
 

 
Halaman 1 

 

bahkan juga oleh orang-orang yang sudah termasuk dekat dengan-Nya karena sudah 

dimasukkan dalam kategori murid-Nya. 

 

Dalam bacaan Injil Minggu ini, kita ditunjukkan adanya dua kelompok murid yang 

menunjukkan sikap yang berbeda setelah mendengarkan Sabda Yesus, yaitu sebagian 

besar (banyak) dari para murid (ay 60) dan dua belas murid (ay 67). Kelompok yang 

pertama, yaitu banyak dari para murid yang kompak mengatakan bahwa ”Perkataan 

ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya?” (ay 60). Apa yang 

disampaikan Yesus agar orang yang mendengarkan dan percaya bisa hidup dan 

selamat ternyata bisa didengarkan sebagai perkataan yang keras. Hal itu terjadi 

mungkin karena bertentangan dengan yang dipahami, diyakini, atau dijalani. 

Mungkin juga karena ketidaksetujuan terhadap perkataan tersebut, walau secara 

rasional bisa menangkap dengan baik. 

 
 

Buletin Mingguan 
 

 Wacana Komunikasi Umat Stasi St Philipus Arengka Ujung Pekanbaru 
Minggu biasa ke XXI/ Tahun B Edisi 26 Agustus 2012 

Bacaan Seminggu 

 

Minggu, 26 Ags 2012 
Yos 24:1-2a,15-17,18b,  
Ef 5:21-32, 
Senin, 27 Ags 2012 
2Tes 1:1-5,11b-12,  
Luk 7:11-17 
Selasa, 28 Ags 2012 
2Tes 2:1-3a,13b-17,  
Mat 23:23-2 
Rabu, 29 Ags 2012 
Yer 1:17-19,  
Mrk 6:17-29 
Kamis, 30 Ags 2012 
1Kor 1:1-9,  
Mat 24:42-51 
Jumat, 31 Ags 2012 
1Kor 1:17-25,  
Mat 25:1-13 
Sabtu, 1 Sept 2012 
1Kor 1:26-31,  
Mat 25:14-30 

 
 

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 Sabtu, 18 Ags 2012 
Pertama  : Rp.151.000,- 
Kedua     : Rp.123.000,- 
BIA         : Rp.  45.000,- 

Terimakasih   

KEPADA SIAPAKAH KAMI AKAN PERGI? 

Setiap kali menyampaikan Sabda-Nya, Yesus selalu 

bermaksud menyelamatkan setiap pendengar-Nya. Sabda 

disampaikan bukan untuk diri-Nya sendiri, tetapi untuk 

orang lain supaya semakin banyak orang yang 

diselamatkan. Namun, ternyata maksud-Nya tidak selalu 

bisa ditangkap oleh orang yang mendengarkan-Nya, 

bahkan juga oleh orang-orang yang sudah termasuk dekat 

dengan-Nya karena sudah dimasukkan dalam kategori 

murid-Nya. 

Akhirnya kembali saya mengakui bahwa tiada pribadi lain yang lebih hebat 

ketimbang diriNya. Terus berusaha dan giat dalam hidup ini walaupun hasilnya 

belum tentu sesuai harapan, karena Dia yang empunya rencana tahu apa yang lebih 

dahsyat ketimbang apa yang mampu saya lihat. Dan tetap rendah hati..,karena 

yang HEBAT di atas segala hebat, hanyalah Dia! 

 
Ditulis oleh Fonny Jodikin dalam Buku  

“Biji Sesawi di rerumputan – Kumpulan tulisan blogger narsis yang imannya hanya sebsar biji sesawi”” 

 

PETUGAS MISA 

1 SEPT 2012 
  
Pemimpin : Pastor Franco, SX 
Dirigen     : Ibu Marselina Pane 
Mazmur   : Bpk Ign. Sumarna 
Organis    : Renata 
BIAK        : Bpk Daud Darmono 
Petugas    : Kring 2 
Misdinar  : Vena Brigitta 

                  Kevin Yogatama 

Jadwal Doa 
Kring 1 - Doa Arwah 
Minggu 26 Ags 2012 @19.30 
Di rmh  

Keluarga Bpk Luhut Mungkur 

Damai Langgeng Blok 1   

 
Yesus mengkritik cara hidup ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mereka mengajarkan 
hal-hal yang benar, tetapi sayang mereka tidak menghayatinya dalam kehidupan mereka. 
Sebagai murid-murid Yesus, kita diundang untuk dengan rendah hati menghayati apa yang 
diajarkan oleh Yesus. Kita harus meninggalkan kemunafikan kita. Dalam hidup kita, perlu 
ada keserasian antara apa yang kita katakan dengan mulut kita dan apa yang kita hayati 

dalam tingkah laku kita. Di situlah terletak kehormatan kita. 

http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Yos24:1-2;Yos24:15-17;Yos24:18;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Ef5:21-32;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=2Tes1:1-5;2Tes1:11-12;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Luk7:11-17;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=2Tes2:1-3;2Tes2:13-17;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Mat23:23-26;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Yer1:17-19;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Mrk6:17-29;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=1Kor1:1-9;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Mat24:42-51;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=1Kor1:17-25;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Mat25:1-13;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=1Kor1:26-31;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Mat25:14-30;
mailto:philipus@post.com


 

 
Halaman 3 Halaman 2 

 
 

Banyak murid yang mengungkapkan 

pendapat tersebut. Tidak disebutkan 

identitas yang jelas seperti jumlahnya 

berapa dan siapa yang mengungkapkan. 

Pengungkapan oleh kelompok massal 

menunjukkan sikap dan tanggung jawab 

yang tidak terlalu jelas sebagai pribadi. 

Bisa jadi itu sikap orang yang menjadi 

murid Yesus hanya karena ikut-ikutan 

orang lain, mungkin juga hanya karena 

melihat yang indah dan menakjubkan 

dalam mukjizat yang dilakukan Yesus. 

Murid yang hanya sebagai identitas fisik, 

tetapi tidak masuk dalam hati dan hidup. 

 

 

Maka, bisa dimengerti juga bila setelah 

Yesus berusaha menjelaskan lebih lanjut, 

”banyak murid-murid-Nya 

mengundurkan diri dan tidak lagi 

mengikut Dia” (ay 66). Pengunduran diri 

dan ketidakmauan untuk mengikuti 

Yesus lagi bisa jadi karena tidak mau 

menerima ajaran Yesus secara utuh, yang 

mau diterima hanya yang sesuai dengan 

keinginan dan kebutuhan dirinya. 

Tuntutan yang dirasa terlalu berat 

rupanya untuk sebagian besar murid ingin 

dihindari. Konsekuensi menjadi murid 

memang ada tuntutan yang lebih berat 

dibanding pengikut yang biasa saja, 

karena dengan menjadi murid mesti ada 

yang lebih baik dalam pengetahuan, 

kepercayaan, maupun dalam kehidupan. 

 

 

Berbeda dengan banyak murid yang tidak 

diketahui jumlahnya, kelompok murid 

yang kedua ini jumlahnya jelas, dua 

belas. Jumlah murid yang bukan hanya 

terpanggil tetapi juga terpilih. Ada figur 

yang jelas juga pada saat menjawab 

pertanyaan Yesus. Petrus menjawab 

secara spontan, walaupun Yesus 

mengajukan pertanyaan-Nya kepada 

keduabelas murid-Nya (ay 67). Petrus 

mewakili sebelas murid yang lain 

menjawab pertanyaan Yesus: ”Tuhan, 

kepada siapakah kami akan pergi? 

Perkataan-Mu adalah perkataan hidup 

yang kekal; dan kami telah percaya dan 

dicapai dengan kehebatan sendiri. Saat-

saat dimana diri mudah tergoda untuk 

merasa hebat dan Tuhan enggak ada apa-

apanya. Saat-saat yang sering 

melemahkan jiwa dan menjauhkan 

hubungan dengan Tuhan. Makanya, 

sebelum diberi kesuksessan sepenuhnya, 

banyak macam ujian kepribadian yang 

terus datang. Ohh.., tapi ini bukan berarti 

mereka semua yang sukses adalah orang 

somboing, yaaa. Ini terjadi ketika banyak 

orang yang baru sukses tanggung-

tanggung atau baru setengah seleb atau 

baru dapat kepengurusan baru di tempat 

yang bisa mengatur banyak orang 

(biasanya dia yang diaturrr..) 

sombongnya udah selangit. Tak kalah 

banyaknya mereka yang mampu-mampu 

dan pintar-pintar dan punya banyak 

keahlian termasuk punya banyak uang 

malahan adalah pribadi-pribadi yang 

rendah hati. Kitapasti pernah melihat 

dengan mata kepala sendiri, bukan? 

 

Kegagalan memang diperlukan sesekali 

dalam kehidupan, biar tidak 

menyombongkan diri saat sukses 

nantinya. Ketidakberhasilan bukan 

berarti kiamat, karena pasti ada jalan 

keluar. Masalahnya, karena sering kali 

keburu menepuk dada, jadinya sering 

juga keburu stess duluan ketika kegagalan 

menyapa. Apalagi jika beruntun 

datangnya, tak henti-henti. 

 

Dalam kegagalan ada kesesakkan, saya 

belajar. Ada pribadi yang lebih besar dan 

lebih hebat dari saya yang seuprit ini. 

Dalam masa-masa sulit, saya sering 

disadarkan : mau sombong, mau tinggi 

hati, mau bertingkah sok luar biasa, 

semuanya tidak ada gunanya. Ketika 

semua hanya titipan_nya itu ditarik dari 

hidup ini, masih bisakah saya 

meneriakkan semua kehebatan diri? 

 

Akhirnya kembali saya mengakui bahwa 

tiada pribadi lain yang lebih hebat 

ketimbang diriNya. Terus berusaha dan 

giat dalam hidup ini walaupun hasilnya 

belum tentu sesuai harapan, karena Dia 

mewakili sebelas murid yang lain 

menjawab pertanyaan Yesus: ”Tuhan, 

kepada siapakah kami akan pergi? 

Perkataan-Mu adalah perkataan hidup 

yang kekal; dan kami telah percaya dan 

tahu, bahwa Engkau adalah Yang Kudus 

dari Allah” (ay 67-69). 

 

Jawaban yang disampaikan Petrus bukan 

hanya mengatakan ”tidak”, tetapi juga 

dan terutama mengungkapkan 

kepercayaan yang penuh kepada Yesus. 

Jawaban yang mendalam, pengetahuan 

dan kepercayaan kepada Yesus menyatu 

secara utuh. Kejelasan jumlah orang 

menunjukkan kejelasan pribadi orang-

orang yang dipilih Yesus, 

mengungkapkan juga keteguhan iman 

yang mereka miliki. Petrus, figur yang 

mewakili berbicara pun mau 

menunjukkan kejelasan dalam tanggung 

jawab. Spontan ia memberikan jawaban 

mewakili sebelas murid karena keyakinan 

bahwa mereka sudah memiliki 

kepercayaan yang sama kepada Yesus. 

 

Menjadi murid Yesus di zaman sekarang 

bisa menggoda kita untuk masuk dalam 

kelompok massa, hanya ikut-ikutan 

karena tidak memiliki relasi yang pribadi 

dengan Tuhan. Ketika berhadapan 

dengan Sabda-Nya dan ajaran Gereja, 

bersikap memilih yang sesuai dengan 

keinginan dan meninggalkan yang berat 

atau tidak sesuai dengan keinginan. 

Namun, bisa juga zaman ini menjadi 

kesempatan untuk mengungkapkan 

identitas iman yang jelas. Pengungkapan 

identitas iman dalam hidup menjadi 

tanggung jawab pribadi kita. Banyaknya 

godaan dan tantangan zaman ini juga bisa 

menjadi kesempatan untuk semakin 

memperdalam kepercayaan kita kepada-

Nya. 
Pastor Paulus Wirasmohadi Soerjo 
Vikaris Jenderal Keuskupan Bandung 

 

 
 

Manusia punya tedensi untuk tinggi hati. 

Sukses atau dipuji sedikit saja hidung ini 

langsung kemang kempis. Makanya tak 

heran jika Dia tidak memberikan segala 

sesuatunya sekaligus kepada kita. 

Bahkan, ada kalanya seolah dihancurkan 

semuanya terlebih dahulu sebelum 

akhirnya menjadi baru. Terus terang saja, 

saya pernah merasa kahilangan semua 
yang seolah-olah milik saya. Tuhan, 

sayakan sudah berjuang untuk 

mendapatkan itu semua? Tetapi 

mengapasemua jerih payah saya hilang 

begitu saja, semudah menjentikan jari???? 

 

Tetapi belakangan saya sadari… 

 

Kalau semuanya lancar melulu… Rumah 

tangga baik, karir melesat, uang ada dan 

tidak pernah kekurangan, saya jadinya 

akan kurang mnesyukuri segala 

sesuatunya. Atau mungkin kata syukur 

hanya sekedar basa-basi, sekedar 

peringatan dalam suatu acara syukuran.., 

padahal dalam hati mungkin hanya 

semacam suatu pertunjukan rasa syukur 

agar diketahui banyak orang. Yang 

namanya pertunjukkan tentu bertujuan 

untuk “menunjukkan”. Dalam hati siapa 

tahu… 

 

Kalau semua bisa saya dapatkan dengan 

mudah, sedikit usaha bisa bikin maju, 

saya jadinya cenderung tambah arogan. 

Lihat nih akuuu…!!! Menepuk dada, 

bangga bukan kepalang. Semua bisa 

dicapai dengan kehebatan sendiri. Saat-

saat dimana diri mudah tergoda untuk 

merasa hebat dan Tuhan enggak ada apa-

apanya. Saat-saat yang sering 

melemahkan jiwa dan menjauhkan 


