Jl. Karyawan (Gg. Arafah) 
Sebelah lokasi pemotongan kayu (SawMill) 
 

Halaman 1 

http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Yes35:4-7;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Yak2:1-5;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Mrk7:31-37;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=1Kor5:1-8;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Luk6:6-11;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=1Kor6:1-11;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Luk6:12-19;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=1Kor7:25-31;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Luk6:20-26;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=1Kor8:1-7;1Kor8:11-13;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Luk6:27-38;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Flp2:6-11;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Yoh3:13-17;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Ibr5:7-9;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Yoh19:25-27;
mailto:philipus@post.com

