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Pekerjaan iman itu bagai pekerjaan 

hamba yang melayani. Pekerjaan ini 

disepelekan dunia tetapi nilainya lebih 

besar dari semua mukjizat besar yang 

pernah diadakan. Karena mukjizat selalu 

dibuat untuk menumbuhkan iman, maka 

bila iman sudah kuat, kita tidak 

membutuhkan mukjizat. Mukjizatlah 

yang membutuhkan kita untuk 

meneguhkan saudara kita yang lain dan 

Bacaan Seminggu 
 

Minggu, 6 Okt 2013 
Hab. 1:2-3; 2:2-4;  
2Tim. 1:6-8,13-14;  
Luk. 17:5-10 
Senin, 7 Okt 2013 
Yun. 1:1- 2:1,11;  
Luk. 10:25-37 
Selasa, 8 Okt 2013 
Yun. 3:1-10;  
Luk. 10:38-42 
Rabu, 9 Okt 2013 
Yun. 4:1-11;  
Luk. 11:1-4 
Kamis, 10 Okt 2013 
Mal. 3:13-20a;  
Luk. 11:5-13 
Jumat 11 Okt 2013 
Yl. 1:13-15;2:1-2;  
Luk. 11:15-26 
Sabtu 12 Okt 2013 
Yl. 3:12-21;  
Luk. 11:27-28 
 

Dari percikan huruf, iman sama dengan amin. Karena 
itu, beriman berarti mengamini apa yang kita imani. 
Iman selalu tidak jelas. Amin membawa iman pada 
kenyataan hidup sehari-hari, supaya jelas bahwa 
orang itu beriman. Karena itu, iman adalah undangan 
untuk mengamini suka-duka hidup di dunia ini dan 
melihat rahasia kematian adalah bagian dari hidup itu 
sendiri 

 

Iman Kecil itu Besar 
   
Ketika para murid, meminta, "Tambahkanlah iman 
kami!" Yesus tidak menjawab, "Nih saya tambahi!" 
Tetapi, Tuhan Yesus menguraikan bahwa iman yang 
amat kecil itu saja sudah besar dan kuat kuasanya: 
bisa mencabut pohon ara yang besar dan 
memindahkan gunung. Ternyata tidak perlu 
menambah iman. Dalam penghayatan, yang perlu 
ditambahkan adalah Cinta Besar. 

 

 

 

I M A N 
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menjadi saksi iman benar dan sejati. Kita 

tahu sekarang ketika mukjizat tidak kita 

minta, mukjizat selalu menyertai sebagai 

kenyataan. Ingat akan Salomo, ia 

memilih kebijaksanaan, dan apa yang 

menyertainya? (2Taw 1:12).  

   

Iman Benar dan Sejati  

    

Iman benar terletak pada Sang Tokoh 

dengan litani pertanyaan. Siapa Dia? 

Siapa bersama Dia? Apa saja yang 

terbaik yang Dia lakukan untuk kita? 

Masih banyak pertanyaan lain. Iman 

sejati mestilah relasi kasih dan suci, 

pengenalan dan penyelaman yang dalam 

tentang Kehidupan dan Sang Kehidupan.  

 

Kalau kita sharing dan saring dari semua 

kisah yang ada, pastilah Tuhan Yesus 

sebagai satu-satunya Jawaban sempurna. 

Bahkan, Dia adalah Jalan dan 

Pintu untuk semua itu. Semua 

pengajaran, pelayanan, 

pengorbanan dan cinta-Nya, 

semua untuk kita, yang 

disebut sebagai sahabat. 

Bahkan, demi cinta-Nya yang 

besar kepada kita, Dia rela 

menyerahkan nyawa-Nya 

untuk disalibkan.  

   

 

 

Iman dan Saksi 

(Penderitaan) 

   

Apa tanda dan saksi bahwa seorang itu 

sungguh beriman? Ada aneka jawaban 

iman sesuai dengan pengetahuan dan 

pengalaman hidup. Tetapi, menurut 

hemat saya tanda "ori(ginal)" seseorang 

itu sungguh beriman atau tidak, terletak 

pada bagaimana ketika ia sedang 

menghadapi kesulitan hidup, penderitaan 

atau salib berat berkepanjangan. Salib 

bisa datang dari mana saja. Terlebih 

ketika kita menjalankan kejujuran, 

keadilan, kebenaran dan kasih.  

 

Guru telah mengajari dan melaksanakan 

apa yang diajarkan. Orang yang sungguh 

beriman adalah orang yang masih bisa 

bersyukur, tersenyum dan tertawa ketika 

sedang sangat menderita. Bahkan, ia 

menertawakan penderitaan yang tidak 

dapat mengalahkan imannya. Ia pun 

tahu, itu ada iramanya: "Isi penuh iman 

dengan Cinta. Menebarnya dalam silih 

dan pengampunan. Menghasilkan tobat, 

terpancarlah cahaya sukacita." Dia tahu 

dengan indah bahwa di balik salib dan 

bayang-bayangnya, tampak kehidupan 

abadi.  

   

Iman dan Surga 

   

Mengapa iman dan bukan 

yang lain? Iman dibutuhkan 

bumi sebelum surga. Karena 

jiwa membutuhkan pemurnian 

sebelum mati agar dapat 

mengenakan "pakaian pesta" 

(Mat 22:11-12). Dan 

pemurnian itu adalah salib. 

Belajar mencintai salib adalah 

belajar mencintai surga karena 

di dalamnya rahasia surga 

dibenamkan sebagai pilihan. Di situ 

meterai janji Gusti terpatri. Kalau bumi 

telah mempunyai iman, maka salib 

direbahkan menjadi jembatan surga. Dan 

bila surga itu adalah relasi, maka iman 

adalah cerminan berbagi, sementara itu 

salib akan bernyanyi dengan Cinta yang 

terbukti.  
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Surga adalah milik orang yang 

mengamini iman benar dan sejati. Iman 

sebesar biji sesawi cukup untuk besarnya 

bumi. Orang seperti ini merayakan iman 

setiap hari dalam liturgi, dalam doa dan 

Ekaristi. 

 

(mengenai Iman menurut Yesus dan 

Siapa orang beriman menurut Yesus, 

dapat dibaca di Warta PAroki edisi Sept 

2013 atau di website Paroki) 
 
RENUNGAN HARI INI: 
 

"Sekiranya kamu memiliki iman 

sebesar biji sawi saja, kamu dapat 

berkata kepada pohon ara ini: 

Terbantunlah (=tercabutlah) engkau 

dan tertanamlah di dalam laut, dan ia 

akan taat kepadamu". 

 

Kata-kata Yesus menimbulkan 

pertanyaan, yang sekarang pun harus kita 

jawab secara jujur. "Apakah kita 

sungguh telah melakukan tugas kita 

masing-masing atau bersama seperti 

seharusnya? Apakah yang harus kita 

lakukan sekarang? Tugas apa yang ada 

di depan kita? Sumber apa dan kekuatan 

apa yang harus kita miliki dan harus kita 

pegang? Pertanyaan-pertanyaan ini 

memang kompleks! Harus dipikirkan 

secara sungguh-sungguh! - Tiada tempat 

atau waktu maupun kesempatan, di mana 

seorang murid Yesus dapat/boleh 

berkata: "Aku telah melaksanakan 

tugasku, nah sekarang aku ingin atau aku 

minta dilayani" . 

 

Pertanyaan dan tanggapan seperti itu 

berlaku untuk setiap orang, namun 

pertama-tama untuk siapapun yang 

diserahi tugas memimpin, secara khusus 

lagi bagi setiap orang yang bertugas 

memimpin umat Allah, apapun 

bentuknya! Apa itu artinya? Artinya, 

permohonan penambahan, 

perkembangan dan penguatan iman 

jangan sampai menggoda para rasul atau 

pemimpin apapun, dengan harapan agar 

dengan tambahan iman akan membawa 

serta juga tambahan kenaikan 

kedudukan, sehingga kedudukan sebagai 

melayani berhenti dan diganti dengan 

kedudukan dilayani! 

 

Para rasul dan semua pemimpin tetap 

berada dalam kewajiban untuk selalu 

memperhatikan dan menghayati perintah 

Yesus kepada murid-murid-Nya! Entah 

di mana pun kita berada ataupun 

berkedudukan, seorang hamba tetap 

seorang hamba di depan Tuhan bagi 

sesama! Amin. 
 
KATEKESE HARI INI 
 

Iman adalah satu perbuatan pribadi: 

jawaban bebas manusia atas undangan 

Allah yang mewahyukan Diri. Tetapi 

iman bukanlah satu perbuatan yang 

terisolir. Tidak ada seorang pun dapat 

percaya untuk dirinya sendiri, 

sebagaimana juga tidak ada seorang 

yang dapat hidup untuk dirinya sendiri. 

Tidak ada seorang yang memberikan 

iman kepada diri sendiri, sebagaimana 

juga tidak ada seorang yang memberi 

kehidupan kepada diri sendiri. Yang 

percaya menerima kepercayaan dari 

orang lain; ia harus melanjutkannya 

kepada orang lain. Cinta kita kepada 

Yesus dan kepada sesama mendorong 

kita supaya berbicara kepada orang lain 

mengenai iman kita. Dengan demikian, 
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setiap orang yang percaya adalah 

anggota dalam jalinan rantai besar 

orang-orang beriman. Saya tidak dapat 

percaya, kalau saya tidak didukung oleh 

kepercayaan orang lain dan oleh 

kepercayaan saya, saya mendukung 

kepercayaan orang lain.  

--- Katekismus Gereja Katolik, 166 
 

 
PENGUMUMAN 

Kolekte Misa 29 Sept 2013 

Kolekte I : Rp. 435.000,- 
Kolekte II  : Rp. 325.000,- 

 
Petugas 12 Okt2013 

(dengar pengumuman) 
 

The Fully Alive Experience 
Akan diadakan pelatihan The Fully Alive 
Experience Angkatan II 
Jumat-Minggu, 1-3 Nov 2013 @16.00 
Di Gedung Fasilitas Umat. 

Kontribusi Minimal Rp.150.000,- 
Pendaftaran: Hub Pengurus Stasi 

 
Perayaan BKSN Wilayah I 
 
Stasi kita telah mengikuti lomba Kuis 

Kitab SUci pada perayaan BKSN di Paroki 
pada minggu lalu. 
 
Dan mendapat juara I untuk tingkat SD, 
serta juara III untuk tingkat SMA-SMA. 
 
Selamat kepada peserta dan 
pembimbing. Tetap semangat. 

 
Juara III Kuiz Kitab Suci tingkat SMP SMA 
 

 
Juara I Kuiz Kitab Suci Tingkat SD 

 

 

 

 

 

 

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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