
 

 
Halaman 1 

 

benih di tanah. Kita tidak tahu bagaimana tumbuhnya benih itu tetapi tahu-

tahu benih itu tumbuh, bertunas dan menjadi besar serta menghasilkan 

buah. Sama seorang karyawan yang bekerja dengan tekun dan rajin lama-

lama kemampuannya meningkat dan gaji yang diperolehnya juga meningkat. 

Bahkan kedudukannya menjadi lebih baik. Seperti para pedagang setiap hari 

dengan tekun dan rajin tanpa kenal lelah menjajakan dagangannya, dan 

tidak mengira sama sekali setelah sekian lama modalnya meningkat dan 

akhirnya mereka menjadi pedagang besar. 
 

Kerajaan Allah itu seperti biji sesawi, yang kecil tetapi setelah bertumbuh 

dan menjadi besar, burung-burung pun dapat bersarang di atasnya. Iman 

kepada Tuhan awalnya juga seperti biji sesawi. Pada mulanya kita tidak 

mengenal Tuhan atau baru berkenalan dengan Dia. Tetapi dalam perjalanan 

hidup, iman kita berkembang lalu menjadi kuat dan menghasilkan buah 

iman yang menakjubkan. Hubungan kita dengan Tuhan yang awalnya belum 

jelas tetapi karena terus dipupuk, maka iman kita menjadi berkembang.     

Nampaknya iman kita kalau mau berkembang memang harus dipupuk terus seperti 

biji sesawi tadi. Perlu dipupuk supaya tumbuh baik dan berkembang. Bagaimana 

5. Habitual Distrust: sikap yang selalu 

curiga kepada orang lain 

6. Aloofness: sulit dihubungi dan 

berkomunikasi dengan orang lain 

7. Mischievousness: peraturan dibuat 

untuk dilanggar 

8. Eccentricity: selalu ingin berbeda, 

sehingga terkadang dianggap aneh 

oleh orang lain 

9. Passive Resistance: tidak yakin dengan 

apa yang dia katakana 

10. Perfectionism: kebanyakan dianggap 

salah, hanya sedikit yang benar 

11. Eagerness to please: mengejar 

popularitas dalam setiap situasi SUKSES 

 

Jalan menuju sukses TIDAK lurus 

 

 Ada tikungan yang bernama 

kegagalan 

 Bunderan yang bernama kebingungan 

 Tanjakan yang bernama teman 

 Lampu merah yang bernama musuh 

 Lampu kuning yang bernama keluarga 

Engkau akan mengalami ban kempes 

bernama pekerjaan 

 

 

TETAPI BILA engkau memiliki ban serep 

bernama niat yang teguh dan mesin yang 

bernama ketekunan...Serta mengenakan 

ROH KUDUS.. kita pasti berhasil. 
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Promosi Usaha 

 

Bagi yang menginginkan usahanya 

dimuat (Iklan) di bulletin, harap 

menghubungi editor Buletin. 
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KERAJAAN ALLAH 
SEPERTI BIJI SESAWI 

 

Ketika seorang anak 

diminta ayahnya agar 

bersekolah dan belajar 

yang rajin, anak itu 

belum tahu apa maksud 

orang tuanya. Anak itu 

hanya merasakan 

bahwa setiap hari harus 

ke sekolah, belajar, dan 

melakukan kegiatan 

sekolah terus menerus.  

Anak itu baru tahu hasilnya dan manfaatnya 

ketika dewasa, setelah bekerja dan hidup berumah 

tangga.  

 

    Dalam Injil hari ini, Yesus mengumpamakan 

Kerajaan Allah itu seperti orang yang menabur 

benih di tanah. Kita tidak tahu bagaimana 

tumbuhnya benih itu tetapi tahu-tahu benih itu 

tumbuh, bertunas dan menjadi besar serta 

menghasilkan buah. Sama seorang karyawan yang 

bekerja dengan tekun dan rajin lama–lama 

kemampuannya meningkat dan gaji yang 

diperolehnya juga meningkat. Bahkan 

kedudukannya menjadi lebih baik. Seperti para 

pedagang setiap hari dengan tekun dan rajin tanpa 

kenal lelah menjajakan dagangannya, dan tidak 

mengira sama sekali setelah sekian lama modalnya 

meningkat dan akhirnya mereka menjadi pedagang 

besar. 

 

“Jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau 

melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk 

kemuliaan Allah” 
1 Korintus 10:31 

Diri kita yang sesungguhnya dapat terungkap dari tindakan-tindakan kita yang 
nampaknya sepele  
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Halaman 3 Halaman 2 

 
 

hidup, iman kita berkembang lalu 

menjadi kuat dan menghasilkan buah 

iman yang menakjubkan. Hubungan kita 

dengan Tuhan yang awalnya belum jelas 

tetapi karena terus dipupuk, maka iman 

kita menjadi berkembang.     

 

Nampaknya iman kita kalau mau 

berkembang memang harus dipupuk terus 

seperti biji sesawi tadi. Perlu dipupuk 

supaya tumbuh baik dan berkembang. 

Bagaimana perkembangan iman itu kita 

tidak tahu persis, tetapi jelas ada daya 

tumbuh yang kuat. Dan pada suatu saat 

kita tahu bahwa hubungan kita dengan 

Tuhan begitu kuat seperti pohon yang 

besar. 

 
    Ketekunan untuk terus memupuk 

hubungan kita dengan Tuhan dari hari ke 

sehari adalah sangat penting untuk 

kehidupan iman kita. Doa yang sebentar 

tetapi dilakukan setiap hari akan menjadi 

pupuk yang sangat bagus untuk 

pertumbuhan iman. Perbuatan yang 

diselaraskan dengan kehendak Tuhan 

setiap hari akan menjadi pemacu 

perkembangan iman kita menjadi kokoh. 

 

   Semoga kita mau belajar dari kesetiaan 

anak di atas tadi yang mau melakukan 

kehendak orang tuanya, di mana pada 

hari tuanya berhasil karena rajin dan 

tekun. Dan menimba pengalaman seorang 

pegawai dan seorang pedagang di atas 

tadi. Mereka setia akan profesinya 

sebagai panggilan hidupnya dengan 

menekuni dan menghayatinya serta 

meyakininya. Keyakinan tadi membawa 

hidup dan usahanya menjadi besar dan 

berkembang serta membuahkan hasil 

yang luar biasa.  

 

    Keyakinan dibarengi kesetiaan dan 

ketekunan serta kerendahan hati akan 

membawa iman kita kepada Tuhan 

menjadi besar seperti pohon sesawi tadi. 

Karena kita percaya bahwa Tuhan akan 

meninggikan pohon yang rendah dan 

merendahkan pohon yang tinggi. Bahkan 

Tuhan membuat pohon yang layu dan 

kering menjadi tumbuh dan bertaruk 

kembali. Iman yang sudah layu akan 

disegarkan kembali oleh Tuhan. (FX. Mgn) 

Dengan menggunakan 6 bahasa, yaitu 

bahasa Jawa, Bahasa Indonesia, Bahasa 

Jepang, Belanda, Inggris dan sedikit 

bahasa Cina, film ini mendatangkan 

pemain-pemain dari negeri asal bahasa- 

bahasa tersebut, dan menelan biaya 

sekitar 12 milyar rupiah. 

 

Bagi yang belum nonton, sungguh, film 

ini sangat layak untuk tonton, sebuah 

karya anak bangsa yang dikerjakan 

secara serius, berdedikasi dan tidak 

mengikuti arus jaman yang rata-rata 

menanyangkan kisah percintaan rumit 

namun kosong. 

 

 
NoBar Film Soegija Stasi Arengka Ujung 

7 Juni 2012 @ 21.00 

 

 
 

"Sebelas Sikap yang Menjadi 

Penyumbang Kegagalan Terbesar dalam 

Pekerjaan" 
 

1. Arogansi: merasa diri paling benar 

dan yang lain salah 

2. Melograma: selalu ingin menjadi 

pusat perhatian 

3. Volatility: sulit ditebak, bersikap 

sesuai mood-nya 

4. Excessive Caution: takut mengambil 

keputusan 

12. Habitual Distrust: sikap yang 

selalu curiga kepada orang lain 

13. Aloofness: sulit dihubungi dan 

berkomunikasi dengan orang lain 

14. Mischievousness: peraturan 

merendahkan pohon yang tinggi. Bahkan 

Tuhan membuat pohon yang layu dan 

kering menjadi tumbuh dan bertaruk 

kembali. Iman yang sudah layu akan 

disegarkan kembali oleh Tuhan. (FX. Mgn) 

 

 
 

Tanggal 7 Juni 2012 yang lalu, Film 

SOEGIJA karya Garin serentak diputar di 

bioskop 21 dan XXI di sleuruh Indonesia 

 

Stasi kita tidak ketinggalan, ikut 

meramaikan film yang berlatar belakang 

Keuskupan Agung Semarang ini.  

 

 
 

Awalnya, banyak yang mengira bahwa 

film ini adalah film Katolik, namun 

sebenarnya film ini adalah film tentang 

pahlawan Nasional yang berlatar 

belakang kehidupan dan perjuangan 

seorang pahlawan nasional yang adalah 

seorang Uskup pertama berwarganegara 

Indonesia. 

 

Film dimulai dengan penerimaan surat 

dari Vatikan yang menyatakan 

pengangkatan Soegijapranata, Pr sebagai 

Uskup. Pada masa itu di Indonesia sedang 

dalam jaman penjajahan Belanda. 

Digambarkan bahwa bangsa Indonesia 

sedang berusaha merebut kemerdekaan, 

dan terjadi kekosongan kekuasaan di 

beberapa daerah yang menyebabkan 

berbagai kekacauan.. 

berbagai kekacauan antara lain 

penjarahan terhadap etnis Cina. 

 

Soegija yang menjabat sebagai Uskup 

berjuang secara diplomatik, sehingga 

akhirnya utusan Vatikan datang 

meninjau, dan menandatangani 

pernyataan pengakuan kemerdekaan 

Indonesia. 

 

Setelah kemerdekaan diakui, Indonesia 

masih mengalami berbagai masalah, 

terutama setelah sekutu melanggar 

perjanjian Linggarjati. 

 

Ditengah-tengah kebutahurufan dan 

napsu untuk mengenyam kemerdekaan 

secara “merdeka”, juga ketercerei-

berainya keluarga, Soegija mendukung 

gerakan gerilia Jendral Soedirman, 

memberkati para pejuang dan ibu-ibu 

yang bergeriliya juga pada tengah malam 

buta untuk mengantarkan konsumsi bagi 

geriliawan. 

 

“Kalau mau jadi politikus, harus berpikir 

secara politis, jika tidak, maka yang 

terjadi hanyalah haus KEKUASAAN”, 

berikut perkataan Mgr Soegija yang 

disampaikan oleh pemain dalam film 

tersebut.  

 

Film ini mengisahkan sebagian 

perjalanan perjuangan bangsa kita dari 

sisi yang tidak pernah kita pelajari di 

sekolah, diangkat dari biografi Mgr. 

Soegijapranata,Pr yang dikupas dan 

divisualisasikan oleh Garin dengan 

serius. penuh humor, dan historis. 

Seyogjanya film ini mengingatkan kita, 

terutama pada para pemimpin negeri 

untuk ingat, mengetahui, dan menyadari 

kesulitan dan pengorbanan rakyat, 

pejuang, dan keluarga-keluarga yang 

tercerai berai, agar menjadi modal untuk 

menjadi pemimpin yang tidak 

mengutamakan kepentingan dapur 

sendiri. 

 

 

 

 


