
 

 
Halaman 1 

 

   
   
   
   
 
Dalam hidup sehari-hari hal itu dapat terjadi dalam diri siapa saja, dimana tugas pekerjaan 
utamanya dikerjakan orang lain: ada yang marah-marah karena merasa dilecehkan atau 
dilangkahi, sebagaimana dikatakan para rasul kepada Yesus, yang melaporkan bahwa 
ada orang yang mengusir setan atau mengadakan mujizat dalam nama Yesus. Yesus 
tidak marah,melainkan mengingatkan para rasul: 
 
"Jangan kamu cegah dia! Sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat 
demi nama-Ku, dapat seketika itu juga mengumpat Aku." 
 

Dalam sabda hari ini kita semua juga diingatkan agar senantiasa memfungsikan semua 
anggota tubuh kita untuk melakukan apa yang baik, luhur dan bermoral. 
 
Salam  
 

perlu mengundang Yesus agar anggur iman 
kita tetap penuh dan dapat dirasakan oleh 
banyak orang. Bejana-bejana kita harus 
selalu penuh. Dan itu hanya dapat kita jaga 
bila kita telah disembuhkan, dibersihkan dari 
roh jahat dan dibangkitkan kembali dari 
kelemahan-kelemahan yang menghambat 
iman kita. 
 
Penutup 

  
Beberapa pertanyaan reflektif berikut dapat 
dimunculkan: 
 

 Adakah kita menjadi orang-orang 
terdekat Yesus yang menyaksikan dan 
menikmati mukjizat yang telah dibuat 
oleh Yesus? 

 Adakah kita mengantisipasi bahwa suatu 
ketika bejana kita kehabisan anggur? 
Suatu ketika kita merasakan kekeringan 
dalam iman? 

 Pernahkah kita mengundang Yesus 
untuk tetap mengisi bejana kita yang 
kosong? 

 Kalau kita lebih ekstrim, pernahkah kita 
menjadi seperti Yesus, mengisi bejana 
dengan anggur agar tidak terjadi 
kekacauan, atau malah sebaliknya kita 
menjadi penghabis anggur sehingga 
kekacauan disekitar kita tidak 
dipedulikan karena kenikmatan anggur? 

 Atau barangkali, seharusnya kita 
memberi justru berubah menjadi 
pemeras sehingga memicu kekeringan 
anggur di mana-mana? 

 
 

“Jiwaku memuliakan Tuhan…” 

 
 

Buletin Mingguan 
 

 Wacana Komunikasi Umat Stasi St Philipus Arengka Ujung Pekanbaru 
Minggu biasa ke XXVI/ Tahun B Edisi 29 Sept 2012 

Bacaan Seminggu 

 

Minggu, 30 Sept 2012 
Bil 11:25-29,  
Yak 5:1-6,  
Mrk 9:38-43,45,47-48 
Senin, 1 Okt 2012 
Yes 66:10-14b  
Mat 18:1-5 
Selasa, 2 Okt 2012 
Kel 23:20-23a,  
Mat 18:1-5,10 
Rabu, 3 Okt 2012 
Ayb 9:1-12,14-16,  
Luk 9:57-62 
Kamis, 4 Okt 2012 
Ayb 19:21-27,  
Luk 10:1-12 
Jumat, 5 Okt 2012 
Ayb 38:1,12-21, 39:36-38,  
Luk 10:13-16 
Sabtu, 6 Okt 2012 
Ayb 42:1-3,5-6,12-17,  
Luk 10:17-24 

 
 

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 
 

 
 
Kolekte Misa 22 Sept 2012 

 
Kolekte I : Rp.444.000,- 
Kolekte II : Rp.288.000,- 
 
Petugas Misa 6 Oktober 2012 

 
Pastor  : Ad. Ignasius Z, SX 
Dirigen : Kristina Mujiati 
Organis : Renata 
Mazmur : Ign Sumarna 
Misdinar : Kevin dan Teguh 
BIAK : Veronika Ika W 
Petugas : Kring 2 
 
Pembukaan Doa Rosario 

 
Senin, 1 Oktober 2012 @19.00 
Di Gereja AURI. 
Umat diharap hadir. 
 
 

 
 
 

JANGAN KAU CEGAH 

Cerita dari  
Ign. Sumarya, Pr:  

 
“Ketika saya bertugas 
sebagai Ekonom Keus-
kupan Agung Sema-
rang, saya sering be-
pergian cukup lama 
berhubungan dengan 
tugas tersebut, entah di  
dalam negeri atau ke luar negeri. Waktu itu saya bepergian 
ke luar negeri dan begitu pulang kembali ke tempat tinggal, 
wisma uskup, saya memperoleh informasi  bahwa salah 
seorang pegawai telah dipanggil Tuhan. Dalam hati saya 
bertanya-tanya: bagaimana urusan pemakaman dst.., tiba-
tiba salah seorang pegawai yang bertugas dalam keuangan 
memberi laporan kepada saya bahwa telah mengeluarkan 
uang melebihi dari wewenang yang dimiliki guna urusan 
pemakaman pegawai yang dipanggil Tuhan tersebut. Yang 
bersangkutan minta maaf, namun sebaliknya saya sangat 
berterima kasih atau kebijakan dan tindakannya, karena ia 
telah melakukan tugas yang seharusnya menjadi tugas 
atau pekerjaan saya” 
 
Dalam hidup sehari-hari hal itu dapat terjadi dalam diri siapa 
saja, dimana tugas pekerjaan utamanya dikerjakan orang 
lain: ada yang marah-marah karena merasa dilecehkan atau 
dilangkahi, sebagaimana dikatakan para rasul kepada 
Yesus, yang melaporkan bahwa ada orang yang mengusir 
setan atau mengadakan mujizat dalam nama Yesus. Yesus 
tidak marah,melainkan mengingatkan para rasul: 
 
"Jangan kamu cegah dia! Sebab tidak seorang pun yang 
telah mengadakan mujizat demi nama-Ku, dapat 
seketika itu juga mengumpat Aku." 
 

Dalam sabda hari ini kita semua juga diingatkan agar 
senantiasa memfungsikan semua anggota tubuh kita untuk 
melakukan apa yang baik, luhur dan bermoral. 
 
Salam  
 

http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Bil11:25-29;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Yak5:1-6;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Mrk9:38-43;Mrk9:45;Mrk9:47-48;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Yes66:10-14;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Mat18:1-5;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Kel23:20-23;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Mat18:1-5;Mat18:10;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Ayb9:1-12;Ayb9:14-16;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Luk9:57-62;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Ayb19:21-27;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Luk10:1-12;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Ayb38:1;Ayb38:12-21;Ayb39:36-38;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Luk10:13-16;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Ayb42:1-3;Ayb42:5-6;Ayb42:12-17;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Luk10:17-24;
mailto:philipus@post.com


 

 
Halaman 3 Halaman 2 

 
 

 

RENUNGAN HARI INI 
 
Orang yang tidak tahu akan Kitab 
Suci, juga tidak tahu akan Allah dan 
kebijaksanaan-Nya  

--- St Hieronimus. 
 
Orang yang suka mengartikan Kitab Suci 
secara harafiah, akan mengalami kesulitan 
besar dengan bacaan Injil hari ini. Kalau 
diterapkan secara harafiah, kita akan 
bertemu dengan banyak orang yang 
tercungkil matanya, terpotong tangan atau 
kakinya, dan lebih banyak lagi yang 
terpotong lidahnya, karena kita paling 
banyak berdosa dengan lidah! Yesus 
memberi sebuah perbandingan: Kerajaan 
Allah dan anggota tubuh.  
 
Tubuh kita fana; kalau kita mati, harus kita 
tinggalkan. Tubuh itu lalu membusuk dan 
menyatu dengan tanah. Namun demikian, 
kita sangat menyayanginya. Kita tidak mau 
kehilangan apa pun daripadanya. Dengan 
tubuh ini kita berekspresi: mengungkapkan 
cinta, senang, sedih, kecewa. Dengan 
tubuh ini kita bekerja, berbuat baik. Tapi 
dengan tubuh yang sama ini kita berbuat 
dosa. Tangan bisa kita ulurkan untuk 
memberi, menolong, meringankan, 
membelai. Tangan yang sama ini bisa kita 
pakai untuk merampas, memukul, 
menampar, mencubit, menindas, menyakiti. 
Apakah karena itu tangan ini kita potong 
saja? Tentu tidak. Sebab yang berdosa 
bukanlah tangan melainkan hati. Dari hati 
keluar pikiran dan rencana jahat, dan 
tangan hanya pelaksana yang buta.  
 
Yesus membandingkan Kerajaan Allah 
dengan anggota tubuh kita. Ia mengajarkan 
bahwa Kerajaan Allah sangat berharga, 
jauh melebihi harta milik dan anggota 
tubuh. Jadi kita harus pilih kehilangan 
Kerajaan Allah atau kehilangan anggota 
badan yang membuatku berdosa, lebih baik 
kehilangan anggota tubuh ketimbang 
kehilangan Kerajaan Allah. 

 

REFLEKSI HARI INI 
 
 
Jika kita melihat orang lain berbuat baik, ide 
atau gagasan itu pasti datangnya dari 
Pribadi yang kita ikuti. Jika orang lain yang 

bukan pengikut Yesus bisa berbuat baik, 
bukankan ini merupakan peringatan atas 
kealpaan kita. Mestinya harus bisa 
melakukan kehendak-Nya dengan berbuat 
nyata sesuai dengan iman kita. Di mana 
banyak orang mengalami kesulitan untuk 
bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, di 
situlah kita dituntut membuktikan iman kita 
dengan lebih peduli kepada sesama hidup. 
Tidak harus iri atau mengecam mereka yang 
lebih dahulu tanggap dan berbuat baik. 

 
Dalam hal ini Yesus menegor dengan keras 
bila kita malah menjadi halangan bagi orang 
lain untuk berbuat baik. Yesus menghendaki 
supaya para pengikut-Nya rela 
menghindarkan diri dari kejahatan agar lebih 
layak menerima anugerah keselamatan 
dalam Kerajaan Allah. Karena rahmat dan 
keselamatan berlaku bagi siapa pun juga 
yang berkenan kepada Tuhan. 
 

 
 

 

Marilah kita terbuka pada kebaikan 

orang lain. Justru kebaikan mereka 

menjadi pendorong bagi kita untuk 

semakin berbuat baik. Semoga 

rahmat Tuhan selalu beserta kita. 

 

Bacaan : 
Yesus mengubah air menjadi anggur  

- Injil Yohanes 2: 1-11 

 
Pengantar 
Pada pertemuan pertama, kita sudah melihat 
segala kelumpuhan yang ada di sekitar kita. 
Pada pertemuan kedua, kita diajak untuk 
melihat roh jahat yang menjadi penyebab 
terjadinya kelumpuhan itu sendiri. Pada 
pertemuan ketiga, kita diajak untuk bangkit 
kembali dari segala kelumpuhan yang ada. 
Pada pertemuan keempat, kita diajak untuk 
berani memulai sesuatu yang baru. Setelah 
kita disembuhkan dan kelumpuhan, roh jahat 
yang merasuki telah diusir, kita telah 
dibangkitkan dari segala kelemahan, maka 
pada puncak pertemuan ini kita diajak untuk 
memulai sebuah karya baru sebagai anak-
anak Allah. 
 

Poin Penting 
1. Ini adalah mukjizat pertama yang 

digambarkan sebagai tindakan publik 
pertama yang dibuat Yesus.Sebagai 
wahyu dari campur tangan ilahi yang 
telah dimulai dan berlanjut sepanjang 
pelayanan-Nya, adalah penting bahwa itu 
dirasakan oleh sebagian orang dan 
terutama rekan-rekan terdekat Yesus 
(Ibu Yesus, Keluarga Yesus, Saudara-
saudari Yesus). 

2. Mengubah Air menjadi Anggur 
menjelaskan bahwa peristiwa-peristiwa 
terdahulu yang pernah terjadi (seperti 
peristiwa anggur di kuil Baccus-Andros 
dan peristiwa penyedia anggur oleh 
Dionisius). Peristiwa di Kana 
menegaskan sebuah perubahan dari Air 
menjadi Anggur. Perubahan tidak dimulai 

peristiwa anggur di kuil Baccus-Andros 
dan peristiwa penyedia anggur oleh 
Dionisius). Peristiwa di Kana 
menegaskan sebuah perubahan dari Air 
menjadi Anggur. Perubahan tidak 
dimulai dari ketiadaan, tetapi 
menggunakan materi yang ada yakni 
air. 

 
3. Meskipun belum tiba waktunya (makna 

eskatologis), Yesus tetap melakukan 
mukjizat ini. Anggur adalah simbol 
pesta meriah bagi orang-orang Yahudi. 
Ketiadaan Anggur sama dengan 
ketiadaan pesta. Dan pesta adalah 
simbol kegembiraan kerajaan Allah. 
Oleh karena itu, bagi orang Yahudi, 
ketiadaan anggur dapat dikatakan 
sebagai ketiadaan kerajaan Allah. 

 
4. Yesus harus memulai karyanya. Waktu 

yang dimaksud adalah saat ini. Kalau 
tidak dimulai sekarang, kelanjutannya 
pasti tidak ada untuk besok dan 
seterusnya. Meskipun maksud Yesus 
adalah bermakna eskatologis, namun 
beberapa para ahli mengatakan bahwa 
saat itu adalah saat sekarang yang 
harus dihadirkan. 

 
Harapan 
 
Semoga poin penting pertama sampai 
dengan keempat dapat membantu kita 
untuk melihat relasi pertemuan-pertemuan 
sebelumnya. Orang-orang yang telah 
diselamatkan, telah dibersihkan dan telah 
dibangkitkan kembali, harus sanggup untuk 
berbuat sesuatu untuk menghadirkan 
kerajaan Allah. Perubahan itu adalah 
mukjizat. Kalau kita merujuk pada poin 
pertama di atas, maka perubahan itu harus 
dimulai dari diri sendiri dan keluarga, 
kemudian merembes ke lingkungan lebih 
luas 
 
Renungan 

 
Pergolakan hidup yang kita alami sering 
membuat kita kehabisan anggur iman. Kita 
perlu mengundang Yesus agar anggur 
iman kita tetap penuh dan dapat dirasakan 
oleh banyak orang. Bejana-bejana kita 
harus selalu penuh. Dan itu hanya dapat 
kita jaga bila kita telah disembuhkan, 


