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Bekerja keras pada saat yang tepat saja 
pulang tanpa hasil. Sekarang malah 
disuruh bekerja pada saat yang "kurang 
tepat". Akan tetapi, ia belajar taat kepada 
Yesus; dan betapa terkejutnya dia, saat 

jala ditebarkan dan diangkatnya penuh 
ikan-ikan besar. Bahkan jala mulai koyak 
dan teman di perahu lain diminta untuk 
menolongnya karena banyaknya hasil 
tangkapan.  

Bacaan Seminggu 

 

Minggu, 10 Feb 2013 
Yes. 6:1-2a,3-8;  
1Kor. 15:1-11;  
Luk. 5:1-11 
Senin, 11 Feb 2013 
Kej. 1:1-19;  
Mrk. 6:53-56 
Selasa, 12 Feb 2013 
Kej. 1:20-2:4a;  
Mrk. 7:1-13 
Rabu, 13 Feb 2013 
Yl. 2:12-18;  
2Kor. 5:20 - 6:2;  
Mat. 6:1-6,16-18 
Kamis, 14 Feb 2013 
Ul. 30:15-20;  
Luk. 9:22-25 
Jumat, 15 Feb 2013 
Yes. 58:1-9a;  
Mat. 9:14-15 
Sabtu, 16 Feb 2013 
Yes. 58:9b-14;  
Luk. 5:27-32 
 

Saat Simon dan kawan-
kawan sedang member-
sihkan jala, Yesus meminta 
Simon untuk menolakkan 
perahunya menjauh dari 
pantai. Dan yesus mengajar 
orang banyak dari atas 
perahu. Setelah mengajar, 
Yesus berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat 
yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap 
ikan" (Luk 5:4). Sebagai orang yang berpengalaman 
dalam hal menangkap ikan, kiranya tidak mudah untuk 
menerima usul itu. Simon pun memiliki perasaan 
seperti itu. Disertai rasa enggan dan kurang percaya ia 
menjawab Yesus, "Guru, telah sepanjang malam kami 
bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa, 
tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan 
menebarkan jala juga" (ayat. 5). 
 
Perasaan enggan yang dimiliki Simon sangat logis.  
 

DIPANGGIL DAN DIUTUS 
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Melihat kejadian tersebut Simon langsung 
tersungkur di hadapan Yesus. Dia melihat 
keilahian Yesus. Memang, tidak seorang 
pun layak di hadapan ALlah, dan tak 
seorang pun dapat bertahan di hadapan-
Nya. Mengapa? Karena cahaya Allah 
menyilaukan mata manusia. Tak seorang 
pun kuat melihatnya, bahkan manusia 
akan mati terbakar saat memandang 
sinar-Nya. Itulah sebabnya Simon berkata, 
"Tuhan, pergilah dari padaku, karena aku 
ini seorang berdosa" (ayat 8). Namun 
demikianlah, kasih Tuhan jauh lebih 
besar daripada dosa manusia. Kebenaran 
ini tampak dalam penegasan Yesus, 
"Jangan takut, mulai dari sekarang engkau 
akan menjala manusia" (ayat 10). 
 
Simon dan kawan-kawan dipanggil dan 
dijadikan sebagai penjala manusia. Apa 
maksudnya? Menjala manusia artinya 
membawa manusia kepada kehidupan, 
menghindarkan mereka dari maut. 
Karenanya tugas ini bukan tugas 
perorangan, melainkan tugas bersama, 
Gereja, umat Allah. Itulah sebabnya 
Gereja disebut Sakramen keselamatan.  
 
Karena itu, kita jangan hanya berpikir 
mengenai tugas Gereja dengan ukuran-
ukuran ritual saja, misalnya tugas 
menguduskan. Membaptis bukan hanya 
memasukkan orang ke dalam persekutuan 
Gereja, atau mengubah wajah 
kemanusiaan dari yang bisa dikungkung 
kuasa-kuasa jahat menjadi yang merdeka 
untuk mengenal Yang Baik dan Benar 
serta mengikuti Yesus. Demikian pula 
dengan tugas mewartakan Injil, bukan 
hanya dengan berkotbah. Melalui karya 
kesehatan, Gereja menyelamatkan dari 
kematian fisik; melalui karya pendidikan, 
Gereja menyelamatkan orang dari 
kematian pengetahuan. Singkat kata, 
Gereja sebagai umat Allah perlu terus-

menerus menawarkan wujud Kerajaan 
Allah yang menjawab kebutuhan zaman, 
termasuk bagi mereka yang terpinggirkan 
dalam masyarakat. 
 
Semoga kita sebagai orang yang telah 
menerima Sakramen Baptis dan 
Krisma bersedia menjadi penjala 
manusia seperti Simon dan kawan-
kawan. Selain itu, siap diutus Allah 
seperti Yesaya, "Ini aku, utuslah aku!"  

(Yes 6:8) 

 
 

SEBUAH  

PERENUNGAN 
 

Sebagai umat Kristiani, kita adalah 
pengikut-pengikut Yesus (seperti Simon) 
yang terlibat dalam karya mewartakan 
Kabar Baik Kerajaan Allah.  
 
Tugas ini hendaknya kita terima sebagai 
kemungkina untuk menata kembali 
kehidupan pribadi kita dan kehidupan 
umat kita. 
 
Yang jelas, orang-orang yang dipanggil 
hendaknya: 
 
1. Seperti para murid Yesus terdahulu, 

dapat meninggalkan segala-
galanya. Kita musti meninggalkan 
ayah dan ibu, keluarga, pekerjaan kita 
dan sebagainya untuk menomor-
satukan panggilan kita mewartakan 
Kerajaan Allah.  

 
Meninggalkan pekerjaan bukan 
berarti kita tidak melakukan 
pekerjaan kita yang dahulu lagi, 
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namun bahwa kita memiliki prioritas 
yang baru, yaitu mewartakan Kerajaan 
Allah. Bekerja untuk memperoleh 
rejeki adalah hanya sarana supaya kita 
dapat menjalankan panggilan dengan 
lebih baik. Murid Yesus terdahulu juga 
tetap menjalin pekerjaan sebaga 
nelayan untuk bisa mendapatkan 
rejeki, namun kerja dan hidup mereka 
ditata baru untuk lebih baik 
mewartakan Kerajaan Allah.  
 
Meninggalkan orang tua, keluarga, 
bukan berarti bahwa kita 
menerlantarkan mereka, tetapi bahwa 
hendaknya kita menempatkan 
kepentingan Kerajaan Allah di atas 
kepentingan ayah ibu serta keluarga, 
sebab dengan demikian kita menjadi 
putra-putri Allah dan terselamatkan. 
 

2. Kita yang sudah meninggalkan segala-
galanya itu harus datang kepada-Nya 
untuk belajar diri Dia, menyatu 
dengan Dia dan menjadi seoerti Dia. 
ObsesiNya tentang Kerajaan Allah 
harus menjadi obsesi kita juga. Pola 
hidup-Nya harus menjadi pola hidup 
kita juga. 

 
3. Kita yang sydah meninggalkan segala-

galanya harus berstu mesra dengan-
Nya, hendaknya siap diutus untuk 
mewartakan dan memberikan 
kesaksian tentang Kerajaan Allah. 

 
4. Tantangan, Penderitaan, dan 

Korban akan menjadi bagian dari 
hidup kita. Ia telah berkata, “Barang 
siapa mengikuti Aku, hendaknya ia 
memilih salibnya dan mengikuti 
Aku.” 

 
Hendaknya jangan dibayangkan bahwa 
hidup sebagai orang yang dipanggil dan 

diutus harus hidup seperti para 
biarawan/biarawati. Hidup sebagai orang 
yang diutus tidak terletak pada pekerjaan, 
tugas dan profesi, tetapi terlebih pada 
semangat dan motivasi untuk 
mewartakan Kerajaan Allah dalam tugas 
dan profesi apapun. 
 
Seorang ayah ibu, atau pejabat atau 
pedagang dapat menjadi seorang yang 
terpanggil dan terutus, yang terpenting 
adalah semangat motivasinya dapat 
menata hidup dan tugas kita secara baru. 
 
SEMOGA  
 
 
 

MAKNA 

PERAYAAN 

EKARISTI 
 

 
EKARISTI SEBAGAI  
KENANGAN DAN PELAKSANAAN 
KARYA PENYELAMATAN ALLAH 
 
Dengan merayakan Ekaristi, umat 
beriman mengenangkan Misteri 
Penyelamatan Allah dalam Yesus Kristus, 
dan sekaligus melaksanakan amanat 
Yesus, “Lakukanlah ini sebagai kenangan 
akan aku.” 
 
Dalam perayaan Ekaristi, kita bukan 
hanya sekedar mengenang apa yang 
dibuat oleh Yesus. Lebih dari itu, bersama 
Yesus kita melaksanakan Karya 
penyelamatan Allah. Sebab Yesus 
sendirilah yang hadir dan memimpin 
perayaan Ekaristi dalam diri Imam. Maka 
dalam peryayaan Ekaristi, imam bertindak 
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lebih daripada hanya “atas nama” atau 
sebagai “wakil” saja, melainkan bertindak 
“dalam Pribadi Yesus.” (Christus Dominus 
art. 28) 
 
Dengan kata lain: Yesuslah yang bersabda 
dan berkarya dalam Perayaan Ekaristi. 
 
 
EKARISTI SEBAGAI  
WUJUD KESATUAN DENGAN KRISTUS 
 
Dengan mengatakan”Ambillah dan 
Makanlah, sebab inilah TubuhKu – 
Ambillah dan Minumlah, sebab ini piala 
DarahKu”, Kristus mengikat hubungan 
dengan para murid. Mereka terlibat dalam 
peristiwa yang diadakan bagi mereka. 
 
Maka kita yang menyembut Tubuh dan 
Darah Kristus (Komuni), kita bersatu 
dengan Kristus. Yesus sendiri 
bersabda,”Barang siapa makan daging-Ku 
dan minum darah-Ku, ia tinggal di dalam 
Aku, dan Aku di dalama dia.” 
 
 
EKARISTI SEBAGAI 
WUJUD KESATUAN UMAT (GEREJA) 
 
Dengan bernyanyi bersama, berdoa 
bersama dan dangan gerak-gerok yang 
sama, serta memakan Roti yang satu dan 
sama, orang yang ikut dalam perayaan 
Ekaristi dipersatukan oleh ikatan cinta, 
membentuk satu tubuh dalam Kristus. 
(bbk.Lumen Gentium art.3) 
 

PENGUMUMAN 

 

Kolekte 2 Feb 2013 
 

Kolekte pertama  : Rp.633.000,- 
Kolekte kedua : Rp.495.000,- 
 
PETUGAS 
 

Rabu Abu 10 Feb 2013 
 
Pemimpin : Bpk A Sahana 
Dirigen : Ibu Marselina Pane 
Organis : Renata 
Bacaan : Kring 2 
Mazmur : Ibu Erna Surbakti 
 
Jalan Salib I – Jumat 15 Feb 2013 
 

Pemimpin : Bpk Gabriel Suwarno 
Dirigen : Ibu Lina Peranginangin 
Organis  : Ibu Marselina Pane 
Bacaan : Kring 1 
Putra Altar : Kevin, Teguh 
 
Misa, 16 Feb 2013 
 

Pemimpin : Pastor Franco  
Dirigen : Ibu Marselina Pane 
Organis : Bpk A Sumardiyono 
Mazmur : Ibu Muliati Rikin 
BIA : Ibu Kristina Mujiati 
Petugas : Kring 5 
Putra Altar : Vena dan Teguh 
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