
 
 

Mungkin kita juga pernah mengalami kegembiraan yang 
sama ketika mempunyai idola yang sangat dirindukan, tiba-tiba 
ada kesempatan bisa bertemu. Kerinduan bertemu Tuhan, 
menerima Dia dan mengimani Dia dalam hati dan pikiran serta 
dalam tindakan, merupakan tujuan hidup semua orang yang 
berkehendak baik. Ini juga yang merupakan jawaban atas 
pertanyaan Yesus,  “Apakah yang kamu cari?” Dengan 
mengikuti-Nya, menanyakan di mana Ia tinggal, Yesus pun 
menanggapi dan menerima kita, “Mari, lihatlah”  

 
Mengenal dan mengikuti Tuhan memang banyak jalannya mulai diberi tahu dan 

dijelaskan oleh orang lain yang tahu dan mengenal Tuhan lebih dulu, atau melalui 
pengalaman iman pribadi untuk bisa sampai mengenal Tuhan. Seperti Samuel bisa 
mengenal Tuhan juga diberi tahu orang lain yaitu Eli yang memberitahunya. Berkat 
bimbingan dan penjelasan Eli, Samuel mengerti bahwa ia memang dipanggil Tuhan 
sendiri, ketika mendengar namanya dipanggil sampai tiga kali.  

 

kita yang sudah beranjak dewasa? 

20. Apakah kita melakukan perbuatan 

persis seperti apa yang kita katakan?  

21. Misal, terkadang kita membicarakan 

orang korupsi, pencurian, kemalasan, 

dan lain-lain hal yang terjadi di sekitar 

kita, mampukah kita untuk tetap 

hidup dalam arus yang sesuai dengan 

ajaran gereja Katolik? 

22. Kadang kita kesulitan untuk mencari 

pengetahuan yang menguatkan iman 

ke-katolik-an kita, berniatkah kita 

untuk terus mencari tahu dari sumber-

sumber yang terpercaya, atau 

menunggu pengurus stasi/paroki untuk 

mencarikan info, atau malah 

membiarkan saja keingintahuan itu 

menjadi sekedar ingin tahu tanpa 

tindak lanjut? 

23. Pernahkan hati kita mengkritik 

pekerjaan pelayanan yang dilakukan 

orang lain tanpa mau ikut ambil 

bagian dalam pelayanan? 

24. Apakah kita mengerti apa itu dosa? 

Apakah kita mengenal adanya 

pelunasan hutang dosa (Indulgensi) 

sebagian atau seluruhnya? 

25. Apakah pernah sesekali kita berhenti 

sadar bahwa kita memiliki iman 

Katolik, misal dalam prilaku pada saat 

marah, tutur kata pada saat ingin 

pendapat didengar, pada saat  

menagih hutang, pada saat yang 

berhubungan dengan uang, pada saat 

terjadi sesuatu yang berhubungan 

denga karir, pada saat kemalangan dan 

lain-lain? 
 

Hanya untuk renungan pribadi. Semoga berkenan  

 

 
 

Buletin ingguan 
 

 

Wacana Komunikasi Umat Stasi St Philipus Arengka Ujung Pekanbaru 

Minggu biasa II / Tahun B Edisi 14 Januari 2012 

Bacaan Seminggu 

 

Minggu. 15 Jan 2012 
1Sam 3:3b-10,19,  
1Kor 6:13c-15a,17-20,  
Yoh 1:35-42 
Senin, 16 Jan 2012 
1Sam 15:16-23,  
Mrk 2:18-22 
Selasa, 17 jan 2012 
1Sam 16:1-13,  
Mrk 2:23-28 
Rabu, 18 Jan 2012 
1Sam 17:32-33,37,40-51,  
Mrk 3:1-6 
Kamis, 19 jan 2012 
1Sam 18:6-9, 19:1-7,  
Mrk 3:7-12 
Jumat, 20 jan 2012 
1Sam 24:3-21,  
Mrk 3:13-19 
Sabtu, 21 jan 2012  
2Sam 1:1-4,11-12,19,23-27,  
Mrk 3:20-21 
 

Zaman sekarang terbuka luas untuk bisa berkenalan 
dengan semua orang setelah ada jejaring sosial yang 
dinamakan facebook. Melalui facebook semua orang bisa 
bertemu dengan teman, saudara atau sahabat. Mereka bisa 
mengetahui aktivitas dan keinginan masing-masing dan 
menyampaikan “uneg-unegnya”, serta bisa melepas 
kerinduannya.  

Kerinduan Andreas dan Simon Petrus akan datangnya 
Mesias, Penyelamat dunia menjadi kenyataan ketika 
mereka berjumpa sendiri dengan Yesus dari Nazaret. “Kami 
telah menemukan Mesias (artinya Kristus),“ kata Andreas 
kepada saudaranya, Simon Petrus. Mereka bisa 
menemukan Mesias berkat Yohanes yang menunjukkan 
kepada mereka, “Lihatlah Anak Domba Allah”. Begitu 
mendengar kata-kata itu mereka sangat gembira lalu 
mengikuti Yesus.  
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Jika saya ingin di dengar, maka saya 

mau mendengarkan orang lain. 

Untuk pengumuman, dengarkan yang 
dibacakan ketua stasi hari ini, ya.. 

 

KAMI TELAH MENEMUKAN MESIAS!! 

Hidup kristiani itu bagai sebuah pesawat terbang, bilamana Anda berhenti ... Anda akan jatuh! 
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Sebenarnya Tuhan bisa aja langsung 

menjelaskan dirinya kepada setiap orang, 

tetapi ternyata dalam banyak peristiwa 

umat beriman, Tuhan toh lebih sering 

menggunakan tangan, pikiran, keaktifan 

manusia untuk memberitahukan akan hal 

itu. Mungkin dengan perantaraan 

manusia itu, kehendak Tuhan akan lebih 

jelas ditangkap orang, karena mereka 

sama-sama manusia. Melihat hal ini, 

peran manusia sungguh sangat penting 

dalam memperkenalkan diri-Nya, untuk 

mengenalkan kasih-Nya, dan menya-

lurkan keselamatan-Nya.  

 

Inilah sebabnya bahwa Gereja sampai 

saat ini terus mengajak dan menyemangati 

anggotanya untuk menjadi penyalur kasih 

Tuhan, agar semakin banyak orang dapat 

mengalami dan merasakan kasih Tuhan 

itu. Kita semua dipanggil dan diutus 

untuk meyampaikan kabar gembira 

Tuhan kepada semua orang.  

 

Marilah kita semua yang sudah 

mengenal Dia, dan menemukan Dia serta 

mengikuti-Nya, selalu bersyukur dan 

melakukan kehendak-Nya dengan ber-

semangat saling melayani, agar semua 

orang bisa berkembang dalam suasana 

hidup yang sehat dan damai sejahtera 

dalam Kristus. 

 

[KATEKESE] MARKUS PENGINJIL 

 

Kita kini memasuki tahun liturgi B, 

dengan ciri bahwa Injil yang 

dikemukakan setiap minggunya diambil 

dari Kitab Markus, kitab kedua dalam 

perjanjian baru. Maka, tidak ada 

salahnya kita sedikit berkenalan dengan 

Markus. 

 

Ia dibesarkan di Yerusalem dan termasuk 

angkatan pertama orang Kristen (Kis 

12:12). Markus memiliki kesempatan yang 

unik karena berhubungan dengan 

pelayanan tiga orang rasul PB: Paulus 

(Kis 13:1-13; Kol 4:10; File 1:24), 

kita adalah para rasul awam yang 

memiliki tugas mewartakan kabar 

gembira dari Tuhan? 

26. Apakah kita cukup mendidik anak-

anak kita dalam beriman secara 

Katolik? 

27. Mampukah kita menjelaskan kepada 

anak-anak mengenai Tritunggal Maha 

Kudus, mengingat ke-Esa-an Tuhan 

terkadang menjadi pembicaraan anak-

anak jika sudah berdebat mengenai 

iman. 

28. Mampukah kita mengasihi anak-anak 

kita dengan selalu berpegang teguh 

pada keimanan kita? 

29. Seberapa mampu kita hidup 

bermasyarakat tanpa pernah malu 

untuk mengakui (dengan perbuatan) 

iman ke-Katolik-an kita?  

30. Dalam kehidupan bermasyarakat, 

seberapa mampu kita bertoleransi 

tanpa menyetujui / memaklumkan 

ajaran iman lain? 

31. Sebagaimana dalam kemampuan kita 

dalam menafsirkan suatu ayat dalam 

Kitab Suci? 

32. Apakah ayat dalam Kitab Suci kita 

pergunakan untuk menyetujui 

perbuatan / pemikiran kita? 

33. Seberapa dalam kita mempercayai 

Ajaran Gereja Katolik, termasuk 

Ajaran sosial gereja, Kanonik dan 

lain-lain? 

34. Apakah kita pernah berpikir untuk 

meluangkan waktu untuk ambil 

bagian dalam kegiatan gereja? 

35. Apakah kita menyadari bahwa waktu 

yang kita miliki adalah seluruhnya 

pemberian Tuhan, dan kapanpun 

Tuhan bisa mengambilnya dari kita? 

36. Apakah kita menggunakan kemajuan 

teknologi informasi yang sedang 

berkembang pesat untuk mencari tahu 

lebih dalam mengenai iman katolik 

kita? 

37. Apakah kita pernah merasa khawatir 

akan pergaulan dan masa depan anak 

kita yang sudah beranjak dewasa? 

38. Apakah kita melakukan 

pelayanan tiga orang rasul PB: Paulus 

(Kis 13:1-13; Kol 4:10; File 1:24), 

Barnabas (Kis 15:39) dan Petrus (1Pet 

5:13). 
 

Sejak akhir abad 

pertama atau pada 

awal abad kedua se-

sudah Masehi, ada 

naskah-naskah yang 

menegaskan bahwa 

Injil kedua adalah 

karya Markus: ia me-

nemani Petrus ke Ro- 

ma, di situ ia juga bertemu Paulus, dan 

menulis secara saksama segala ajaran 

Petrus. 
 

lnjil Markus didasarkan atas tradisi-tradisi 

lisan mengenai Yesus dari Nazaret, yang 

ditulis sedikit demi sedikit. Potongan-

potongan teks yang diwariskan dari satu 

komunitas ke komunitas lain dilengkapi 

oleh kesaksian lisan dari mereka yang 

mengalami Yesus selama Ia hidup di bumi 

ini. Markus menulis Injilnya untuk suatu 

tipe komunitas tertentu: Ia berbicara 

kepada orang-orang Kristen yang berasal 

dari kekafiran dan ingin mewartakan 

misteri Yesus, Putra Allah, dengan 

menciptakan perkataan dan perbuatan 

yang menjadi sarana yang digunakan 

Yesus untuk menyatakan diri-Nya kepada 

bangsa manusia. 
 

Empat ciri utama menandai Injil Markus: 

(3) Injil ini penuh kegiatan, yang lebih 

menekankan apa yang dilakukan Yesus 

daripada apa yang diajarkan oleh-Nya 

(Markus mencantumkan 18 mukjizat 

Yesus dan hanya empat perum-

pamaan-Nya); 

(4) Injil ini khususnya untuk orang 

Romawi, serta menjelaskan adat-

istiadat Yahudi, meniadakan semua 

daftar keturunan Yahudi dan kisah 

kelahiran, penggunaan istilah Latin 

dan menerjemahkan kata-kata dalam 

bahasa Aram;  

dan menerjemahkan kata-kata dalam 

bahasa Aram;  

(3) Injil ini bernada mendesak, dimulai 

dengan tiba-tiba dan bergerak dengan 

cepat dari episode yang satu kepada 

episode yang lain, dengan 

menggunakan 42 kali kata keterangan 

Yunani yang diterjemahkan dengan 

"seketika itu juga". 

(4) Injil ini ditulis dengan hidup, seraya 

menggambarkan peristiwa-peristiwa 

dalam kehidupan Yesus dengan 

ringkas dan tepat, dengan gamblang 

dan dengan keahlian dari seorang 

pujangga. 
Dari berbagai sumber 

 

[RENUNGAN] MENGENAL TUHAN 

Kali ini buletin mengajak untuk 

memeriksa batin diri sendiri, dengan 

pertanyaan-pertanyaan mudah-mudah 

susah. 

 
1. Bagaimana kehidupan keseharian kita 

yang mencerminkan bahwa kita 

mengenal Tuhan? 

2. Apa yang kita ucapkan dalam hati 

pada saat Pastor mengangkat Hosti 

dan kita mengatupkan kedua tangan 

kita untuk menyembah? 

3. Apa maksud “mengadili orang hidup 

dan mati” dalam doa Bapa kami? 

4. Apakah kita aktif dalam kehidupan 

gerejani? 

5. Dalam kehidupan gerejani, apakah 

kita mengerti benar apa makna 

pelayanan kita, ataukah hanya 

sebagai tanggungjawab dan tugas 

yang harus dijalankan berdasarkan 

apa yang sudah terjadi / menjadi 

kebiasaan sebelumnya? 

6. Apa kita haus untuk pengenalan akan 

iman ke-katolikan kita, ataukan 

merasa cukup memiliki iman sebesar 

biji sesawi? 

7. Seberapa jauh kepedulian kita akan 

karya kerasulan awam, yang mana 

kita adalah para rasul awam yang 

memiliki tugas mewartakan kabar 


