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memberikan penilaian yang memadai 
terhadap karyaNya dan ajaranNya. Yesus 
hanya diterima sebagai pribadi yang penuh 
sensasi, bukan sebagai pribadi yang 
menentukan hidup manusia. 
 

Sepenggal kisah periode Nazareth ini 
sebetulnya hanya mau menunjukkan puncak 
dari pernyataan diri Yesus. Yessu diwartakan 
sebagai yang memenuhi dan 
menyempurnakan segala janji, yang telah 
ditawarkan oleh para nabi. 
 

Bacaan Seminggu 

 

MInggu, 3 Feb 2013 
Yer. 1:4-5,17-19;  
1Kor. 12:31-13:13 ;  
Luk. 4:21-30 
Senin, 4 Feb 2013 
Ibr. 11:32-40;  
Mrk. 5:1-20 
Selasa, 5 Feb 2013 
Ibr. 12:1-4; Mrk. 5:21-43 
Rabu, 6 Feb 2013 
Ibr. 12:4-7,11-15;  
Mzm. 103:1-2,13-14,17-18a;  
Mrk. 6:1-6 
Kamis, 7 Feb 2013 
Ibr. 12:18-19,21-24;  
Mrk. 6:7-13 
Jumat, 8 Feb 2013 
Ibr. 13:1-8;  
Mrk. 6:14-29 
Sabtu, 9 Feb 2013 
Ibr. 13:15-17,20-21;  
Mrk. 6:30-34 
 

Dalam injil hari ini kita mendengar 
bagaimana Yesus ditolak di kampung 
halamanNya sendiri, karena mereka 
terlalu kenal dengan dia. “Bukankan Ia 
anak Yusuf, si tukang kayu itu?”. Yesus 
kan biasasaja, anak Nazareth. Kalo 
memang Dia luar biasa atau nabi, coba 
Dia buat suatu “Tanda heran”, seperti 
yang diperbuatnya di Kapernaum dandi 
kota-kota lain. 
 
Yesus ditolak karena mereka hanya mau menerima pribadi yang 
sesuai dengan selera mereka, Yesus yang sensasional. Yesus 
yang bisa membuat tanda heranm Yesus yang bisa main sulap! 
Yesus sebagai pribadi yang membawa penentuan bagi 
kehidupan mereka itu tidak mereka butuhkan! 
 
Yesus di Kapernaum dikagumi karena karyaNya yang 
menakjubkan, di daerahnya sendiri ternyata Ia tidak diterima 
karena orang “terlalu mengenalnya” dan tidak mampu 
memberikan penilaian yang memadai terhadap karyaNya dan 
ajaranNya. Yesus hanya diterima sebagai pribadi yang penuh 
sensasi, bukan sebagai pribadi yang menentukan hidup manusia. 
 
Sepenggal kisah periode Nazareth ini sebetulnya hanya mau 
menunjukkan puncak dari pernyataan diri Yesus. Yessu 
diwartakan sebagai yang memenuhi dan menyempurnakan 
segala janji, yang telah ditawarkan oleh para nabi. 
 
Namun Ia ditolak karena tidak membuat :tanda heran” itu. Yesus 
memang tidak membuat mujizat pada waktu tergantung di salib, 
walaupun orang berkata,”Kalau Ia adalah Penyelamat yang 
dijanjikan itu, coba Ia turun dari salib supaya kami percaya.” 

MEREKA MENOLAK YESUS 

Hari Minggu Biasa ke IV tahun C 
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Namun Ia ditolak karena tidak membuat 
:tanda heran” itu. Yesus memang tidak 
membuat mujizat pada waktu tergantung di 
salib, walaupun orang berkata,”Kalau Ia 
adalah Penyelamat yang dijanjikan itu, coba 
Ia turun dari salib supaya kami percaya.” 
Yesus tidka membuat tanda heran kalau 
disuruh. Ia bukan tukang sulap! 
 
Yesus tidak menyesal ditolak oleh orang-
orangnya sendiri. Tidak ada nabi yang ditolak 
di kampung halamannya sendiri. Maka ia 
berbalik pada bangsa-bangsa lain. 
 

 
 
Dalam kehidupan menggereja ini pun orang 
masih merindukan Yesus yang membuat 
tanda heran. Lihat saja cerita-cerita 
mengenai penampakkan Yesus yang 
sensasional di banyak tempat. Ribuan orang 
berduyun-duyun ke sana, padahal tiap saat 
Ia hadir dalam Ekaristi, dalam firmannya, 
dalam doa-doa kring.. namun itu tidak begitu 
disukai, Karen tidak sensasional!!! 
 
Maka jika demikian.. apakah Yesus akan 
berpaling kepada orang lain?  
 

 
 
 
 
 

 
 
Sebuah perenungan: 

BAGAIMANA KITA MENILAI 

YESUS 

 
Yesus ditolak di kampung halamanNya 
sendiri. Terkadang hal demikian terjadi juga 
pada saat kita melayani dalam gereja kita, 
kita ditolak karena teman-teman kita 
merasa“terlalu mengenal kita” dan 
mengetahui reputasi kita yang dianggap tidak 
terlalu cocok untuk melakukan pekerjaan-
pekerjaan. 
 
Hal yang merugikan tentu, baik bagi orang 
tersebut yang mendapat “penilaian” maupun 
yang memberi penilaian, karena akan 
berkurang satu pelayanan. 
 
Mengenai “penilaian” kita 
terhadap orang lain, tidak 
lepas dari visi kita 
terhadap orang lain. 
Terkadang visi tersebut 
bisa keliru, kita kerap 
memberikan penilaian-penilaian terhadap 
orang lain tanpa memandangnya terlebih 
dahulu, apa, kenapa, dan apa misi yang 

dibawanya.  
 
Dalam pelatihan FAE yang baru 
lalu, kita diajak untuk mengenali visi 
terhadap orang lain (setelah 
sebelumnya kita dilatih untuk 
mengenali visi sendiri). Kita dilatih 

utnuk mencintai diri sendiri dengan cara yang 
benar, merubah cara pandang visi kita yang 
masih keliru, baru kemudian  kita bisa 
mengenali da mencintai orang lain. Demikian 
juga tentang visi terhadap Tuhan. Tuhan 
bagaimanakah yang ada di pikiran kita? 
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Tuhan yang galak, Tuhan yang penuntut, 
Tuhan yang tidak pernah menjawab doa kita, 
Tuhan yang menghukum kita karena kita 
berbuat salah, Tuhan yang meminta kita 
untuk melakukan semua hukumNya… 
karena jika tidak melakukan itu semua, maka 
berkatNya tidak akan datang pada kita. Itu 
semua merupakan pandangan yang keliru. 
 
Jika kita sudah memiliki visi yang benar 
mengenai Yesus, maka kita tak perlu lagi 
jauh-jauh mencari Yesus. Cukup datang ke 
Misa Kudus, dan Ia hadir. Cukup datang ke 
pertemuan Kring, Ia hadir. Sadari dan 
rasakan cintanya, bahkan dalam keseharian 
kita. Pertemuan kring bukanlah sekedar 
rutinitas pertemuan untuk saling mengenal, 
begitu juga dengan ibadat, dan bahkan 
perayaan Natal. Semuanya itu – jika kita 
memiliki visi yang tepat- adalah merupakan 
suatu kesempatan untuk bertemu dengan 
Tuhan  jika kita menyadarinya. 
 

(renata – Kring 1) 

 

 
 
Sebuah latihan: 

 

PENGENALAN VISI 

 
 
Gambar gelas dengan separuh air di 
dalamnya. 
 
Pertanyaan : 
1. Apa pendapatmu tentang gambar ini? 
2. Apa yang terjadi jika anda memasukkan 

batang korek api yang menyala ke dalam 
gelas ini? 

Foto dalam penutupan Bulan Maria Okt 2010 di rmh Bpk Sunrio Tardy 
~ Yesus hadir di sini ~ 
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Jawaban yang mungkin dikemukakan. 
 
Jawaban Pertanyaan pertama: 
1. Airnya tinggal sedikit 
2. Masih ada air 
3. Airnya hanya setengah 
4. Lainnya? 
 
Dari jawaban yang timbul, menunjukkan visi 
dari penjawab.  
 
Airnya tinggal sedikit  ketidakcukupan, 
ketidakpuasan. 
Masih ada air  harapan 
Airnya hanya setengah  tidak untuk dibagi 
 
Jawaban pertanyaan kedua: 
1. Apinya mati 
2. Apinya menyala, gelas itu berisi cairan 

yang merupakan bahan bakar (minyak 
tanah, bensin dll) 

 
Satu gambar, banyak kesimpulan, satu 
pertanyaan banyak jawaban. Semua 
jawaban itu adalah seperti cermin pikiran 
kita. Visi kita, dan visi kita pasti akan 
membawa kita dalam suatu tindakan. 
 
Tindakan kita adalah “perintah” dari visi kita. 
Maka, pengenalan visi negaif dan positif 
sangat diperlukan bagi kita untuk dapat hidup 
lebih bermakna, bermakna Kristiani.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PENGUMUMAN 

 
 
PETUGAS IBADAT 9 Feb 2013 
 
Pemimpin : Bapak Petrus Sunu 
Dirigen : Ibu Kristina Mujiati 
Organis : Ibu Marselina Pane 
Mazmur : Ibu Erna Surbakti 
Petugas : Kring 4 
BIAK : Bapak Daud Darmono 
 
 
KOLEKTE IBADAT 26 Jan 2013. 
 
Kolekte pertama : Rp. 326.000,- 
Kolekte kedua : Rp. 178.000,- 
Sekolah MInggu : (Pembina BIA) 
 

PENERIMAAN SAKRAMEN 
 
Bagi yang berminat untuk pene- 
rimaan Sakramen Permandian Bayi, 
Penerimaan Katolik / Baptis , 
Sakramen Krisma, harap meng- 
hubungi sekretaris Stasi,  
Ibu Lina peranginangin. 

 
 
 
 
 
 

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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