
 

 
Halaman 1 

“Jika usaha dan karya yang kamu lakukan murni untuk mendekatkan dirimu kepada Tuhan 
mendapat cibiran, cemoohan, sindiran, ketidak sukaan, bahkan tidak dianggap dan ditolak : 
maka bersukarialah selalu dan tetap berusaha, sebab upahmu akan datang dari Tuhan.  
 

Namun jika tujuan usaha dan karyamu 
telah bergeser karena kamu telah 
dipandang orang dan kamu mulai merasakan 
kehebatanmu, maka upahmu telah kamu 
dapat dan hanya itulan upahmu.”    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

mengajar dengan bagusnya orang mulai tertegun. Tetapi lama kelamaan 
mereka mulai berbisik, ”Lho itu kan anak Maria dan Yosep tetangga kita...” 
Mereka tidak percaya dan menolak ajaran-Nya. Sungguh mengherankan Yesus 
ditolak di kotanya sendiri. Tidakkah mereka seharusnya bangga bahwa anak 

dari kampungnya menjadi begitu populer. Rupanya Yesus pun kecewa karena 

mereka pada tidak percaya. Dan karena mereka tidak percaya, Yesus juga 
tidak membuat mukjizat di situ. Karena mukjizat membutuhkan iman 
kepercayaan dan penerimaan serta kerendahan hati. 
 

Sejak zaman Perjanjian Lama ada orang-orang yang dipilih dan diutus 
untuk menyuarakan kehendak Allah. Orang-orang itu mendapatkan anugerah 

Roh Kenabian, misalnya Nabi Yehezkiel. Mereka adalah orang-orang biasa yang 
dipanggil dengan segala kelemahan dan kerapuhannya. Demikian juga Paulus 
dipanggil Tuhan yang merefleksikan bahwa kelemahan itu perlu agar ”kuasa 
Tuhan menjadi sempurna”. Yesus yang dipilih Allah sebagai Mesias pada 
zaman-Nya, diutus untuk mempertobatkan dan memelihara kawanan domba 
Allah. Tetapi Ia menghadapi orang sebangsanya yang menolak diri-Nya. Hal itu 

disadari-Nya, karena memang demikianlah perlakuan manusia terhadap nabi-

nabinya.  
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Buletin Mingguan 
 

 Wacana Komunikasi Umat Stasi St Philipus Arengka Ujung Pekanbaru 
Minggu biasa ke XIV/ Tahun B Edisi 7 Juli 2012 

Bacaan Seminggu 

 

Minggu, 8 Juli 2012 
Yeh 2:2-5,  
Mzm 123:1-2a,2bcd,3-4,  
2Kor 12:7-10,  
Mrk 6:1-6 

Senin, 9 Juli 2012 
Hos 2:13,14b-15,18-19,  
Mat 9:18-26 

Selasa, 10 Juli 2012 
Hos 8:4-7,11-13,  
Mat 9:32-38 

Rabu, 11 Juli 2012 
Hos 10:1-3,7-8,12,  
Mat 10:1-7 

Kamis, 12 Juli 2012 
Hos. 11:1,3-4,8c-9;  
Mat. 10:7-15 

Jumat, 13 Juli 2012 
Hos 14:2-10,  
Mat 10:16-23 

Sabtu, 14 Juli 2012 
Yes 6:1-8,  
Mat 10:24-33 

 
 

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; Editorial Buletin   08156256229  

e-mail: philipus@post.com facebook: .facebook.com.ArengkaUjung 
 

 
   
DARI REDAKSI BULETIN 
 

Atas persetuan penanggungjawab 

bulletin (Ketua Stasi), maka mulai 

saat ini bulletin menyediakan kolom 

untuk umat stasi St Philipus yang 

ingin mempromosikan usahanya. 

Mengenai persyaratan dapat lang-

sung menghubungi redaksi. 
 

Buletin juga menyediakan kolomm 

gratis bagi umat yang ingin 

menyampaikan ucapan syukur atas 

peristiwa / devosi atau permohonan 

bantuan doa untuk ditampilkan. 

Bagi yang berminat harap 

menghubungi redaksi. 
 

Redaksi juga mengharapkan parti-

sipasi umat untuk mengirimkan 

artikel / pengalaman iman untuk 

dimuat. 

 

SIAP MENDERITA, SIAP DITOLAK 

mBah Kasanredjo terkenal 
sebagai ”orang tua” atau 

dhukun. Banyak orang dari 

luar daerah yang anggota 
keluarganya sakit minta ”air 
putih” kepada mBah Kasan 
karena ia memang sangat 
dikenal manjur atau ”cocok” 
kalau menolong orang. Namun 

ia kurang ”cocok” kalau 
menolong orang di daerahnya  
sendiri. Para tetangga terdekatnya jarang yang 
minta tolong kepadanya, karena mereka 
memandangnya sebagai ”orang biasa” sama-sama 

petani di daerahnya. 
 

Dalam Injil hari ini Yesus yang telah banyak 
membuat mukjizat dan mengajar serta 
menyembuhkan orang sakit di tempat-tempat lain, 
mengalami perlakuan yang mirip dengan mBah 
Kasan tadi ketika Ia pulang kampungnya. Waktu Ia 
mengajar dengan bagusnya orang mulai tertegun. 
Tetapi lama kelamaan mereka mulai berbisik, ”Lho 

itu kan anak Maria dan Yosep tetangga kita...” 
Mereka tidak percaya dan menolak ajaran-Nya. 
Sungguh mengherankan Yesus ditolak di kotanya 

sendiri. Tidakkah mereka seharusnya bangga bahwa 
anak dari kampungnya menjadi begitu populer. 
Rupanya Yesus pun kecewa karena mereka pada 

tidak percaya. Dan karena mereka tidak percaya, 
Yesus juga tidak membuat mukjizat di situ. Karena 
mukjizat membutuhkan iman kepercayaan dan 
penerimaan serta kerendahan hati. 
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http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Mat9:18-26;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Hos8:4-7;Hos8:11-13;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Mat9:32-38;
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http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Hos11:1;Hos11:3-4;Hos11:8-9;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Mat10:7-15;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Hos14:2-10;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Mat10:16-23;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Yes6:1-8;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Mat10:24-33;
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Halaman 3 Halaman 2 

 
 

Apabila kita terus menempatkan 
Allah sebagai yang pertama, 
dalam doa dan pembacaan (serta 
permenungan) sabda-Nya dalam 
Kitab Suci, maka suara dan 
pikiran-Nya akan menjadi 

semakin jelas bagi kita 

Tuhan menjadi sempurna”. Yesus yang 
dipilih Allah sebagai Mesias pada 

zaman-Nya, diutus untuk 
mempertobatkan dan memelihara 

kawanan domba Allah. Tetapi Ia 
menghadapi orang sebangsanya yang 
menolak diri-Nya. Hal itu disadari-Nya, 
karena memang demikianlah 

perlakuan manusia terhadap nabi-
nabinya.  
 

Nampaknya menghargai orang lain 
dan menerima ajaran bukanlah hal 
yang mudah, apalagi bila orang yang 
memberi pengajaran adalah ia yang 

kita kenal masa lalunya. Seringkali 

kita tidak menghargai orang lain, 
karena hanya melihat penampilannya 
dan asal-usul orang itu. Tidak 
menghargai kemampuannya atau 
karya dan perjuangannya. Orang 
memperjuangkan keadilan dan 

kebenaran seringkali malah dihabisi. 
Mereka ditumpas habis. Kendati 
mendapat penolakan, sebagai pejuang 
dan nabi hendaknya terus setia pada 
Allah, melaksanakan tugasnya 
mewartakan keadilan dan kebenaran. 

Dalam hal iman, kalau para nabi 
bahkan Yesus sendiri ditolak di 
kotanya sendiri, apalagi kita para 
pengikut-Nya. Kita menjadi orang 
yang dipanggil dan diutus mewartakan 
kabar gembira harus siap mengalami 
penderitaan berupa penolakan.  

        
Marilah kita belajar dari 

pengalaman Yesus. Yesus yang tetap 
hadir dengan cara yang sederhana: 

memberi bekal ilahi melalui Sakramen 
Ekaristi. Jangan sampai rahmat Allah 
yang dijanjikan kepada kita, hilang 

hanya karena kita menolak/tidak 
menghargai mereka yang me-
nyampaikan hanya karena kita tahu 
siapa dia. (FX. Mgn) 

 

Bila peristiwa penyaliban Yesus 
dianggap sebagai legenda saja, jelas 

hal ini bertentangan dengan data-data 
sejarah. Bahkan Injil Markus sudah 

ditulis sebelum kehancuran kota 
Yerusalem pada tahun 70 M. Di sini 
tampaklah bagaimana sebenarnya di 
antara para ulama muslim sendiri 

berselisih     pendapat    tentang    pe- 
nyaliban Ye-
sus. Semen-
tara pihak 
Yahudi, Yuna-
ni, Kristiani 
(dan didukung 

oleh data-data 

sejarah) tanpa 
kesulitan me-
ngakui fakta 
penyaliban Ye 
sus, yang ti - 

dak lain adalah saat puncak Tuhan 

menyelamatkan dan menebus ma-
nusia. Maka berbahagialah kita 
yang terbuka hati mau menyambut 
rahmat kasih karunia dari Allah ini. 
Inilah cara yang Tuhan gunakan untuk 
menebus dosa dunia dan 

mendamaikan kita dengan diri-Nya. 
 

PENTING: 
Para pengikut Kristus harus 
menggantungkan diri pada kesaksian 
Roh Kudus di dalam diri mereka, 
karena Dia adalah “Roh Kebenaran” 
(Yoh 15:26). Apabila kita terus 
menempatkan Allah sebagai yang 

pertama, dalam doa dan pembacaan 
(serta permenungan) sabda-Nya 
dalam Kitab Suci, maka suara dan 

pikiran-Nya akan menjadi semakin 
jelas bagi kita. Kita akan mengetahui 
apakah harta kita ada di surga atau di 

dunia (lihat Mat 6:19-21) dan kita akan 
mampu untuk mengatakan / 
mengetahui kapan ada perintah-
perintah Allah yang telah 
dikompromikan / disesuaikan untuk 
kepentingan tertentu. 
 

  

 

 
 
SALAH SATU PENOLAKAN UNTUK YESUS DI 

JAMAN SEKARANG 
 

 
 
Cepat atau lambat, kita umat Katolik 
akan mengetahui mengenai buku ini. 
Bukan bermaksud mempertentangkan 
SARA, namun ada baiknya kita 
mempersiapkan hati, pikiran untuk 

menghasilkan sikap yang tepat dan 
menguatkan iman kita dengan 
mengandalkan kekuatan Roh Kudus. 

 
Dari judul buku-buku ini saja mungkin 
sudah membuat kita merasa tidak 

nyaman. Serasa iman kita sedang 
dipertanyakan oleh pihak yang 
berusaha “membenarkan” dan 
“membela kebenaran” iman pihak 
mereka. Kadang tercetus dalam hati, 
apakah benar iman itu adalah sesuatu 
hal untuk dibela (agar selamat)? 

Ataukah iman itu sendirilah yang akan 
menyelamatkan? Saya (pribadi) pilih 

yang terakhir. 
 
Untuk judul buku pertama: 
 
Mari kita resapkan surat St. Paulus 

kepada umat di Kolose 1:19-23: 
 
19 Karena seluruh kepenuhan Allah 
berkenan diam di dalam Dia [Yesus-
Kristus],  20 dan oleh Dialah Ia 
memperdamaikan segala sesuatu dengan 
diri-Nya, baik yang ada di bumi, maupun 
yang ada di sorga, sesudah Ia mengadakan 
pendamaian oleh darah salib Kristus.  21 
Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari 

memperdamaikan segala sesuatu dengan 
diri-Nya, baik yang ada di bumi, maupun 
yang ada di sorga, sesudah Ia mengadakan 
pendamaian oleh darah salib Kristus.  21 
Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari 
Allah dan yang memusuhi-Nya dalam hati 
dan pikiran seperti yang nyata dari 
perbuatanmu yang jahat,  22 sekarang 

diperdamaikan-Nya, di dalam tubuh 
jasmani Kristus oleh kematian-Nya, untuk 
 menempatkan kamu 
kudus dan tak bercela 
dan tak bercacat di 
hadapan-Nya.  23 Sebab 
itu kamu harus bertekun 
dalam iman, tetap teguh 
dan tidak bergoncang, 
dan jangan mau digeser 
dari pengharapan Injil, 
yang telah kamu dengar 
dan yang telah 
dikabarkan di seluruh 
alam di bawah langit, dan  
yang aku ini, Paulus, telah menjadi 
pelayannya. 

 
“Seluruh kepenuhan Allah”, bukan 
satu, dua, atau sebagian. Seluruh. 
Semua. Yesus adalah Tuhan. Tidak 
perlu diperdebatkan soal agama. 

Yesus adalah Tuhan. Titik. 
 
Bagaimana cara menghadapi situasi 
ini? Seperti kata St Paulus pada ayat 
23. “… bertekun dalam iman, tetap 
tegur dan tidak bergoncang, dan 

jangan mau digeser dari pengharapan 
Injil..” 
 
 
Untuk judul buku kedua: 
 

Kita ditebusNya di kayu salib. Itu iman 

kita. Biarkan tetap demikian seperti 
asal mulanya. Untuk iman kita, Yesus 
juga telah memperingatkan kita 
tentang akan adanya halangan-
halangan dan kesulitan-kesulitan yang 
akan menghadang kita yang 
bermaksud mencerai-beraikan kawan-

an dombaNya. (lihat Mat 10:17) 
 
Bila peristiwa penyaliban Yesus 
dianggap sebagai legenda saja, jelas 

hal ini bertentangan dengan data-data 
sejarah. Bahkan Injil Markus sudah 


