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Tidak mengherankan, bila Yesus berdoa 
sampai semalam-malaman. Ini tentu 
mengherankan. Karena terkadang kita tidak 
betah berdoa agak lama. Mengapa Yesus bisa 
sampai seperti itu? Karena Yesus menghayati 

doa sebagai saat teduh; saat untuk 
berkomunikasi, berelasi dan bersekutu dari 
hati ke hati dengan Allah Bapa-Nya. Saat cinta 
seperti itu lamanya waktu tidak menjadi 
perhitungan lagi.  

Bacaan Seminggu 
 

Minggu, 28 Juli 2013 
Kej. 18:20-33;  
Kol. 2:12-14;  
Luk. 11:1-13 
Senin, 29 Juli 2013 
Kel. 32:15-24,30-34;  
Mat. 13:31-35 
Selasa, 30 Juli 2013 
Kel. 33:7-11; 34:5b-9,28;  
Mat. 13:36-43 
Rabu, 31 Juli 2013 
Kel. 34:29-35;  
Mat. 13:44-46 
Kamis, 1 Ags 2013 
Kel. 40:16-21,34-38 atau Rm. 
8:1-4;  
Mat. 13:47-53 
Jumat, 2 Ags 2013 
Im. 23:1,4-11,15-16,27,34b-
37;  
Mat. 13:54-58 
Sabtu, 3 Ags 2013 
Im. 25:1,8-17;  
Mat. 14:1-12 

 

Suatu berita baik, murid-murid meminta Yesus untuk mengajari 

berdoa. Mereka ingin berdoa secara baik dan benar. Mengapa itu 

disebut kabar baik? Pertama, karena para murid meminta 

pengajaran pada orang yang tepat. Yesus adalah orangnya. Yesus 

adalah Guru doa. Yesus mengerti benar apa itu doa dan 

bagaimana harus berdoa secara baik dan benar. Karena Dia adalah 

seorang Pendoa. Bagi Yesus doa adalah napas kehidupan-Nya. 

Tidak berdoa berarti kehilangan napas alias mati. Oleh karenanya 

doa bagi-Nya bukan sambilan, mengisi waktu kosong atau kalau 

sempat. Bukan! Doa merupakan dasar untuk menghayati 

kehidupan.  

 

HAL BERDOA 

Hari Minggu Biasa ke XVII tahun C Edisi 27 Juli 2013 
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Kedua, belajar rendah hati. Manusia pada 
dasarnya tidak bisa berdoa, bila tidak ditolong 
oleh Allah sendiri dalam Roh-Nya. Ini harus 
kita akui. Berdoa memang sebuah tindakan 
manusiawi tetapi sekaligus ilahi. Dengan 
mengandalkan kemampuan dan kekuatan diri 
sendiri manusia tidak sampai pada Allah. Oleh 
karena itu,"Kerendahan hati adalah dasar doa, 
karena 'kita tidak tahu bagaimana sebenarnya 
harus berdoa' (Roma 8:26). Supaya mendapat 
anugerah doa, kita harus bersikap rendah 
hati" (Katekismus Gereja Katolik, 2559).  

Kita tahu pula bahwa berdoa itu bukan 
mendikte atau memaksa Tuhan agar kemauan 
atau kehendak kitalah yang terlaksana. Doa 
yang baik adalah doa yang penuh kepasrahan, 
biarlah kehendak Tuhan yang terjadi.  

Betapa indah doa dengan kerendahan hati 
itu. Bukan hanya indah untuk didengarkan 
tetapi untuk diteladani. Selain itu, doa dengan 
penuh kerendahan hati, memudahkan Allah 
untuk berkarya dan melaksanakan kehendak-
Nya. Maka, dari ini kita dapat bercermin, 
jangan-jangan doaku tidak diberkati karena 
selama ini aku berdoa masih diselipi 
kesombongan. Karena itu, menyangkal diri 
merupakan tindakan askese yang tidak pernah 
boleh berhenti bagi seorang pendoa.  

Ketiga, doakanlah doa Bapa Kami. Kita 
tidak diminta oleh Yesus untuk membaca atau 
menghafal doa Bapa Kami, tetapi diminta 
untuk mendoakannya. Ada godaan atau 
kecenderungan orang melafalkan doa Bapa 
Kami dengan cepat, mekanis dan tanpa sadar 
menghambur keluar begitu saja dari mulut. 
Ketika ditanya, kenapa begitu?  

Doa Bapa Kami yang diajarkan oleh Yesus 
memang singkat. Karena Allah tidak senang 
orang berdoa dengan bertele-tele. Kita perlu 
mengerti, bukan banyaknya kata-kata yang 
perlu dalam doa, tetapi banyaknya cinta yang 
dikurbankan dalam doa. Dengan cinta orang 
dapat memuji kekudusan Tuhan. Selain itu, 
dengan cinta manusia tahu apa yang 
dibutuhkannya. Kerajaan cinta, kebutuhan 
makanan yang secukupnya dan pengampunan 
merupakan kehendak-Nya.  

Itulah yang harus menjadi kesadaran 
ketika kita berdoa kepada Tuhan. Doa yang 

demikian akan menjadi efektif dan revolutif. 
Artinya, doa itu akan mendorong dan 
menggerakkan orang untuk bekerja sama 
dengan Tuhan di dalam membangun 
kerajaan-Nya tanpa henti. Betapa kita masih 
terus belajar untuk berdoa.  

Maka, betapa penting setiap saat akan 
berdoa kita menyebut dan memohon, "Tuhan, 
ajarilah kami berdoa sesuai dengan yang 
Engkau kehendaki!" 

RP. Andreas Yudhi Wiyadi, O.Carm 

 

Doa Bapa Kami 
Dalam makna 
 

 Bapa 
 Bapa di dalam Yesus dan Yesus di dalam 

Bapa ; Esa Yoh 14 
 Kita bisa memanggil Bapa kalau kita ada 

dalam suasana orang merdeka  
 

 Kami: menunjukkan bahwa doa yang 
diajarkan Yesus adalah sebuah doa 
komunitas, kristiani, bukan sebagai 
individu dan bersifat universal.  

 Surga 
 Adalah tempat produksi kasih  
 Bersifat transenden, tidak ada manipulasi 

di sini, segala sesuatu nampak seperti apa 
adanya,  

 Terhadap situasi dan keadaan demikian, 
kita harus . . . … TOBAT !!!!!!! 

 

 Kudus 
 Hanya ada satu Yang Kudus dan tidak ada 

yang lain, ialah Yesus 
 Kita musti juga menjadi kudus seperti 

pemimpin dan panutan kita adalah 
kudusYang Maha Kudus  

 Dia memanggil kita dengan panggilan 
kudus 

 

 Nama 
 Soal diri, pribadi, personal: Tuhan itulah 

nama-Nya  
 Allah memanggil engkau dengan namamu  

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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 Kerajaan 
 Yang dimaksud dengan Kerajaan adalah 

(penantian) / penggenapan;  – Allah 
meraja  

 Semua dipanggil masuk ke dalam, Allah 
menghendaki keselamatan, bukan neraka.  

 Maka  cari dulu ketemu di dalam diri 
Yesus lalu TOBAT), jangan takut  

 Berarti memperjuangkan sesuatu demi 
Injil, siap dirajai Yesus, siap atas segala 
bentuk kemartiran  

 

 Kehendak 
 Arti yang umum adalah: nasib, pokoknya 

yang tidak beres, takdir, orang harus 
menerima, tidak bisa menolak (bukan ini, 
tapi..) 

 Yaitu tinggal dalam kesetiaan Yesus, 
keluar dari babel dan belas kasih  

 Kehendak baik adalah Yesus berkenan 
pada manusia dan tercipta / ada damai 
atas manusia – ada tantangan untuk 
pemurnian iman . . . tobat dari mental 
dunia  

 

 Surga 

Adalah model untuk kita dan arah yang 
hendak kita tuju dalam hidup di dunia ini. 
Bukankah hidup kita berasal dan akan 
kembali menuju ke sana? Manusia tinggal, 
hidup dan dikuburkan di bumi ini tapi 
bukan dari bumi. Dia berasal melainkan 
dari surga dan menuju ke sanalah dia 
nantinya. Mengapa surga dipakai sebagai 
model? Surga adalah sebuah gambaran 
kesempurnaan dan kepenuhan segala 
sesuatu.  

Maka perlu diingat bahwa tujuan perjalanan 
kita adalah surga. Bukan salib. Salib bukan 
menjadi tujuan akhir misi Yesus ke dunia 
ini. Salib adalah sarana dan alat agar kita 
semua diselamatkan oleh-Nya. Surga itu 
terjadi sekarang  

 

 Rejeki 

Rejeki = Roti = Panem = Nasi 

Bapa yang memberi kita rejeki setiap hari. 
Manna / rejeki / roti inilah yang kita minta 
waktu ekaristi, yaitu Yesus sendiri. 
Permohonan ini, dalam tradisi Israel 
berarti memupuk sikap percaya pada Allah 
yang menyelenggarakan kehidupan ini 
atau pada Penyelenggaraan Ilahi, “Tuhan 
bantulah aku agar besok aku masih bisa 
bekerja lagi, untuk cukup makan” 

 

 Ampun 

Sekarang juga kita harus mengampuni. 
Kesulitan bagi kita untuk dapat 
mengampuni adalah soal mau atau tidak 
aku mencintai sesama! Dalam doa ini, 
bukan soal siapa salah dan siapa benar 
yang diperdebatkan, melainkan kesediaan 
kita untuk mengampuni, seperti Allah 
mengampuni, itu ada atau tidak? 

 

 Kesalahan 

Adalah soal hati  tapi hati kita tidak tembus 
tidak mendengar degil namun hati yang 
demikian ternyata sekaligus juga 
kediaman Taurat. 

Yesus memberi semua dan tidak menuntut 
balik, kita yang diberi semua dan gratis, 
apakah merasa diberi lalu bersyukur? 

Kesalahan = Hutang = dosa itu terikat seperti 
pilinan tali. Karena begitu kuatnya ikatan 
itu yang telah terjali selama berabad-abad 
lamanya, maka kita berseru: bebaskanlah 
kami ya Tuhan  

 

 Pencobaan 

Ada dalam hidup, bukan sebagai sesuatu yang 
istimewa karena kita semua 
mengalaminya dan itu perlu agar makin 
jernih dan murni motivasi kita untuk 
mengikuti Allah. Pencobaan muncul saat 
manusia bertemu bahwa Allah itu ada di 
sinilah orang harus begumul. Jika engkau 
mau mengabdi Allah, engkau harus siap 
dicobai tetapi bukan Kristus yang 
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mencobai. Pencobaan selalu menemani 
Kerajaan Allah.  

 

 Si jahat 

Kejahatan itu berasal dari diri sendiri, orang 
lain dan si jahat itu sendiri. Yesus bisa 
membuat segala sesuatu menjadi baik, 
tetapi Ia tetap menghormati manusia atau 
kehendak / pilihan bebas yang melekat 
padanya: hendak mengikuti Yesus atau 
mengikuti si jahat?  

Maka ada empat sikap yang harus dibangun 
dalam hidup: 

 Bebaskan aku dari si jahat yang adalah 
milikku bukan milik orang lain hati-hati 

dengan dalih / selalu cari alasan untuk 
pembenaran! Karena, kita biasanya 
melemparkan hal yang jelek-jelek pada 
orang lain sedangkan pada kita hanyalah 
keberhasilan dan pujian semata.  

 Siaga, berjaga, waspada  karena tiap 
saat bisa jatuh. Tak ada sesuatupun yang 
dapat bertahan kekal di bawah matahari.  

 Hidupkan selalu kesadaran akan: kekuatan 
si jahat itu lebih besar dari kekuatanku 
(maka kita perlu . . .) 

 Yakin dan percaya  Yesus lebih besar 
dari si jahat, pengampunan lebih besar 
dari dosa 

 
(P Alfonsus Widhi, SX) 

 

 

Pengumuman 
 
 
Petugas Misa 3 Agustus 2013 
Pemimpin : P Pancani Otello, SX 
Dirigen : Ibu Sunu 
Organis : Renata 
Mazmur : Bpk Sumarno 
MIsdinar : Tomo, Kevin 
Petugas : Kring 1 
BIA : Bpk Danang 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Kolekte Misa 20 Juli 2013 
KOlekte I  : Rp. 496.500,- 
Kolekte II : Rp. 346.000,- 
 
Undangan Syukuran 
Ditujukan bagi seluruh umat Stasi 
 
Ujud  : Syukuran Kelahiran anak 
Waktu : MInggu, 28 Juli 2014 @19.00 
Tempat : Rumah Kel Bpk Daud Darmono 
   Jl. Karya Bakti No 9 
  (Masuk dr jalan Karyawan dan  
   Jl Harapan) 

 

Roti itu : ditaburkan dalam perawan, dikhamirkan dalam daging, diaduk dalam passio, dimasak dalam 
oven kubur, disimpan dalam Gereja, disimpan dalam altar dan dibagikan pada umat beriman SETIAP 

HARI 

(St. Peter Kristologos) 
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