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Anak-anak adalah masa depan kita; merekalah 
yang akan meneruskan apa yang kita usahakan 
dan lakukan pada masa kini, maka tidak 
memperhatikan anak-anak sama dengan kita 
„bunuh diri‟ pelan-pelan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anak-anak adalah kasih karunia Allah, dan 
kiranya dalam diri anak-anak terkandung aneka 
harapan, dambaan dan cita-cita, sebagaimana 
menjadi nyata dalam pemberian nama pada anak-
anak yang dianugerahkan oleh Allah, yang 
dilakukan oleh orangtuanya. Rahasia yang 

Bacaan Seminggu 

 

Minggu, 6 Jan 2013 
Yes. 60:1-6;  
Ef. 3:2-3a,5-6;  
Mat. 2:1-12 
Senin, 7 Jan 2013 
1Yoh. 3:22-4:6;  
Mat. 4:12-17,23-25 
Selasa, 8 Jan 2013 
1Yoh. 4:7-10;  
Mrk. 6:34-44 
Rabu, 9 Jan 2013 
1Yoh. 4:11-18;  
Mrk. 6:45-52 
Kamis, 10 Jan 2013 
1Yoh. 4:19- :4;  
Luk. 4:14-22a 
Jumat, 11 Jan 2013 
1Yoh. 5:5-13;  
Luk. 5:12-16 
Sabtu, 12 Jan 2013 
1Yoh. 5:14-21;  
Yoh. 3:22-30 

 
 

"Di manakah Dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan 
itu? Kami telah melihat bintang-Nya di Timur dan kami 
datang untuk menyembah Dia."  

(Mat 2:2) 
 
Kutipan di atas ini, pertanyaan dari orang-orang majus dari Timur 
kepada raja Herodes, hendaknya juga menjadi pertanyaan kita 
semua. Bagi kita hal itu berarti kita diajak untuk „bersembah-
sujud‟ kepada anak-anak.  
 
Marilah kita sadari dan hayati bahwa anak-anak lebih suci dari 
orangtuanya maupun orang-orang dewasa, dan dalam hidup 
beriman hemat saya mereka yang lebih suci selayaknya kepada 
mereka kita bersembah-sujud. Di beberapa gereja atau kapel 
sering secara khusus imam memberkati anak-anak sesudah 
penerimaan komuni kudus. Bukankah hal itu merupakan salah 
satu bentuk perhatian kepada anak-anak? Yesus sendiri juga 
mengasihi anak-anak, memangku dan menciumi, sementara 
orang-orang dewasa sering merasa terganggu dengan kehadiran 
anak-anak. 
 
 
 

 

Hari Anak Misioner Sedunia 

Hari Raya Penampakan Tuhan Tahun C Edisi 6 Jan 2013 Hari Raya Penampakan Tuhan Tahun C Edisi 6 Jan 2013 
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http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=1Yoh4:11-18;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Mrk6:45-52;
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terkandung dalam diri anak-anak pelan-pelan 
akan terkuak alias dapat kita ketahui jika anak-
anak diberi kemungkinan dan kesempatan untuk 
tumbuh berkembang dalam semangat „cintakasih 
dan kebebasan Injili‟.  
 
Harapan : 

 Semoga para orangtua untuk senantiasa 
memberi aneka kesempatan dan 
kemungkinan pada anak-anaknya seluas 
mungkin, agar anak-anak dapat 
mengembangkan bakat, keterampilan serta 
anugerah Allah yang telah diterimanya.  

 Semoga para orangtua untuk tidak 
memproyeksikan dirinya kepada anak-
anaknya 

 

 
 

 
Untuk orang tua dan calon orang tua 
 
Sesungguhnya tidak ada anak 
yang manja. Yang ada hanyalah 
anak yang dimanjakan 
orangtuanya. 
 
Ada banyak alasan orangtua 
memanjakan anak. Di kota besar 
alasan klasik adalah orangtua 
kasihan dengan anak yang 
ditinggal sendirian di rumah 

hanya dengan pembantu. Kesibukan kerja 
membuat mereka lebih mengikuti kemauan anak. 
Pemanjaan sebagai jalan mengatasi rasa 
bersalah. Semua fasilitaspun disediakan. 
 
Sementara itu, ada orangtua yang tergoda 
memanjakan anak karena trauma dengan masa 
lalunya yang sulit dan pahit. Hidup dalam 
kemiskinan (ortu) yang menyakitkan. Setelah dia 
menjadi “orang” alias kaya, dia mau anaknya 
senang. Fasilitas diberikan secara berlebihan. 
 
Tak jarang anak sampai taraf duduk di SMP, 
untuk membuat minumanpun selalu sang Ibu atau 
pembantu yang menyediakan. Mengangkat tas ke 
mobil, dan sebagainya ada supir. Akibatnya  anak 
tidak mandiri. Daya juangnya tidak bertumbuh. 
 
Harga diri mereka pun relatif rendah. Sebab harga 
diri mereka dibangun atas apa yang mereka miliki 
(secara lahiriah) bukan pada karakter dan nilai 
hidup yang sehat.  
 
Penyebab lainnya adalah hubungan batin dengan 
orangtua tidak terbangun, sehingga mereka 
cenderung menjadikan teman sebagai sarana 
curhat dan menghabiskan waktu. Jika mereka 
bertemu dengan teman yang salah, mereka 
mudah tersesat dalam pergaulan yang buruk. 
Apalagi mereka diberi uang jajan berlebihan. 
 
Akibat dimanjakan, daya tahan stres merekapun 
tidak terbangun dengan baik. Tantangan dan 
kesulitan menjadi barang mewah bagi anak yang 
dimanjakan ini. Hingga masa remaja, mereka 
tidak cakap membedakan mana itu keinginan 
(wants) dan kebutuhan (needs). 

 
Dalam pengalaman kerja, di 
beberapa pusat rehab dan 
depresi, kami menemukan 
banyak dari remaja tersebut 
dibesarkan  dengan dimanjakan. 
Mereka tidak cakap mengelola 
konflik saat berada di bangku 
SMP dan SMU. Mereka mulai 
menghadapi pelbagai kesulitan 
yang mereka tidak jumpai di 
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rumah. Apalagi saat menjumpai orangtuanya yang 
sekarang mulai keras dan kasar, tidak seperti 
waktu  masih duduk di sekolah TK dan SD. 
 
Akibatnya anak mudah stres, marah dan frustrasi, 
dan obat (narkoba) yang ditawarkan teman 
dirasakan mampu meredakan konflik batin 
tersebut. Meski mereka mungkin tidak sampai 
menggunakan narkoba, daya juang mereka relatif 
rendah. Ini mempengaruhi prestasi studi dan 
jenjang karir. Tidak sedikit mereka berpindah-
pindah kerja hanya dengan alasan tidak enak dan 
tidak cocok dengan rekan sekerja. 
 
 
Sebagai penutup tulisan ini, Penulis mengajak kita 
memikirkan hal ini. Bahwa hal yang menyiksa 
hidup (anak) kita sesungguhnya bukanlah 
kesusahan tetapi justru kesenangan 
(berlebih). Mereka yang terbiasa dengan 
kesenangan, (sering) merasa tak pernah puas 
dengan berbagai kesenangan. Saat kesusahan 
datang, dia bingung bukan kepalang serta sulit 
bersyukur. Mudah stres dan mencari jalan pintas, 
seperti drug hingga mencelakakan diri. 
 
Sedangkan mereka yang terbiasa hidup dengan 
disiplin dan hidup dengan kesusahan, justru lebih 
tahan banting dengan kesusahan. Mereka mudah 
terhibur dan menghargai kesenangan meski 
hanya sedikit. Mereka tertantang mengejar 
kesenangan (kesuksesan) secara sportif, bukan 
dengan jalan pintas karena fasilitas orangtua 
mereka. Bagi mereka, kesulitan justru menjadi 
pemicu untuk maju dan bertumbuh. Ketika sukses 
mereka menghargai proses lebih daripada hasil. 
 
Semoga kita diberi hikmat, kasih dan 
kebijaksanaan mengasuh anak-anak titipan-Nya. 
Terhindar dari perilaku yang bisa menjadi 
“penyiksa” anak-anak dengan memanjakan 
mereka secara berlebihan. 
 
Tuhan Yesus menghormati hak azasi 

orangtua untuk mengasuh anak-anaknya 

dan membawa mereka kepada-Nya  

(Mat 19:14) 

 

 
 

SUmber: Majalah Relasi – Marriage 
Encounter-  

 

 

Surat terbuka kepada Bapak Chairul Tanjung – 
Mewakili Jeritan Para Ortu Terhadap Tayangan 
Mistis diTV 

Dear Pak Chairul Tanjung, 
 
Selamat tahun baru, semoga di tahun yang baru 
ini Indonesia lebih adil, makmur dan beradab. 
 
Ada pertanyaan yang sangat mengganggu kami, 
para masyarakat Indonesia penonton televisi, 
mengapa program Trans TV dan Trans 7 sangat 
gencar dengan tanyangan mistis seperti setan, 
iblis, dukun, nyi roro kidul, kuburan, dukun, 
kuburan dll ? 
 
Bahkan selama musim liburan akhir dan awal 
tahun hampir setiap hari tayangan-tayangan 
bioskop tentang pocong, kuntilanak, setan dll 
muncul siang hari di TransTV/Trans7 dan ditonton 
anak-anak kecil ?  
 
Apakah tanpa sadar disusupi agenda khusus 
membuat bangsa Indonesia menjadi bangsa yang 
lemah dan percaya pada hal-hal mistis? 
 
Atau hanya kekhilafan Trans Group saja ? 
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Semoga hal ini hanya merupakan kekhilafan 
Trans Group saja. 
 

Mohon agar tayang-
an-tayangan mistis ini 
dihilangkan dari TV, 
karena ini tidak 
mendidik dan mele-
mahkan Indonesia 

yang sedang melesat menjadi bangsa terkemuka 
di dunia. Seperti yang Bapak sering sampaikan 
kepada kami. 
 
Terima kasih atas perhatiannya, semoga Trans 
Group bisa mencapai misinya: “Untuk Indonesia 
Yang Lebih Baik”. 
 
Salam hangat 
Christovita Wiloto 
Pendiri Chairman 
IYE! Indonesia Young Entrepreneurs 
 

 
 
Kolekte Sabtu, 29 Des 2012 
 
Kolekte pertama : Rp.589.000,- 
Kolekte kedua : Rp.346.000,- 
 

INFO KEGIATAN PAROKI 
 
Akan diadakan seminar FAE – The Fully Alive 
Experience – sebuah METODE penemuan diri 
untuk mengalami hidup secara penuh sesuai 
dengan visi Kristiani. 
 
Waktu : 18-20 Jan 2013 
Tempat : Paroki St Paulus 
Kontribusi : Rp.100.000,- (Minimal) 

Pembicara Pastor Daniele SX dan TIM FAE dari 
Paroki Bintaro Jakarta. 
 
Peserta akan diarahkan untuk menemukan visi 
positif dan negative, mengelola visi tersebut, dan 
membangunnya. 
 
Hasil yang diharapkan adalah: 
No more boring – Tidak lagi mengeluh – percaya 
diri – Membuka diri – Mudah bergaul dsb. 
 
Ditujukan untuk dewasa, usia minimal 25 tahun. 
 
Sebuah program pengembangan diri !!! 
 
Daftar sekarang ke Renata, tempat terbatas. 

 
 

(Dipersembahkan oleh Seksi Kerawam DPP St Paulus 
Pku) 

 

 
 
Selamat Tahun Baru !! Dan selamat berjuang 
untuk mencapai resolusi di tahun 2013 yang baru 
datang ini. 
 
Sehubungan dengan Tahun Iman 2012 – 2013 
yang dicanangkan bagi seluruh Gereja Katolik 
sedunia, maka semoga resolusi apapun yang kita 
miliki tetap berpegang teguh pada Iman Katolik 
kita. 
 
Segala kegiatan mewah, hasil cemerlang, dan 
usaha kita akan terasa hampa dan menyisakan 
suatu perasaan tawar dan ganjalan hati jika 
sesuatunya itu dilandaskan demi kepentingan 
tertentu, bukan atas dasar demi kemulianNya. 
 
Salam. 

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 
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