
 

 
Halaman 1 

 

menanyakan hal itu karena masih trauma sejak Yesus 

memarahi Petrus yang tidak memikirkan kehendak Allah 

tetapi hanya memikirkan kehendak manusia. (Mrk 8:33). 

Dalam pemikirannya para murid masih mempersoalkan siapa 

yang terbesar di antara mereka. Rupanya waktu itu 

persoalan status, gengsi dan ambisi melanda para murid-

Nya. Mereka masih mengharapkan suatu kerajaan dunia dan 

politis. Namun Yesus menyatakan bahwa dalam Kerajaan-

Nya kelak orang yang terdahulu harus menjadi yang terakhir 

dan menjadi pelayan semua orang.  

 

4. Pernahkah kita peka melihat 
situasi yang sama terjadi dengan 

orang lain? Apakah kita pernah 
bertindak seperti Yesus, yakni 

membantu mereka yang sedan 
jatuh untuk bangun dan bangkit 
kembali? 

5. Pernahkah kita melakukan hal 

sederhana sebagai umat beriman 
untuk saling membangkitkan 
dengan cara saling 
mengingatkan? 

6. Atau malah lebih ekstrim, 
pernahkah kita berperan bukan 
sebagai pembangkit, tapi malah 

sebagai pembunuh bagi sesama? 

Membunuh potensi sesama, 
membunuh kreatifitas sesama, 
membunuh perkembangan 
sesama sehingga dia menjadi 
jatuh tak berdaya seperti anak 
muda tadi yang menjadi jenazah? 

Sebagai umat beriman, yang 
bersaudara dalam Kristus, kita butuh 

untuk diingatkan, dan juga perlu untuk 
mengingatkan. Kita diharapkan untuk 

saling membangun dan menghidupkan 
dengan berbagai cara yang kita punya. 
Kita membutuhkan uluran tangan 
orang lain, demikian juga orang lain 
membutuhkan uluran tangan kita. 

Hanya dengan demikian, kita sudah 
bertindak seperti Yesus, yakni, 
mengubah kedukaan menjadi 
kegembiraan sejati. Mengubah 
ketakberdayaan menjadi berdaya dan 
memiliki masa depan. 
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Dari redaksi Buletin 
Permohonan maaf untuk umat Stasi, 
bahwa 2 buletin edisi terakhir 
mengalami keterlambatan. Untuk itu 

bulletin edisi tersebut disertakan 
bersama dengan bulletin edisi hari ini. 
 
Jika ada yang berkenan untuk 
meluangkan waktu untuk turut 
berpartisipasi dalam pengadaan 

bulletin ini akan diterima dengan 

sukacita. 
Terimakasih. 

PELAYAN KESELAMATAN UMAT MANUSIA 

Yesus menyatakan 

terus terang bahwa diri-

NYa akan mengalami 

penderitaan dan mati di 

kayu salib. Dengan lebih 

tegas lagi Yesus 

mengatakan bahwa Ia 

akan dibunuh oleh tangan 

manusia dan tiga hari 

sesudahnya akan bangkit. 

 

Kali ini, Yesus ingin mempersiapkan iman 

dan mental para murid untuk menghadapi 

goncangan jika apa yang dinubuatkan-Nya itu 

terjadi. Ia juga memberi gambaran yang tepat 

kepada para murid-Nya bagaimana seharusnya 

yang mereka lakukan dalam Kerajaan-Nya. 

 

Pernyataan itu malah membingungkan dan 

membuat khawatir para murid. Mereka segan 

menanyakan hal itu karena masih trauma sejak 

Yesus memarahi Petrus yang tidak memikirkan 

kehendak Allah tetapi hanya memikirkan 

kehendak manusia. (Mrk 8:33). Dalam 

pemikirannya para murid masih 

mempersoalkan siapa yang terbesar di antara 

mereka. Rupanya waktu itu persoalan status, 

gengsi dan ambisi melanda para murid-Nya. 

Mereka masih mengharapkan suatu kerajaan 

dunia dan politis. Namun Yesus menyatakan 

bahwa dalam Kerajaan-Nya kelak orang yang 

terdahulu harus menjadi yang terakhir dan 

menjadi pelayan semua orang.  
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Halaman 3 Halaman 2 

 
 

Bagaimana dengan kita? 
 

Sekarang, gengsi dan ambisi juga menjadi masalah bagi kita. Sekarang ini 
banyak orang yang berebut kuasa. Orang berambisi untuk menjadi orang besar 

yang dihargai oleh orang lain. Namun untuk meraihnya seringkali dengan 
mengabaikan tatanan dan kaídah yang benar dengan merendahkan orang lain. 
Bahkan menghancurkan orang lain yang dianggap saingannya. Dengan 
demikian, model saling menjatuhkan menjadi cara jitu yang biasa di dunia ini. 

Sungguh bertentangan dengan pemikiran dan harapan Yesus, bahwa kalau 
menjadi pemimpin, mau menjadi hebat, Yesus menganjurkan kita untuk menjadi 
pelayan bagi banyak orang. Memang, dalam pemikiran kita sulit menangkap 
pernyataan Yesus itu bila menerimanya secara harafiah. Kita bisa menangkap 
pesan itu bila menerimanya secara iman. Harapan Yesus bagi pengikut-Nya agar 
menjadi pelayan di antara semua. Pelayan bukan berarti status atau posisi 
sebagai pesuruh atau bawahan tetapi bertanggungjawab melayani sesama 

sesuai dengan peran kita masing. Seperti yang dilakukan Yesus dalam sengsara, 

wafat dan kebangkitan-Nya. Yesus setia pada Bapa-Nya dan taat melaksanakan 
kehendak-Nya. Ia menjadikan diri-Nya pelayan keselamatan umat manusia. Ia 
telah memberi contoh dan pengajaran kepada kita begitu pentingnya 
kerendahan hati dalam pelayanan. 

 
Marilah kita berjalan bersama dalam Tuhan saling melayani bukan minta 

dilayani, dan tidak iri atau mementingkan diri sendiri agar kita memperoleh 
buah-buah yang baik yaitu kebenaran dalam damai. (Yak 3:16-17).  

(FX. Margono) 

 

 
 

 
 
Pertama-tama,  
tentu bukan meniru-niru dia, 
melainkan membiarkan diri dibentuk 
olehnya sendiri.  

 
Kedua,  
alih-alih beragenda mau jadi orang 
besar, ada ajakan bersedia datang 
kepadanya tanpa apa-apa yang dapat 
diperhitungkan sebagai jasa yang 
patut mendapat ganjaran.  

 

 

 

Akhirnya, mengikuti dia itu berarti 

membiarkan diri dituntun oleh Yang 
Maha Kuasa sendiri ke tempat dan 
kedudukan yang sudah disediakan 

oleh-Nya. Memang kini belum dapat 
diduga macamnya namun Bapa yang 
Maha Baik tentunya akan memberikan 
yang terbaik Inilah iman yang 
ditumbuhkan Yesus dalam diri murid-
muridnya 

 

 

 
 
Membangkitkan anak muda di Nain 
 
Mukjizat Membangkitkan Anak 

Muda di Nain ini adalah mukjizat 
yang bagi kita manusia adalah luar 
biasa. Hal yang tidak sanggup 
dilakukan oleh manusia, yakni 
mengembalikan nyawa manusia, 
dilakukan oleh Yesus. Dari segi nilai 

dan bobotnya, mukjizat ini dapat kita 
katakan sesuatu yang luar biasa. 

Bersamaan dengan kekaguman ini, 
kita pasti merasa sulit membayangkan 
peristiwa yang sama akan terjadi pada 
zaman kita sekarang ini. Hampir tidak 
pernah kita temukan orang yang 

sudah meninggal dan sedang digotong 
ke liang kubur, hidup kembali.  
 
Namun jika kita memiliki iman yang 
teguh, tidak ada yang mustahil. Hal 
tersebut dapat kita temui peristiwa-
peritiwa dalam hidup kita sekarang ini.  

 
Yesus datang membawa kegembiraan. 
Yesus mengubah suasana duka 
menjadi kegembiraan. Yang tidak 
bernyawa, hidup kembali. Janda yang 
putus asa, berubah menjadi pribadi 

yang penuh harapan. Anak muda yang 
tak berdaya, kini menjadi berjiwa dan 
memiliki masa depan. 
 
Pada masa sekarang, kita umat 
beriman tidak pernah luput dari 

kelemahan dan dosa. Namun, sekali 

lagi, kata-kata ini tidak boleh kita 
jadikan sebagai tameng untuk 
berpasrah. Kita perlu bangkit dari 
kelemahan itu. Kita perlu 
meninggalkan segala kelumpuhan 
yang ada, kita perlu mengusir roh 
jahat yang telah menguasai kita, dan 

kita perlu bangkit kembali. 
 

 
 
Untuk bangkit kembali, memang 
sesuatu yang berat untuk dilakukan 
sendiri. Kita membutuhkan bantuan 
orang lain untuk memperoleh 

kebangkitan. Demikian sebaliknya, 

orang lain membutuhkan bantuan kita 
untuk bangkit kembali. Oleh karena 
itu, mukjizat yang dapat kita 
lakukan saat ini adalah, membantu 
sesama untuk bangkit kembali 
dengan berbagai cara. Kita hidup 

sebagai umat beriman harus saling 
mengingatkan agar sesama kita 
tidak terpuruk dan tenggelam 
dalam kelemahannya. Dengan 
saling mengingatkan, kita sudah 
melakukan mukjizat seperti yang 

dilakukan oleh Yesus, yakni, 
membangkitkan orang mati.  

 
Beberapa pertanyan refleksi: 

1. Pernahkah kita merasa seperti 
anak muda, yang tak berdaya, 

tidak punya masa depan, tidak 
punya jiwa dan harapan karena 
tinggal seonggok daging lemas 
yang tidak punya pengharapan? 

2. Pernahkah kita seperti Janda yang 
tersingkir di kalangan 
masyarakat, miskin dan tidak 

punya apa-apa? 
3. Ketika kita membutuhkan uluran 

tangan orang lain membantu kita 
bangkit dari keterpurukan kita, 
adakah kita memperoleh 
bantuan? 

 

1. orang lain? Apakah kita pernah 


