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Bacaan pertama dari Kitab Keluaran. Bacaan 
tersebut membawa kita pada suatu 
pertanyaan yang sedikit aneh. Mengapa Musa 
yang mencoba melunakan hati Allah? 
Keanehannya terletak pada persepsi kita 
tentang Allah yang Maha Cinta dan Maha 

Bijaksana. Mengapa Allah yang Maha-cinta 
dan Maha-Bijaksana mau membinasakan 
Umat Israel dan menyesal karena permintaan 
Musa? Di mana letak kemahacintaan-Nya dan 
kemahabijaksanaan-Nya sebagai Allah? 
Kesannya, ketika membaca dalam sudut 

Bacaan Seminggu 
 

Minggu, 15 Sept 2013 
Kel. 32:7-11,13-14;  
1Tim. 1:12-17;  
Luk. 15:1-32 
Senin, 16 Sept 2013 
1Tim. 2:1-8;  

Luk. 7:1-10 
Selasa, 17 Sept 2013 
1Tim. 3:1-13;  
Luk. 7:11-17 
Rabu, 18 Sept 2013 
1Tim. 3:14-16;  
Luk. 7:31-35 
Kamis, 19 Sept 2013 
1Tim. 4:12-16;  
Luk. 7:36-50 
Jumat, 20 Sept 2013 
1Tim. 6:2c-12;  
Luk. 8:1-3 
Sabtu, 21 Sept 2013 

Ef. 4:1-7,11-13;  
Mat. 9:9-13 

 
 

Setiap hari kita selalu merasakan kesibukan kita 
sebagai manusia untuk memenuhi tuntutan hidup 
yang tidak bisa tidak untuk dipenuhi. Kesibukan 
kadang-kadang membuat kita kurang menyadari 
makna yang sebenarnya dalam kesibukan itu. Bagi 
saya mungkin hal itulah yang kadang-kadang 
membuat kita menjadi bosan/jenuh dan mungkin 
stres dengan pekerjaan yang kita lakukan.  
Akan tetapi, apakah 
hal yang sama terjadi 
pada Tuhan  yang 
mana Ia juga bosan 
/jenuh dan mungkin 
stres dengan peker-
jaan-Nya yakni untuk 
selalu dan senantiasa 
mencintai kita?  
Di sinilah kita diajak untuk bersama-sama 
merenungkan Bacaan-bacaan Suci minggu ini dan 
mencoba bertanya sejauh mana kita merasakan 
bahwa Tuhan memang tidak pernah bosan dengan 
pekerjaan-Nya. 

 

 

 

ALLAH MENCINTAI MANUSIA 
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pandang Kitab Suci Perjanjian Lama kita akan 
menjumpai Allah yang kejam dan jahat karena 
membunuh. Akan tetapi, apakah memang itu 
pesan yang mau disampaikan dalam Kitab 

Suci Perjanjian Lama? Tentu tidak karena 
Allah justru yang dibunuh manusia dan 
kebenaran akan hal ini terungkap dalam 
Perjanjian Baru. 
 
Sebagaimana yang kita ketahui dalam 
Perjanjian Baru teristimewa dalam keempat 
injil, secara jelas menceritakan Allah yang 
benar, yakni Allah sebagai pencinta bukan 
pembunuh. Allah yang rela berkorban bukan 
meminta korban, dan Allah yang mengampuni 
bukan yang menghukum. Injil minggu ini 
terlihat jelas dari ketiga perumpaan yang 
disampaikan oleh Yesus bahwa Allah sungguh-
sungguh mencintai manusia. Ia terus mencari 

yang hilang dan ketika menemukannya Ia 
begitu bahagia. Ia tidak melihat kesalahan, 
tetapi melihat keterbukaan hati untuk kembali 
kepada-Nya. Kesaksian Paulus dalam bacaan 
kedua minggu ini menunjukkan kebenaran 
akan Cinta Allah yang sesungguhnya. Paulus 
bersaksi bahwa ia yang tadinya seorang 
penghujat dan seorang penganiaya  dan 
seorang ganas justru dikasihi Allah dan 
dipanggil menjadi saksi-Nya. Sungguh cinta 
Allah sulit untuk dipahami dalam logika 
manusia. 
 
Pekerjaan Allah adalah mencintai dan 

mencintai dan memang tidak pernah bosan 
mencintai manusia. Allah menciptakan kita 
pada mulanya baik adanya, lalu kemudian kita 
berdosa dan menjauh dari-Nya. Ia merasa 
bahagia melihat kita bahagia namun ketika 
jatuh dalam dosa dan pengaruh duniawi, 
entah itu pekerjaan, kesenangan duniwai atau 
kesibukan lainnya kita menjadi jauh darinya. 
Namun demikian, Ia terus menemani dan 
menyapa kita untuk menyadari kehadiran-Nya 
dan meminta kita kembali kepada-Nya. Ia 
tidak peduli seberapa besar kesalahan kita 
sebab Ia hanya ingin kita kembali kepada-Nya. 
Ia hanya ingin merangkul kita, 

menyembuhkan luka batin, menguatkan dan 
meringankan beban hidup kita. Ia hanya ingin 
kita berada didekapan-Nya karena dalam diri-

Nyalah kita hanya merasakan kasih dan cinta 
yang sesungguhnya. 
 
Allah tahu hakekat kita sebagai manusia 

adalah hanya untuk dicintai. Ia pun tahu 
bahwa hanya Ialah satu-satunya yang 
mencintai kita terlepas dari siapa diri kita di 
hadapannya; yang pasti bukan kesalahan kita 
tetapi diri kita sebagai anak-Nya yang 
sungguh sangat Ia cintai. Oleh karena itu, 
ajakan bagi kita adalah untuk kembali dan 
bersatu dengan Bapa karena Ia adalah 
sumber segala-Nya. “Hidup terasa tak berarti 
jika hakekat kita sebagai yang dicintai tidak 
kita dapatkan dalam kehidupan kita di dunia 
ini. Lalu, siapa sesunguhnya yang mampu 
menopang hakikat kita tersebut supaya kita 
terus bertahan dan terus berjalan menempuh 
perjalanan hidup kita di dunia?”  

 
Selamat menjawab pertanyaan tersebut dan 
semoga membawa kita pada kesadaran yang 
mendalam akan kebenaran hidup yang 
sesungguhnya. 
 

Fr. Evansius Abi SX 
 
RENUNGAN HARI INI: 
Seorang teman mengatakan, bila ia melihat 
kain tradisional di pasar, ia ingat akan kasih 
Allah. Alasannya begitu sederhana. 
Sebagaimana perajin menggunakan benang 
yang rapuh dan merajutnya dengan penuh 

kasih agar menjadi kain yang indah, demikian 
Allah mau menggunakan dirinya yang rapuh 
dan merajutnya dengan penuh kasih. 
Kemurahan hati Allah takkan pernah usang 
untuk dikisahkan. Kasih-Nya selalu membarui 
hidup kita. Bila kita melihat perumpamaan-
perumpamaan dalam Injil hari ini (Luk 15:1-
32), kita menjadi sadar betapa Allah 
mengasihi kita. Ia tidak menghendaki 
kematian orang berdosa namun merindukan 
pertobatan. Rasul Paulus mengatakan dengan 
sangat indah dalam suratnya kepada Timotius 
(1Tim 1:12-17). Ia yang dahulunya adalah 
seorang yang paling bersemangat untuk 

menganiaya pengikut Kristus, kini berkat 
kesabaran dan kasih Tuhan, ia boleh menjadi 
pengikut-Nya. 
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Telah begitu banyak kisah pertobatan kita 
dengar dari Kitab Suci. Kisah-kisah ini 
sungguh menginspirasi kita untuk senantiasa 
melakukan pertobatan. Kisah ini bukanlah 

kisah milik Rasul Paulus saja, atau kisah milik 
si bungsu saja, namun juga menyangkut kisah 
hidup kita. Bisa saja kita tidak melakukan 
perbuatan sekejam Paulus sebelum bertobat 
atau berfoya-foya seperti si bungsu. Kita tidak 
menganiaya orang, kita tidak membunuh, 
tidak menghabiskan harta untuk hal-hal yang 
tidak baik. Namun, sesungguhnya kita adalah 
Paulus dan si bungsu dalam situasi yang 
berbeda. 
Setiap kita pasti memiliki kisah hidup sendiri 
yang unik dan berbeda satu sama lain. 
Namun, bila ditarik benang merah, akan 
terajut sebuah untaian kisah di antara jutaan 
kisah hidup manusia. Untaian kisah itu adalah 

kisah kasih Allah. Allah menyapa kita secara 
pribadi melalui peristiwa-peristiwa hidup kita. 
Kadang sapaan itu begitu lembut sehingga 
sering nyaris tak terdengar. Kadang sapaan itu 
terabaikan oleh hiruk-pikuk dunia ini. Hidup 
kita jalani seturut apa yang baik menurut kita, 
dan kita lupa satu hal. Kita lupa bahwa Allah 
merindukan kita untuk bertumbuh dalam 
kasih-Nya, untuk belajar percaya secara lebih 
mendalam. 
Melalui Injil hari ini, kita diingatkan kembali 
akan panggilan kita sebagai orang kristen. 
Panggilan menuju kekudusan. Kekudusan 
pertama-tama bukanlah tidak berbuat dosa, 

namun lebih dari itu, kekudusan adalah 
kemauan untuk bekerja sama dengan Allah 
dalam membarui diri. Melalui kerinduan untuk 
selalu dekat dengan Allah, pertobatan batin 
yang terus-menerus, kita telah melangkah 
maju menuju kekudusan hidup. Hanya melalui 
kekudusanlah kita dapat memandang Allah. 
Hidup harian kita adalah untaian benang yang 
dapat dirajut menjadi sebuah kain kehidupan 
yang indah, bila kita mau mempersembahkan 
kepada Allah. Ada banyak pilihan dalam hidup 
kita. Namun, semoga pilihan kita adalah untuk 
mengasihi Allah yang telah terlebih dahulu 
mengasihi kita. Kasih disempurnakan dalam 

tindakan. Senyum, sapaan dan doa 
tampaknya sederhana namun inilah jalan kecil 
kita untuk mengasihi sesama. Hari ini, 
tersenyum .... dan berdoalah! 

MAKNA HARI INI 
 Domba yang hilang 

 Dirham yang hilang  
 Anak yang hilang 

 
Bila dipandang secara menyeluruh, yang 
paling menonjol bukan perihal kehilangan, 
bukan pula kegembiraannya, melainkan usaha 
mencari yang bakal membuat milik utuh 
kembali. Baru bila berhasil, kegembiraan 
dapat dinikmati. Jadi usaha menemukan itulah 
yang hendak disampaikan dalam 
perumpamaan tentang domba yang hilang 

dan dirham yang terselip itu. Hendak 
digambarkan betapa besar perhatian Tuhan. 
Ia belum puas bila masih ada sebagian kecil 
umat manusia yang belum mengenal-Nya, 
serasa masih ada satu ekor domba yang 
sesat, masih ada dirham yang terselip, dan 
dalam perumpamaan ketiga, sang anak 
bungsu masih menderita hidup serba 
kekurangan di luar. 
 
Bila ketiga perumpamaan itu menggambarkan 
perhatian terhadap kemanusiaan, bisakah 
dikatakan bahwa Dia yang Yang Mahakuasa 
belum merasa lega dan dapat bersukacita 

sebelum miliknya utuh? Belum bisa betul-betul 
masuk dalam hari ketujuh dan memberkati 
seluruh ciptaan (bdk. Kej 2:1-2)? Bagaimana 
ikut memungkinkan Dia memperoleh 
ketenangan-Nya? Tentu saja jawaban bisa 
bermacam-macam. Kita yang terlibat dalam 
pewartaan di bidang pastoral akan merasa 
terdorong berusaha makin memperkenalkan 
kerahiman Tuhan. Bagi yang bergerak di 
bidang pendidikan tentu akan melihat dalam 
perspektif kerasulan mereka. Yang bergiat 
dalam kerasulan sosial, perumpamaan-
perumpamaan ini akan memberi dorongan 
lebih lanjut bagi pemihakan pada kaum 

miskin. Bagi siapa saja dalam kerasulan apa 
saja, ketiga perumpamaan itu akan membantu 
menjernihkan motivasi dan tujuan kerasulan 
sendiri. Bagaimana penalarannya? Singkat 
saja. Bila dilacak lewat perumpamaan ini, 
tujuan kegiatan pastoral, kerasulan 
pendidikan, kerasulan sosial bukanlah 
terutama domba yang hilang, bukan dirham 
yang terselip, bukan anak yang hilang, 
melainkan kebahagiaan Tuhan sendiri. Dia-lah 
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yang menjadi motivasi utama. Jadi bukan 
sekian banyak pertobatan yang bisa 
dipersembahkan kepadanya, bukan sekian 
dana yang bisa ditambahkan, bukan pula 

jumlah orang yang bisa dientas dari 
kemiskinan dan dibela hak-haknya, melainkan 
apakah Dia makin dimuliakan. Apa Dia itu kini 
betul-betul bisa dikatakan sebagai Tuhan yang 
bisa melihat ciptaan-Nya dengan lega karena 
merasa telah menyelesaikan - mengutuhkan 
karya ciptaan-Nya? Atau Ia masih gundah 
kendati kita bawa ke hadapannya barang-
barang persembahan yang besar-besar tapi 
tidak membuat-Nya betul-betul merasa milik-
Nya makin utuh? 
 
 
KATEKESE HARI INI: 
 

"Pengakuan dosa secara lengkap dan 
pengampunan perorangan, tetap merupakan 
jalan biasa satu-satunya untuk pendamaian 
umat beriman dengan Allah dan dengan 

Gereja, kecuali pengakuan dosa semacam itu 
tidak mungkin atau secara fisik atau secara 
moral" (OP 31). Untuk itu ada alasan-alasan 
kuat. Kristus bertindak dalam setiap 

Sakramen. Ia mendekati secara pribadi setiap 
pendosa: "Hai anak-Ku, dosamu sudah 
diampuni" (Mrk 2:5). Ia adalah dokter yang 
berpaling kepada setiap orang sakit secara 
tersendiri, yang membutuhkan-Nya Bdk. Mrk 
2:17., supaya menyembuhkannya. Ia 
membangun semua orang sakit dan 
menggabungkan mereka lagi ke dalam 
persekutuan persaudaraan. Dengan demikian 
pengakuan pribadi adalah bentuk perdamaian 
yang paling nyata untuk perdamaian dengan 
Allah dan dengan Gereja.  

 
--- Katekismus Gereja Katolik, 1484 

 

 
 
 

 
PENGUMUMAN 

Kolekte Ibadat 7 Sept 2013 
Kolekte I : Rp. 333.000,- 
Kolekte II  : Rp. 194.000,- 
 
Petugas Ibadat 21 Sept 2013 
Pemimpin : Bpk Antonius Sahana 
Dirigen : Ibu Lina Peranginangin 
Organis : Ibu Sunu 

Mazmur : Bpk Yohanes 
Petugas : Kring 3 
Misdinar : Dion dan Vincencius 
BIAK : Sdri Ika 

 
Pertemuan BKSN III Stasi 
Minggu, 22 Sept 2013 @19.00 
Di RUmah Kel. Bpk Daud Darmono 
Jl. Karya Bakti (Jl Karyawan) 
 
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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