
 
Edisi Khusus PRAPASKAH-2013 

 

Injil hari ini menceritakan bagaimana Yesus digoda oleh 
iblis. Kalau kita membaca perikop Luk 4:1-13 dengan teliti, 
maka kita akan mengetahui bahwa sebenarnya bukan iblis 
yang menggoda Yesus, melainkan APA YANG 
DITAWARKAN oleh iblis. Apa yang ditawarkannya memang 
menarik, yaitu:  

1. Nilai kejasmanian  roti yang melimpah, nikmat, 
mewah/ 

2. Nilai politik  kuasa, dihormati 
3. Nilai religious  perlindungan Allah berupa 

keajaiban, megah, mulia, agung 
 

Nilai-nilai itu memang MENARIK bagi 
manusia. Apa yag sepenuhnya buruk 
tidaklah mungkin menarik, Tetapi… YANG 
BAIK BISA MENJADI BURUK, KALAU 
NILAI YANG LEBIH RENDAH LEBIH 
DIUTAMAKAN DARIPADA NILAI YANG 
LEBIH TINGGI. 

 
Dalam perikop tersebut, Yesus dihadapkan pada pilihan : 

1. Tawaran iblis 
2. Tugas-Nya mewartakan Kerajaan Allah 

 

Bacaan Seminggu 

 

Minggu, 17 Feb 2012 
Ul. 26:4-10;  
Rm. 10:8-13;  
Luk. 4:1-13 
Senin, 18 Feb 2013 
Im. 19:1-2,11-18;  
Mat. 25:31-46 
Selasa, 19 Feb 2013 
Yes. 55:10-11;  
Mat. 6:7-15 
Rabu, 20 Feb 2013 
Yun. 3:1-10;  
Luk. 11:29-32 
Kamis, 21 Feb 2013 
Est. 4:10a,10c-12,17-19;  
Mat. 7:7-12 
Jumat, 22 Feb 2012 
1Ptr. 5:1-4;  
Mat. 16:13-19 
Sabtu, 23 Feb 2013 
Ul. 26:16-19 atau Why. 2:8-
11;  
Mat. 5:43-48 
 
 

GODAAN 

Hari Prapaskah I  tahun C Edisi 16 Februari 2013 

Yesus menolak semua tawaran iblis karena tidak sesuai dengan peranan-Nya di hadapan 
Allah yang bagi-Nya merupakan nilai tertinggi dan harus menyingkirkan nilai-nilai yang 
lain. Dengan sikap di atas, maka Yesus keluar sebagai pemenang, den iblis beserta 
tawarannya menghilang. 
 

 

http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Ul26:4-10;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Rm10:8-13;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Luk4:1-13;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Im19:1-2;Im19:11-18;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Mat25:31-46;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Yes55:10-11;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Mat6:7-15;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Yun3:1-10;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Luk11:29-32;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Est4:10;Est4:10-12;Est4:17-19;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Mat7:7-12;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=1Ptr5:1-4;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Mat16:13-19;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Ul26:16-19;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Why2:8-11;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Why2:8-11;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Mat5:43-48;
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RENUNGAN ;  
GODAAN OH GODAAN 
 
Dalam hidup kita ini,sering kita menghadapi 
godaan-godan. Sering godaan-godaan itu tidak 
jahat, pada dasarnya baik dan bernilai, seperti 
kekayaan, kehormatan dan lain sebagainya. 
Tetapi hal-hal itu menjadi tidak baik kalau kita 
mulai memutlakkannya dan mengabaikan hal-hal 
atau nilai-nilai yang lebih penting, suatu hal yang 
lebih pokok seperti Kerajaan Allah, bahkan Allah 
sendiri. 
 
Pada jaman ini kita mengalami banyak hal yang 
saling berbenturan. Dalam hal ini manusia tidak 
mudah menjaga kedekatannya dengan Allah 
apalagi  mengalami bahwa Allah sebenarnya gadir 
di tangah-tengah manusia. 
 

 
 
Kita dihadapkan dengan KECENDERUNGAN 
UNTUK MENUKAR NILAI-NILAI KERAJAAN 
ALLAH DENGAN tawaran yang menjanjikan, 
seperti KEKUASAAN, KEHORMATAN, dan 
membuat kita secara tidak sadar MELEPASKAN 
TANGGUNGJAWAB kita (merasa suatu hal itu 
benar demi suatu alasan yang dianggap baik) 
dalam tugas untuk mewartakan Injil. 
 
Beberapa latihan refleksi untuk diri sendiri …..  
(boleh di tandai jika ada yang sesuai dengan 
pengalaman / pikiran pribadi)  
 
a) Saya bekerja keras untuk memenuhi 

kebutuhan biaya pendidikan dan banyak 
biaya bagi anak-anak saya…. karena Tuhan 

memberikan anak-anak kepada saya untuk 
saya jaga, pelihara, dan besarkan dengan 
pendidikan yang cukup untuk masa depan 
mereka. Maka untuk pertemuan lingkungan / 
kring saya tidak bisa datang. 

b) Pekerjaan kantor saya amat menyita waktu, 
padahal ada jadwal doa kring / lingkungan 
hari ini. Namun saya berniat datang doa, 
segera setelah pekerjaan saya selesai. 

c) Saya tetap menghadiri pertemuan-pertemuan 
lingkungan / kring dengan rajin, walaupun 
anak saya sedang ujian dan memmbutuhkan 
saya untuk membantunya dalam belajar. 
Namun dalam pertemuan doa bahkan 
ditengah-tengah saat berdoa, pikiran saya 
tertuju pada anak saya di rumah yang sedang 
belajar. 

d) Dalam suatu kepanitiaan acara ibadat gereja, 
saya berusaha agar umat yang datang dapat 
menikmati acara demi acara dengan gembira. 
Maka saya menyediakan hiburan yang meriah 
agar semua orang senang dan acara berhasil 
dengan sukses. 

e) Saya ingin membina hubungan saya lebih 
dekat lagi dengan Yesus, maka saya 
berusaha untuk selalu menerima Komuni 
setiap minggu. Ibadat sabda yang tanpa 
komuni tidak begitu pas bagi saya. 

f) Saya adalah seorang pelayan gereja yang 
berdedikasi pada tugas-tugas yang diberikan 
kepada saya, maka saya tidak terlalu senang 
jika ada seseorang yang mencampuri 
pekerjaan saya – memberi masukkan apalagi 
melakukan pekerjaan - yang bukan 
wewenang orang tersebut 

 
Butir-butir di atas adalah hal-hal yang baik, namun 
memiliki kecenderungan untuk menukar nilai-nilai 
Kerajaan Allah dengan tawaran yang menjanjikan, 
seperti kekayaan (poin a dan b), kesuksesan / 
nama baik (butir c dan d), dan pelepasan 
tanggungjawab (poin c dan d). Membuat alasan 
adalah salah satu cara jitu untuk menngalihkan 
bahkan melepaskan tangungjawab.  
 
Pada saat di sallib, Yesus tidak pernah 
berkata,”Aku adalah putra Allah, maka tidak 
sepantasnya Aku di salib.”  Yeusus tidak pernah 
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membuat suatu alasan untuk membenarkan 
diriNya agar mengundang permakluman orang 
lain, agar orang menjadi “manggut-manggut” 
tanda setuju  yang tak pasti. 
 
Yesus yang rela di salib demi tujuan awal yang 
dibebankan kepadaNya (menyelamatkan umat 
manusia), tidak pernah sedikitpun berpaling. 
Pikiran dan misiNya tetap lurus, yaitu pada 
kenebdak Bapa. 
 
Tinggal kita merenungkan sendiri, sejauh mana 
kita telah berbelok dan bagaimana upaya kita 
selama masa prapaskah ini untuk kembali 
berjalan lurus ke arak Bapa? 
 

TIPS ;  
AMPLOP APP 
 

 
 
Prapaskah, maka sebentar lagi kita semua 
mendapat amplop APP. Terlepas bagaimana 
keberhasilan kita menuju makna pantang dan 
puasa, terlepas dari apakah kita berhasil 
menjalankan pantang dan puasa kita,  berikut 
beberapa tips memasukkan dana ke amplop APP. 
 
1. Anda seorang perokok. Sehari satu bungkus 

rokok seharga Rp.12.000,- anda habiskan. 
Maka jika sebulan ada 30 hari, setengah dari 
belanja rokok adalah APP. Maka anda bisa 
memasukkan sejumlah uang Rp.12.000,- x 15 
hari. (Walaupan selama masa pantang dan 
puasa ini anda tetap merokok setiap hari). 

2. Karena sibuk, anda tidak pernah sempat 
memasak di hari kerja dan selalu keluar 

membeli nasi goreng / mie / sate / lauk pada 
malam hari. Jika anda bekerja selama lima 
hari dalam seminggu, berarti dalam sebulan 
anda membeli makan malam 20 kali. 
Setengahnya adalah APP. Maka anda bisa 
memasukkan uang ke dalam amplop anda 
sebesar harga makan malam anda yang anda 
beli  x 10 hari. (Walaupun anda setiap pulang 
kerja selama masa pantang dan puasa ini 
tetap membeli makan malam) 

3. Anda rajin membeli promo sebuah merk 
produk tertentu yang bukan merupakan 
kebutuhan bahan pokok. Setiap awal bulan 
anda membeli produk tersebut seharga rata-
rata Rp.200.000,- Maka APP anda adalah ½ x 
Rp.200.000,- (Walaupun anda tetap membeli 
produk tersebut). 

4. Setiap bulan anda berekreasi bersama 
keluarga anda. Dana yang anda habiskan 
untuk hotel, bensin dan makan dalam bulan 
ini adalah Rp.2.000.000,- Maka APP anda 
adalah Rp.1.000.000,- (Walaupun anda tetap 
pergi berekreasi bersama keluarga) 

 
Ini hanyalah beberapa contoh yang bisa kita 
terapkan. Bagaimana jika saya sudah merasa 
hidup sederhana? Pikirkan apa yang menjadi 
kesenangan anda (sesuatu yang sebetulnya tidak 
apa-apa jika tidak dilakukan / didapat – tidak akan 
mempengaruhi kesehatan anda) dan konversikan 
hal tersebut dalan nilai rupiah. 
 
Sebetulnya, tujuan pantang dan puasa adalah 
untuk memperbaiki kualitas hidup dari segi moral 
iman yang akan berimbas juga pada segi 
ekonomi. Bukan menekankan pada segi ekonomi 
melulu.  
 
Seringnya yang terjadi adalah kita membuka 
dompet dan memindahkan sejumlah uang ke 
dalam amplop APP. Jika demikian, tujuan Aksi 
Puasa Pembangunan (membangun mental iman 
diri sendiri untuk membantu membangun 
kehidupan orang lain) tidak akan tercapai.  
 
Dengan beberapa tips di atas, maka PALING 
TIDAK tujuannya akan lebih mengena. Yang lebih 
tepat lagi jika kita benar-benar mampu 
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mengurangi hal-hal yang tidak pokok yang hanya 
merupakan kesenangan dan kemudahan diri 
semata (merokok, membeli makan malam yang 
praktis, membeli produk yang tidak terlalu penting, 
dan rutinitas rekreasi yang mahal). 
 
 

Selamat Pantang dan Puasa. 
 
 

 
 
 
UNDANGAN Misa Syukur 
Selasa, 19 Feb 2013 @19.00 
Di rmh Ketua Stasi – Bpk AC Totok 
Perum Damai Langgeng  

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
PETUGAS 
 
Jalan Salib, Jumat  22 Feb 2013 @19.00 
 
Pemimpin : Bpk Petrus Sunu 
Organis : Bpk Sumardi 
Dirigen : Ibu Priyono 
Putra Altar : Vena, Vincent, Tegar 
Petugas : Kring 2 
 
Ibadat Sabda, Sabtu 23 Feb 2013 @19.00 
 
Pemimpin : Bpk A Sahana 
Dirigen : Ibu Lina Peranginagnin 
Organis : Renata 
Mazmur : Ibu Erna Surbakti 
BIAK : Ibu Marselina Pane 
Petugas : Kring 1 
 
Kolekte 
 
Kolekte Ibadat Sabda 9 Feb 2-13 
Kolekte 1 : Rp.286.000,- 
Kolekte 2 : Rp. 245.000,- 
Sekolah Mg : di pembina 
 

Dalam tahun iman, marilah kita 

mendengarkan serial Katekese yang 

dibacakan sebelum ibadat/misa dimulai 

 

S♥l♥m d♥l♥m d♥m♥i Kris†us 
 

 
 
 

Sebuah karya pelayanan yang kita 
lakukan dan juga hal-hal baik yang 

kita terima adalah sebuah 
anugerah dari Tuhan, bahwa Ia 

menunjuk kita untuk 
melakukannya, bahwa Ia memilih 
kita untuk menerimaNya. Maka 

tetap ingat dan tertuju pada Sang 
Pemberi, bukan semata kepada hal 

yang Ia berikan 

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 

 

mailto:philipus@post.com

