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Yesus meminta kepada orang-orang yang 
mengikuti-Nya untuk siap sedia memikul salib. 
Kata-Nya, "Barangsiapa tidak memikul 
salibnya dan mengikuti Aku, ia tidak akan 
menjadi murid-Ku" (ay. 27). Kesiapsediaan 
untuk memikul salib dan setia mengikuti Yesus 

adalah syarat menjadi seorang murid. Salib 
adalah beban atau penderitaan yang harus 

ditanggung sebagai pengikut Yesus. Yesus 
telah memberi teladan bagaimana harus 
memikul salib dan bagaimana menjadi taat 
kepada kehendak Allah dan apa yang diderita-

Bacaan Seminggu 
 

Minggu, 8 Sept 2013 
Keb. 9:13-18;  
Flm. 9b-10,12-17;  
Luk. 14:25-33 
Senin, 9 Sept 2013 
Kol. 1:24 - 2:3;  
Luk. 6:6-11 
Selasa, 10 Sept 2013 
Kol. 2:6-15;  
Luk. 6:12-19 
Rabu, 11 Sept 2013 
Kol. 3:1-11;  
Luk. 6:20-26 
Kamis, 12 Sept 2013 
Kol. 3:12-17;  
Luk. 6:27- 38 
Jumat, 13 Sept 2013 
1Tim. 1:1-2,12-14;  
Luk. 6:39-42 
Sabtu, 14 Sept 2013 
Pesta Salib Suci 
Bil. 21:4-9; atau Flp. 2:6-11;  
Yoh. 3:13-17 

 
 

Yesus berkata kepada orang-orang yang mau 
mengikuti-Nya, "Jikalau seseorang datang 
kepada-Ku dan ia tidak membenci bapanya, 
ibunya, isterinya, anak-anaknya, saudaranya laki 
atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia 

tidak dapat menjadi murid-Ku." (Luk 14:26). 
Yesus menghendaki orang-orang yang 
mengikuti-Nya menjadi murid mencintai-Nya, 
melebihi cinta kepada sanak saudara bahkan 
kepada nyawanya sendiri. Menjadi murid Yesus 
harus dilandasi cinta kepada-Nya melebihi 
segala bentuk cinta yang lain. Cinta kepada 
Yesus menjadi motivasi utama seorang murid.  
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Nya. Seorang murid harus siap memikul salib 
dan terus belajar dari Yesus bagaimana harus 
hidup seperti Dia. Kata-Nya, "Pikullah kuk 
yang Kupasang dan belajarlah pada-Ku, 

karena Aku lemah lembut dan rendah hati dan 
jiwamu akan mendapat ketenangan." (Mat 
11:29). 
 
Dari salib, seorang murid belajar menjadi 
seperti Yesus yang karena kasih-Nya rela 
menanggung beban dan penderitaan manusia. 
Ia mesti bisa menghidupi apa yang dihidupi 
Yesus. Jadi, untuk mencapai tujuan ini, Yesus 
memberikan syarat kepada para murid-Nya. 
Pertama, orang harus mencintai Yesus 
melebihi cinta kepada sanak saudara bahkan 
nyawanya sendiri. Kedua, orang harus siap 
sedia memanggul salib. Ketiga, seorang murid 
harus selalu siap menanggung beban dan 

penderitaan dalam mengikuti Yesus dan tetap 
teguh setia mengikuti-Nya. 
 
 
RENUNGAN HARI INI 
Injil Lukas hari ini memuat syarat-syarat yang 
harus dipenuhi setiap orang, bila sungguh 
mau menjadi murid-Nya sejati. Syarat itu ada 
yang disebut langsung secara jelas, ada pula 
yang disampaikan lewat perumpamaan. Syarat 
mutlak menjadi murid Yesus sejati ada 4 
yakni:  
1. Jangan terikat mutlak kepada keluarga 

(ay.26).  

2. Harta/milik (ay.33).  
3. Bersedia menanggung penganiayaan 

dan penderitaan (ay.27).  
4. Sikap dan putusan tindakan realistis 

menghadapi kesulitan dan tuntutan 
(ay.28-32). 

 
Pertanyaan Yesus yang harus dijawab setiap 
orang, bila ingin mengikuti-Nya atau menjadi 
murid-Nya ialah: Sudah pastikah kamu 
memutuskan mau mengikuti Aku? Apakah nilai 
atau harga "menjadi murid-Ku" itu lebih 
tinggi/mahal daripada kemampuan dan kese-
diaanmu untuk membayarnya? Bagi siapapun, 

kaya atau miskin, orang besar atau orang 
kecil, kedudukan maupun tugas, - semua 
orang harus mengambil keputusan prinsipiil 
yang sama! 

 
Mampu, sanggup dan sungguh maukah aku 
membayar "harga" setingggi itu? Pengalaman 
me-nunjukkan, bahwa pada awalnya kita 

penuh semangat, antusias, gembira. 
Namun..., sanggupkah kita tetap memiliki 
kesanggupan untuk tetap gigih dan tekun 
sanggup membayar harga "kemuridan Yesus" 
itu untuk juga sungguh menghayatinya? 
 
Dalam perumpamaan itu, baik si orang yang 
mau membangun menara, maupun si raja 
yang mau berperang, harus membuat 
perhitungan dan memperhitungkan risiko 
sebelum mengambil keputusan difinitif. Murid 
Yesus harus tahu, bahwa mengikuti Dia 
menuntut suatu kesetiaan kepada-Nya, yang 
harus selalu diberi prioritas. Pada dasarnya, 
mau menerima pribadi Yesus berarti bersedia 

memanggul salib-Nya juga! Apa artinya semua 
itu untuk keberadaan, hidup dan pekerjaan 
kita sebagai murid Yesus, sebagai orang 
kristen, Katolik, yang sudah dibaptis? 
 
Kita hidup di tengah masyarakat dengan 
aneka keadaan, tantangan, tuntutan, seperti 
kedudukan, gelar, kepopuleran, uang, 
kekayaan, kenikmatan, tetapi juga ada 
pertentangan, perjuangan saling bersaing, 
kemiskinan, ketidakadilan. Nah, ditengah 
situasi dan kondisi itulah setiap orang 
dipanggil untuk memilih ajaran dan sikap 
Kristus, untuk mengambil keputusan dan 

menentukan sikap hidup dan perbuatan kita. 
Inilah tantangan besar bagi kita semua! 
Bagaimana kerapkali yang kita lakukan? Kita 
kerapkali bukan mengambil keputusan dengan 
pilihan atas salah satu, melainkan atas 
beberapa hal sekaligus. Sikap ini menimbulkan 
bahaya, kita menjadi pribadi yang tidak 
memiliki pendirian sendiri, menjadi oportunis, 
mudah terpengaruh, condong mencari apa 
yang memuaskan, bukan apa yang benar dan 
sesuai dengan ajaran dan sikap Yesus. Kita 
menjadi orang beriman kristen tetapi dengan 
perhitungan, beriman separo-paro, mau 
beriman tetapi tidak berani konsekuen 

bersikap dan bertindak menurut iman yang 
dianutnya. 
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Terutama untuk kaum muda sangat penting 
untuk dididik dan diajak mengambil putusan 
dan pilihan secara benar dan secara benar! 
Mengapa? Karena kebahagiaan sejati bukan 

bersikap sementara, melainkan menetap dan 
tahan lama. Sebab kebahagiaan hanya kita 
capai apabila kita mencapai apa yang kita 
lakukan dengan segenap komitmen, usaha, 
keteguhan mengikuti dan menghayati sikap, 
hidup dan perbuatan Yesus. Kebahagiaan 
hanya diperoleh apabila sungguh berjerih 
payah memenuhi pilihan dan putusan kita, 
untuk hidup mengikuti Yesus atau menjadi 
murid-Nya yang sejati. Itu berarti, apabila kita 
sanggup menghadapi tantangan hidup yang 
tidak mudah, yang berat, yang membutuhkan 
kejantanan sikap pribadi yang utuh, bukan 
oportunistis, atau hanya memilih yang mudah, 
enak, ringan dan menyenangkan melulu. 

Kekedewasaan kristiani sejati ialah 
kemampuan dan keberanian mengambil 
putusan dan pilihan yang benar serta 
dibuktikan secara nyata hidup menurut ajaran 
Kristus. 
 
Di tengah situasi dan kondisi hidup di dalam 
masyarakat manapun, Yesus bersabda: 
Ambillah keputusan! Yesus mengundang kita 
menjadi murid-Nya yang otentik. Apa syarat 
dan tuntutan yang harus dipenuhi pengikut 
Yesus sejati/otentik? 
 
Dalam Injil Lukas Yesus menegaskan, bahwa 

Ia tidak menghendaki kompromi. Yesus 
menuntut komitmen seluruh pribadi murid-
Nya. Meninggalkan kelekatan atau keterikatan 
mutlak akan masa lampau, tuntutan keluarga, 
milik materiil (Luk 9:57-62; 14:26-33). 
Kesediaan memikul salib, yang pelbagai 
macam bentuknya, diungkapkan oleh Yesus 
dengan sangat keras: "Jikalau seorang datang 
kepada-Ku dan ia tidak membenci bapanya, 
ibunya, isterinya, anak-anaknya, saudara-
saudaranya, laki-laki atau perempuan, bahkan 
nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi 
murid-Ku" (Luk 14:26). 
 

Kata-kata Yesus itu juga ditujukan kepada kita 
sekarang ini juga. Bila ingin tetap menjadi 
murid-Nya, marilah kita memperbaharui 
pilihan kita! 

 
PESAN HARI INI: 
"Hidup kita adalah sebuah perjalanan. Ketika 
perjalanan kita tanpa disertai salib... dan 

ketika kita mengaku sebagai murid Kristus 
namun menghindari salib, kita bukanlah 
murid-murid Kristus, Tuhan"  

--- Paus Fransiskus 
 
Mengikuti Yesus berarti menysuri jalan salib 
dan kematian menuju kebangktitan dan 
kedamaian abadi. Karena itu jalan bersama 
Yesus berarti harus siap menanggung beban 
dan derita, bahkan penganiayaan dari orang-
orang yang tidak sejalan dengan iman kita, 
termasuk keluarga sendiri. 
 
Tetapi, barang siapa terus berjuang dan tetap 
bertahan dalam iman akan Yesus, pada 

akhirnya akan memperoleh mahkota 
kedamaian abadi. Jadi : ikut Yesus itu 
“sengsara pembawa nikmat”. 
 
DOA HARI INI: 
 
Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. 
Amin. 
Allah Bapa kami yang mahakasih… 
Engkau telah menyatakan kasihMu dengan 
kamtian dan kebangkitan Putra-Mu Yesus 
Kristus guna menyelamatkan kami. Syukur 
atas semuanya itu, Tuhan. Bantu kami untuk 
mengimani dan mengkuti-Nya. Tabahkan kami 

saat mengalami susah dan derita. Karena 
Kristus, Tuhan dan pengantara kami. 
 
Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. 
Amin. 
 
KATEKESE HARI INI 
 
Untuk berbicara tentang Allah, kita harus 
meninggalkan ruang bagi-Nya, percaya bahwa 
Ia akan bertindak dalam kelemahan kita : kita 
harus membuat ruang bagi-Nya tanpa rasa 
takut tapi dengan kesederhanaan dan 
sukacita, dalam keyakinan mendalam bahwa 

semakin kita menempatkan Ia di pusat dan 
bukan diri kita, semakin berbuah komunikasi 
kita. Dan ini jua benar bagi komunitas Kristen 
: mereka dipanggil untuk menunjukkan 
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tindakan rahmat Allah yang mengubah, 
dengan mengatasi individualisme, kedekatan, 
ke-egoisan, keacuhan, dengan meng-hidupi 
kasih Allah dalam relasi sehari-hari mereka. 

Mari kita bertanya apakah komunitas kita 
sungguh seperti ini. Untuk menjadi seperti ini, 
kita harus, selalu dan sungguh 
memproklamasikan Kristus dan bukan diri kita. 
 
GAMBAR HARI INI 
 

 
 

 

 
PENGUMUMAN 

Kolekte Misa 31 Agustus 2013 
Kolekte I : Rp. 510.000,- 
Kolekte II  : Rp. 329.000,- 

 
Petugas Misa 14 Sept 2013 
Pemimpin : P Franco Qualizza, SX 
Dirigen : Ibu Kristina Mujiati 
Organis : Ibu Sunu 
Mazmur : Ibu Surbakti 
Petugas : Kring 2 
Misdinar : Vena dan Tomo 
BIAK : Ibu Lina Peranginangin 

 
Pertemuan BKSN II Stasi 
JUmat, 13 Sept 2013 @19.30 

Di RUmah Kel. Bpk Sartomo 
Komp. Wanna Griya 
 
Perayaan BKSN Wilayah I 
MInggu, 29 Sept 2013 Setelah  Misa I 
Di Paroki St Paulus Pekanbaru 
 

 

 

 

 

 

 

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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