
 
 

tempat untuk beribadat dan berdoa 
tetapi malah sebagai tempat ber-
bisnis. Melihat hal itu orang Yahudi 
tidak terima, lalu menantang Yesus. 
”Bukankah semua hewan yang  kami per- 
siapkan ini sebagai tanda bahwa kami menepati aturan dan hukum 
untuk mempersiapkan persembahan dan kurban bakaran kepada Allah. 
Kalau Engkau berkuasa mengatur kami, tunjukkan kepada kami tanda 
apa yang bisa Engkau berikan?” kilahnya. 

 
Yang menarik adalah Yesus tidak menunjukkan KTP atau surat 

tanda bukti diri seperti yang mereka minta. Yesus tidak mempunyai 
surat kuasa dari Bapa-Nya tetapi tanda yang diberikan Yesus 
adalah diri-Nya sendiri. Setelah mengusir para pedagang di depan 
Bait Suci, Ia berkata: ”Rombaklah Bait Allah ini, dan dalam tiga 
hari Aku akan mendirikannya kembali.” Itulah tanda yang diberikan 
Yesus bahwa Ia adalah utusan Bapa, yaitu diri-Nya sendiri, yang 
akan dibunuh dan setelah itu akan dibangkitkan dalam tiga hari. 

KOLEKTE 3 MARET 2012 
 
Kolekte pertama : Rp.340.000,- 
Kolekte kedua  : Rp.304.000,- 
Sekolah Minggu  : Rp. 55.000,- 
 
SUMBANGAN UNTUK GEREJA PAROKI 
Dari umat di Kring1 : Rp.500.000,- 
Dari umat di Kring2 : Rp.500.000,- 

 
 
JADWAL DAN PETUGAS 
 
Jalan Salib ke-4  
Jumat, 16 Maret 2012 @19.00 
Pemimpin : Bpk Sahana 
Organis  : Sdri. Pipin 
Lagu  : Ibu Luhut 
Misdinar : Aldo, Michel,dan 

  Vincencius 
Petugas  : Kring 2 
 
Ibadat Sabda 
Sabtu, 17 Maret 2012 @19.00 
Pemimpin : Bpk Sri Pramusanto 
Lagu  : Ibu Sunu 
Organis  : Renata 
Mazmur  : Ibu Maria 
Petugas  : Kring 4 
 
 

PERMOHONAN MAAF 
 
Buletin Minggu lalu, edisi Minggu 
Prapaskah II terlambat cetak. Untuk 
itu bulletin tersebut akan diserahan 
kepada umat bersamaan dangan 
bulletin edisi ini.  
 
Terimakasih. 
 

Buletin ingguan 
 

 

Wacana Komunikasi Umat Stasi St Philipus Arengka Ujung Pekanbaru 

Minggu Prapaskah III / Tahun B Edisi 10 Maret 2012 

Bacaan Seminggu 

 

Minggu, 11 Mar 2012 
Kel 20:1-17,  
1Kor 1:22-25,  
Yoh 2:13-25 
Senin, 12 Mar 2012 
2Raj 5:1-15a,  
Luk 4:24-30 
Selasa, 13 Mar 2012 
Dan 3:25, 34-43,  
Mat 18:21-35 
Rabu, 14 Mar 2012 
Ul 4:1, 5-9,  
Mat 5:17-19 
Kamis, 15 Mar 2012 
Yer 7:23-28,  
Luk 11:14-23 
Jumat, 16 Mar 2012 
Hos 14:2-10,  
Mrk 12:28b-34 
Sabtu, 17 Mar 2012 
Hos 6:1-6,  
Luk 18:9-14 

 
 

Sekarang ini pemerintah sedang 
menggalakkan penggantian KTP lama dengan 
Elektronik Kartu Tanda Penduduk atau E-KTP. 
Diharapkan dengan pembaruan ini orang tidak 
mempunyai KTP lebih dari satu. Sebagai warga 
masyarakat, kita diharuskan mempunyai Kartu 
Tanda Penduduk atau KTP sebagai tanda atau 
identitas diri.  

 
Pada jaman Yesus pun Ia juga diminta 

tanda yang membuktikan diri-Nya memang 
diutus Allah untuk mewartakan Kabar Gembira. 
Kejadian itu, ketika Ia ke Yerusalem melihat 
para pedagang berjualan di depan Bait Suci, 
maka Ia lalu mengusir orang-orang itu karena 
rumah Allah di-
jadikan tempat 
berjualan. 
Bukan sebagai 
tempat untuk 
beribadat dan 
berdoa tetapi 
malah sebagai 
tempat 
berbisnis. 
Melihat hal itu 
orang Yahudi 
tidak terima, 
lalu menantang 
Yesus. 
”Bukankah semua 
hewan yang kami 
persiapkan ini 
sebagai tanda 
bahwa kami 
menepati aturan 
dan hukum untuk 

Info Stasi St. Philipus Pekanbaru 

Ketua Stasi 085265568650;  
Ketua kring I   081378880305; Ketua Kring II   081378208252; Ketua Kring III 085271051859 ;  

Ketua Kring IV 081268691059; Ketua Kring V    ; 081275170727 
BIA/BIR 08126848092;  Sekretaris   081365468810; Editorial Buletin    085265615725;  

e-mail: philipus@post.com 
 

JADWAL DOA DAN RENUNGAN APP  
 
Kring 2 
Minggu, 11 Maret 2012 @19.00 
Di Rmh Kel. Bpk Sahana 
Komp. Melur 
 
Kring 4 
Rabu, 14 Maret 2012 @19.00 
Di rmh Kel. Bpk Yohanes 
Jln. Inpres Gg. Sejahtera no 21 
 
Kring 5 
Rabu, 14 Maret 2012 @19.00 
Di Rmh Kel. Bpk Heri 
Komp. Walet AURI 

 
 
UCAPAN SYUKUR 
 

Ketika tanganku hampa, dan  
ketika tidak ada satu kebaikan pun 
yang bisa kupersembahkan kepada 

Allahku,  
 

Maka: 
kupersembahkan saja tangan 

hampaku kepada Dia yang 
mengasihiku. 

 

†✞† 
 

MEROMBAK CARA HIDUP LAMA 

 

http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Kel20:1-17;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=1Kor1:22-25;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Yoh2:13-25;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=2Raj5:1-15;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Luk4:24-30;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Dan3:25;Dan3:34-43;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Mat18:21-35;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Ul4:1;Ul4:5-9;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Mat5:17-19;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Yer7:23-28;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Luk11:14-23;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Hos14:2-10;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Mrk12:28-34;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Hos6:1-6;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Luk18:9-14;


 
 
 

Yesus bahwa Ia adalah utusan 
Bapa, yaitu diri-Nya sendiri, 
yang akan dibunuh dan setelah 
itu akan dibangkitkan dalam tiga 
hari. Sungguh sayang sekali 
orang-orang Yahudi tidak 
menangkap tanda-tanda itu. 
Mereka tetap berpikir dan 
mempertahankan kenisah, dan 
tidak mengerti yang dimaksudkan 
Yesus.  

 
Seringkali orang mengin-

ginkan sesuatu yang serba 
instan, serba cepat dan langsung 
melihat hasilnya di depan mata 
sebagai bukti. Tidak sabar 
menunggu proses yang memang 
memerlukan waktu. Bukankah kalau 
ingin makan daging ayam tidak 
harus memecahkan telor tetapi 
harus dieramkan dulu sampai 
menetas? Orang tidak sabar 
menunggu panen tiba lalu 
mencuri. Orang ingin cepat kaya 
lalu mengambil jalan pintas 
dengan korupsi. Bukan kaya yang 
didapat tetapi malah dibuat malu 
karena masuk penjara. Bukan 
berkat yang diperoleh tetapi 
laknat.  

 
Setelah mengalami dan 

menyaksikan sendiri dampak dari 
akal-ukil melanggar hukum, baru 
disadari bahwa dari perbuatan 
sesaat dan keinginan untuk 
memperkaya diri membuat 
penderitaan yang berkepanjangan. 
Sama seperti orang-orang Yahudi 
yang berpikir pendek dan tidak 
percaya, ”Empatpuluh enam tahun 
orang mendirikan Bait Allah ini 
dan Engkau dapat membangunnya 
dalam tiga hari?” Tetapi, yang 
dimaksudkan Yesus dengan Bait 
Allah ialah tubuh-Nya sendiri 
yang bangkit dari antara orang 
mati setelah tiga hari.  

        Semoga kita mampu 

[POJOK LENTERA JIWA] 
K E R A S   H A T I 

"Jika mereka tidak mendengarkan 
kesaksian Musa dan para nabi, 
mereka tidak juga akan mau 
diyakinkan, sekalipun oleh 
seorang yang bangkit dari antara 
orang mati." 

(Luk 16:31) 
 
Apakah kita akan tetap pada 
kekerasan hati kita ataukah 
segera berubah dan bertobat? 
Bila mau bertobat,berarti 
selamat,tetapi bila tetap 
berkeras hati pada "kegelapan", 
berarti resikonya kita akan 
menyusul si kaya yang kehausan 
selamanya di dalam api abadi. 
 
Pertanyaannya adalah: 
Siapa dapat bertahan dalam api 
abadi? Tentu tidak ada yang 
tahan... Baru kena bunga api 
kecil saja, kita sudah menjerit 
kesakitan karena melepuh.. 
apalagi selamanya dalam API 
ABADI...? 
 

 
 

Mari di masa prapaskah ini, kita 
sadari hal ini dan mulai 
berbalik mencari Tuhan.  
  
 
Semoga 
 
 
 

mati setelah tiga hari.  
 
 

Semoga kita mampu merombak 
cara hidup lama dengan mengganti 
cara hidup baru sesuai kehendak 
Allah, yaitu bukan karena 
kehendak kita yang terjadi 
tetapi karena kehendak-Nya. 
 

[CERITA]  
KETIKA AKU MENGHUKUM TUHANKU  

 
Bagiku;  
Istri atau suami yang tidak 
setia (alias selingkuh) harus 
diceraikan,  
Tapi Tuhan mengingatkanku; "Apa 
yang Kupersatukan tidak boleh 
kauceraikan." 
 
Bagiku;  
Mereka yang tidak setia bekerja 
bahkan merugikan perusahaan atau 
orang lain harus dipecat dan 
dihukum,  
Tapi Bagi Allah;  
Anak bungsu yang telah mem-
boroskan harta bagiannya ketika 
kembali, disongsong, dipeluk, 
dicium dan semua martabatnya 
dipulihkan. 
 Dan, Ia pun berkata;  
"Aku pun tidak menghukum engkau,  
Pergilah dan jangan berbuat dosa 
mulai dari sekarang.” 
 

Bagiku;  
Yang menghina, memfitnah, 
melukai dan ingin membunuhku 
harus dimusnakan dari muka bumi 
ini,  
Tapi Ia hanya berkata;  
"Cintailah musuhmu, dan 
berdoalah bagi mereka yang 
menganiaya kamu." 
Bahkan, Ia menambahkan lagi; 
"Bapa, ampunilah mereka karena 
mereka tidak tahu apa yang 
mereka sedang perbuat." 

mereka tidak tahu apa yang 
mereka sedang perbuat." 

 
Akhirnya, aku pun berkata 
kepada-Nya;  
Kalau begitu, aku ingin menjadi 
seperti Engkau, bahkan aku ingin 
menjadi Engkau. 
Ia pun menjawabku;  
Cukuplah jika engkau hanya mau 
menjadi seperti-Ku, dan bukan 
menjadi Aku. 
 
Aku bertanya;  
Mengapa?  
Dan, Ia pun menjawabku;  
Alangkah baiknya engkau tetap 
menjadi manusia seperti sekarang 
ini dan berjuang untuk seperti 
Aku, karena bila engkau menjadi 
Aku, maka pasti Aku pun akan 
mendapat hukuman darimu." 
 
Eh, ternyata....Tuhanku pun suka 
bercanda." 
 
Tapi, aku lalu sadar bahwa 
candaNya mengenaku, karena se-
sungguhnya manusialah yang mem-
fitnah, menghukum bahkan mem-
bunuh Tuhan lewat drama penya-
liban di bukit Kalvari.  
 
Tapi, sesungguhnya yang Ia 
maksudkan adalah tikaman dosa-
dosaku lebih sakit daripada cam-
buk, paku dan tombak para 
algojo. 
 
Maafkanlah aku, Tuhan. 

 

 


