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Marilah kita amati gerak-gerik orang 
Farisi itu. Ia memasuki Bait Allah dengan 
kepercayaan diri yang tebal dan penuh 
perhitungan. Dikatakan dalam ayat 11, ia 
"berdiri dan berdoa dalam hatinya". 

Dalam bahasa aslinya, maksudnya, ia 
"berhenti" di jalan masuk ke Bait Allah 
sambil merencanakan apa yang akan 
dikatakannya dalam doanya nanti. 
(Dalam teks Yunani, bentuk kata kerja 
"proseeykheto" dikenal sebagai imperfekt 

Bacaan Seminggu 
 

Minggu, 27 Okt 2013 
Sir. 35:12-14,16-18;  
2Tim. 4:6-8,16-18;  
Luk. 18:9-14 
Senin, 28 Okt 2013 
Ef. 2:19-22;  

Luk. 6:12-19 
Selasa, 29 Okt 2013 
Rm. 8:18-25;  
Luk. 13:18-21 
Rabu, 30 Okt 2013 
Rm. 8:26-30;  
Luk. 13:22-30 
Kamis, 31 Okt 2013 
Rm. 8:31b-39;  
Luk. 13:31-35 
Jumat, 1 Nov 2013 
Why. 7:2-4,9-14;  
1Yoh. 3:1-3;  
Mat. 5:1-12a 

Sabtu, 2 Nov 2013 
2Mak. 12:43-46;  
1Kor. 15:12-34;  
Yoh. 6:37-40 
 

Kedua tokoh dalam perumpamaan itu diceritakan 
sama-sama naik menuju ke Bait Allah "untuk 
berdoa", untuk menghadap Yang Mahakuasa dan 
membuka diri kepada-Nya, bercerita kepada-Nya, 
menyampaikan beban batin kepada-Nya. Satu hal 
sudah dapat kita peroleh dari kisah perumpamaan ini. 
Dia yang diam di tempat tinggi itu dapat didatangi. 
Dia ada di sana dan siap mendengarkan. Giliran bagi 
yang datang: apa yang dibawakan kepada-Nya itu 
sepadan dengan perhatian-Nya? 
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konatif, yakni bentuk untuk mengatakan 
perbuatan yang baru dirancang, belum 
terlaksana.) Ia menyusun pokok-pokok 

yang nanti didoakannya. Kata-kata yang 
disebut dalam ayat 11-12 sebetulnya 
belum sungguh diucapkannya sebagai 

doa. Baru "rancangan" dalam pikirannya 
walau sudah jelas ke mana arahnya. Ia 
bermaksud mengucap terima kasih 
kepada Yang Mahakuasa karena ia tidak 
bernasib sama dengan kaum pendosa. Ia 
merasa mendapat perlakuan istimewa 
dari-Nya sehingga tidak perlu menjadi 
perampok, penjahat, dianggap orang 
yang tak punya loyalitas, apalagi - boleh 
jadi sambil mengingat orang yang tadi 
dilihatnya - tidak seperti pemungut cukai 
yang mengkhianati bangsa sendiri 
dengan memeras bagi penguasa asing. 
Dalam doanya nanti ia juga bermaksud 
mengingatkan Tuhan bahwa ia berpuasa 
dua kali seminggu dan mengamalkan 
bagi-Nya sepersepuluh dari semua 
penghasilannya. Ia merasa telah 
memenuhi semua kewajibannya. Semua 

beres. Dan doa yang akan disampaikan 
nanti pasti akan menjadi doa yang 
meyakinkan Tuhan pula! Begitu pikirnya. 
 
Bagaimana dengan si pemungut cukai? 

Ia "berdiri jauh-jauh". Ia juga berhenti, 
tapi berjauhan dari tempat orang Farisi 
tadi. Ia merasa tak pantas berada dekat 
dengan orang saleh itu. Apalagi 

mendekat ke Tuhan sendiri. Apakah ia 
juga mau merencanakan sebuah doa? 
Sulit, ia bahkan tidak berani memandang 
ke atas. Gagasan menghadap Yang 
Mahakuasa membuatnya gentar. Tidak 

seperti orang Farisi yang penuh 
kepercayaan diri itu. Meskipun merasa 
butuh menghadap ke Bait Allah, 
pemungut cukai itu tidak menemukan 
apa yang bisa disampaikannya nanti di 
sana. Ia tak punya apa-apa kecuali 

perasaan sebagai pendosa. Ia berulang 
kali menepuk dada dan minta dikasihani 
- ia yang pendosa itu. 

 
 
RENUNGAN HARI INI: 
 

Si Farisi yakin bahwa hidupnya 
sempurna. Dia mau “menyuap” Tuhan 
lewat doanya dengan harapan, Tuhan 
semakin berkenan kepadanya. Seakan 
Tuhan hanya mencintai mereka yang 
semupurna hidupnya. Untungnya, Tuhan 
tidak mau disuap. Hati-Nya tidak luluh 
karena suap. Dia adalah Hakim yang 

tidak memihak (Sir 35:12). Tuhan mau 
mencintai dan sudi mendengarkan doa 

semua orang. Bahkan, “Ia tidak memihak 
dalam perkara orang miskin, tetapi doa 
orang yang terjepit didengarkan-
Nya” (ay. 13). 
Apa yang salah dengan doa si Farisi? Apa 
yang menyebabkan doa si pemungut 

cukai dibenarkan Allah? Jawaban dari 
pertanyaan tersebut dapat kita baca 
dalam bacaan pertama (Sir 35:12-14, 16-

18). Tuhan berkenan kepada siapa pun 
yang dengan sebulat hati berbakti 
kepada-Nya (ay. 16). Deretan perbuatan 
baik si Farisi, membuatnya yakin bahwa 

Tuhan di pihaknya. Dengan keyakinan 
tersebut dia lantas menjadi sombong dan 
memandang rendah orang lain. Padahal, 
seorang pendoa sejati mesti semakin 

rendah hati. “Suap”nya (perbuatan 
baiknya) menuntut balasan dari Tuhan. 
Sebaliknya, si pemungut cukai sadar 
bahwa pekerjaan yang dilakukannya 
adalah kotor, dosa. Dia pantas dihakimi 

dan dipersalahkan oleh Tuhan. Namun, 
dalam doanya dia memohon dengan 
penuh iman, “Ya Allah, kasihanilah aku 
orang berdosa ini.” Jeritan doa si 
pemungut cukai itu telah menembus 
awan dan Tuhan sudi 
mendengarkannya.  
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 Apa yang bisa kita refleksikan dari 
perikop Injil hari ini? Sebagai orang 

Kristiani, doa mesti menjadi bagian 
dalam hidup kita. Doa-doa yang kita 
panjatkan kepada Tuhan, hendaknya 

bukan merupakan bentuk “suap” kita 
kepada Tuhan, supaya Tuhan senantiasa 
memberkati kita. Tuhan tidak bisa disuap 
dengan doa-doa kita. Tuhan terus 
menanti doa-doa yang berasal dari 
kedalaman hati kita, sebagai ungkapan 
iman dan cinta kepada-Nya. Karena itu 
Dia tidak pernah memalingkan telinga-
Nya dan doa-doa kita. Bahkan, ketika 
kita sedang dalam kesusahan, seperti 
kata Daud, “Hati yang patah dan remuk 
tidak akan Kaupandang hina, ya Allah” 
(Mzm 51:19).  
 

 
 
 
Doa-doa yang kita panjatkan hendaknya 
membuat kita menjadi “melek” (Jawa: 
terbuka matanya) terhadap segala 
kelemahan kita. Karena itu, buah dari 
doa yang tulus adalah kerendahan hati. 
 
 
KATEKESE HARI INI 
 

Mohon pengampunan adalah bentuk 
pertama dari doa permohonan. Itu 
ditemukan misalnya dalam doa 

pemungut cukai: "Ya Allah, kasihanilah 
aku orang berdosa ini" (Luk 18:13). Doa 
itu merupakan prasyarat untuk doa yang 

baik dan jujur. Kerendahan hati yang 
penuh kepercayaan, menempatkan 
kembali kita dalam terang persekutuan 

dengan Bapa dan Putera-Nya Yesus 
Kristus, dan dengan demikian dalam 
persekutuan antara kita manusia. Bdk. 1 
Yoh 1:7-2:2.. Lalu, "apa saja yang kita 
minta, kita memperolehnya dari-Nya" (1 
Yoh 3:22). Doa mohon pengampunan 
harus mendahului perayaan Ekaristi dan 
doa pribadi.  
 
~Katekismus Gereja Katolik, 2631 

 
 
REFLEKSI HARI INI 
Kita sudah sering mendengar 
perumpamaan tentang orang Farisi dan 
penungut cukai ini. Dan karena sudah 
sering mendengar ini, maka di kalangan 
Gereja kita sudah terbiasa dengan 
pikiran dan anggapan bahwa kita harus 

rendah hati, kita tidak boleh pamerkan 
pahala dan kebaikan kita di hadapan 
Allah dan sesame. Akan tetapi kita tetap 
sombong dan kita merasa perlu untuk 
memperlihatkan bahwa kita lebih baik 
dari sesama. “Saya bisa melkukan hal ini 
lebih baik daripada dia….”,” Kamu ini 
bertingkah seperti orang farisi…” dan 

lain-lain yang terbersit dalam pikiran kita. 
Alhasil – atas pemikiran-pemikiran kita 
itu tadi – sebagai orang Kristen kita 
MEMAMERKAN KERENDAHAN HATI, 
menampilkan diri sebagai orang yang 

sungguh sadar akan kedosaan dan akan 
kekecilan kita dihadapan Allah – dan 
dengan demikian maka yang kita b uat 
adalah sama dengan orang Farisi seperti 
dalam Injil hari ini, hanya dengan gaya 
menjadikan kebajikan kerendahan hati 

dan kesadaran akan dosa sebagai hal 
yang kita pamerkan di hadapan Allah dan 
sesama. 
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Kita hanya bisa luput dari “DORONGAN 
UNTUK MEMAMERKAN KERENDAHAN 
HATI” kita ini, kalau secara mendalam 

kita mencari Allah dan kebenaran 
tentang Allah. Kalau dengan hati iklas 
kita renungkan dan perhatikan apa yang 

sudah dibuat Allah bagi kita dalam diri 
Yesus, yang menderita sengsara dan 
wafat bagi kita.Kalau kita mengerti 
bahwa Allah telah lebih dahulu mencintai 

kita dan betapa besar cinta dan 
perhatian Allah bagi kita, kita akan 
digerakkan pleh rasa terimakasih yang 

mendalam untuk menjawab cinta dan 
kebaikan Tuhan dengan cara memberi 
perhatian pada sesama kita. Kita akan 

melupakan kebaikan kita – yang 
sebenarnya tak lebih daripada hasil 
rahmat Allah yang sudah lebih dahulu 
mencintai kita itu. 

 

PENGUMUMAN 

Kolekte Ibadat 19 Sept 2013 
Kolekte I : Rp. 284.000,- 
Kolekte II  : Rp. 214.000,- 
 
Petugas Penutupan Bulan Rosaria 
31 Okt 2013 
Pemimpin : Bp. Sahana 
Dirigen : Ibu Lusia Purwanto 
Organis : Renata 
Petugas  : Kring IV 
 
Petugas Misa 2 Nov 2013 
Pemimpin : P. Pancani SX 
Organis : Ibu Sunu 
Dirigen : Ibu Surbakti 
Mazmur : Ibu Lili Yeni 
BIA : Ibu Lina Peranginangin 
Misdinar : Teguh – Fio 
Petugas : Kring V 
 

 
Perigatan Mulia Arwah Semua 
Orang Beriman 

Tanggal 2 Nov Gereja Katolik secara 
khusus mendoakan Arwah orang beriman 
secara bersama-sama.  
Bagi umat yang ingin menyertakan nama 
orang yang sudah meninggal untuk 
didoakan bersama-sama pada Misa 
tanggal 2 Nov di stasi, harap mengisi 
formulir yang disediakan. 
Seluruh nama arwah akan dibacakan 
pastor sebagai intensi Misa. 
 
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 
 
Kursus Persiapan Perkawinan 

KPP akan diadakan Jumat-Minggu,  
8 – 10 Nov 2013 di Paroki. 
Pendaftaran ke Sekretariat Paroki. 
 

 

 

 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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