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sesuatu dengan cara yang belum begitu 
dimengertinya. Bukan seperti saudara-
saudara Yusuf yang menurut ayat itu “iri 
hati”, atau dengki, njotak, menolak.  

Contoh lain: Daniel mendapat 
penglihatan yang menggetarkan dan 
mendengar penjelasannya dari 

Bacaan Seminggu 

 

Minggu, 30 Des 2012 
1Sam 1:20-22,24-28,  
Mzm 84:2-3,5-6,9-10,  
1Yoh 3:1-2,21-24,  
Luk 2:41-52 
Senin, 31 Des 2012 
1Yoh 2:18-21,  
Yoh 1:1-18 
Selasa, 1 Jan 2013 
Bil. 6:22-27;  
Gal. 4:4-7;  
Luk. 2:16-21 
Rabu, 2 Jan 2013 
1Yoh. 2:22-28;  
Yoh. 1:19-28 
Kamis, 3 Jan 2013 
1Yoh. 2:29-3:6;  
Yoh. 1:29-34 
Jumat, 4 Jan 2013 
1Yoh. 3:7-10;  
Yoh. 1:35-42 
Sabtu, 5 Jan 2013 
1Yoh. 3:11-21;  
Yoh. 1:43-51 
 

Dua kali Lukas mengatakan bahwa Maria menyimpan 
perkara yang dialaminya dalam hatinya. Pertama kali 
ketika mendengar para gembala mengisahkan 
pemberitahuan malaikat mengenai anak yang baru 
lahir di Betlehem (Luk 2:19) dan kedua kalinya di sini 
(Luk 2:51). Dalam gaya bahasa Semit, menyimpan 
dalam hati berarti memikirkannya berulang-ulang dan 
tiap kali menemukan arti yang makin dalam. 

 
2:19 Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di 
dalam hatinya dan merenungkannya. 
2:51 Lalu Ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret; 
dan Ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibu-Nya 
menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. 

 

Ungkapan “menyimpan dalam hati” juga dipakai 
menggambarkan sikap Yakub ketika mendengarkan 
kisah mimpi anaknya, Yusuf (Kej 37:11). Sebenarnya 
Yakub menganggap Yusuf ini aneh-aneh saja. Namun 
demikian, Yakub menyadari bahwa ia sedang 
berhadapan dengan Yang Ilahi yang menyampaikan 
sesuatu dengan cara yang belum begitu dimengertinya. 
Bukan seperti saudara-saudara Yusuf yang menurut 
ayat itu “iri hati”, atau dengki, njotak, menolak.  

 

MENYIMPAN DALAM HATI 

Pesta Keluarga Kudus Tahun C Edisi 29 Des 2012 
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seorang makhluk ilahi. Dalam Dan 
7:28, dikatakan bahwa ia amat gelisah 
dan ketakutan, tetapi di situ juga 
ditegaskan bahwa Daniel “menyimpan 
dalam hati”, maksudnya semakin 
meresapi makna penglihatan me-
ngenai merajalelanya kejahatan dan 
diakhirinya kejahatan itu oleh kuasa 
ilahi.  

Maria lain lagi. Ia bukannya setengah 
percaya seperti Yakub atau tergetar 
seperti Daniel. Ia tahu siapa yang baru 
lahir darinya. Ia telah mendengarnya 
sendiri dari Gabriel (Luk 1:28-36). 
Akan tetapi, dalam peristiwa me-
nemukan Yesus di Bait Allah, Maria 
memang belum sepenuhnya me-
mahami yang dilakukan Yesus. 

 

Dalam keempat pemakaian ungkapan 
“menyimpan dalam hati” itu, perasaan 
orang yang bersangkutan tidak sama. 
Itulah yang terjadi pada Maria. 
Pertama kali ia memahami 
sepenuhnya, yang kedua kalinya 
belum, Yakub malah rada skeptik, 
Daniel gelisah dan pucat ketakutan 
setengah mati. Namun demikian, 
mereak tetap mau dan berusaha 
mengerti lebih jauh apa yang 
sedang terjadi. Tidak berhenti dan 

menutup diri, puas dengan sikap 
sudah tahu, merasa lebih aman bila 
tidak begitu saja menerima, atau 
gemetar ketakutan melulu, atau 
pasrah asal percaya begitu saja. 
Tidak berlebihan bila dikatakan 
bahwa “menyimpan dalam hati” itu 
ialah sikap yang membuat orang 
makin memahami misteri. Dan sikap 
ini tidak ditentukan oleh suasana 
batin atau perasaan-perasaan yang 
mengitarinya seperti jelas dalam 
contoh-contoh di atas. 

Satu tambahan. Ungkapan “menyim-
pan dalam hati” tidak berarti 
merahasiakan. Daniel malah mem-
bagikan yang dialaminya. Yakub tak 
memiliki alasan merahasiakannya 
karena Yusuf sendiri latah bercerita 
mengenai mimpinya kepada semua 
orang. Maria tentu berkali-kali 
menceritakannya ke orang-orang yang 
dekat kepadanya dan karena itulah 
Lukas mendapat bahan-bahan bagi 
Injil mengenai masa kanak-kanak 
Yesus. 

Boleh jadi “menyimpan dalam hati” itu 
prinsip yang paling memungkinkan 
Sabda Tuhan betul-betul menyapa 
orang tanpa terikat pada keadaan 
dan suasana yang sering 
mengeruhkan kehadiran-Nya. 
Inilah yang menjadi kekuatan bagi 
yang bertugas menafsirkan Sabda 
Tuhan. Dia tetap bisa berbicara 
kepada orang banyak kendati 
kemampuan dan keadaan penafsir 
berbeda-beda. Satu syaratnya: mau 
“menyimpannya dalam hati” seperti 
Maria, seperti Daniel, seperti Yakub. 
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Paus Benediktus XVI mendesak umat 
untuk fokus kepada sejarah kelahiran 
Yesus dengan mengatakan hal itu bisa 
membantu ”menemukan kebahagiaan 
sesungguhnya dan cahaya yang 
benar”. 
 Beberapa pesan beliau: 
  
Konsumerisme 
 
Paus menyesalkan konsumerisme 
yang meliputi liburan, yang terangnya 
menyembunyikan rahasia kerendahan 
hati Tuhan yang pada gilirannya 
menyeru kerendahan hati dan 
kesederhanaan. “Mari kita minta 
Tuhan membantu kita melihat melalui 
kegemerlapan yang dangkal di musim 

ini,” kata pemimpin berusia 84 tahun 
itu. 
 
Pertanyaan: 
 Apakah manusia bisa mencari 

waktu untuk membantu anak-
anak, warga miskin serta berdoa 
kepada Tuhan di tengah kehidupan 
manusia yang cepat dan 
tergantung dengan teknologi?  

 Apakah Allah sungguh memiliki 
tempat dalam pikiran kita?  

 
Keegoisan kita: 
 
Paus juga mengingatkan akan egoisme 
manusia yang semakin nyata, sehingga 
tidak ada lagi ruang pintu hati bagi 
Tuhan. Meskipun Tuhan sudah 
mengetuk pintu hati manusia berkali-
kali, namun manusia tetap sibuk 
dengan egoismenya. 
  
 Kita menginginkan diri kita. Kita 

menginginkan apa yang bisa kita 
genggam,  

 kita meinginkan kebahagiaan yang 
ada dalam jangkauan kita,  

 kita menginginkan rencana dan 
tujuan kita berhasil.  

 Kita begitu “penuh” dengan diri 
kita sehingga tidak ada ruang yang 
tersisa bagi Allah.  

 
Dan itu artinya tidak ada ruang bagi 
orang lain juga, bagi anak-anak, bagi 
orang miskin, dan bagi orang asing. 
Dengan merefleksikan perkataan 
sederhana tentang kurangnya ruang di 
penginapan, kita telah memahami 
betapa perlunya bagi kita 
mendengarkan anjuran St. Paulus :   

Seluruh Pengurus Stasi 
St Philipus – Arengka Ujung 
mengucapkan: 

 

Selamat Natal 2012 

& 

Tahun Baru 2013 

 
Kepada seluruh umat stasi 

 

Semoga Damai Natal senantiasa 

hadir dalam hati kita 

 

PESAN NATAL 
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“Berubahlah oleh pembaharuan 
budimu” (Roma 12 : 2). Paulus 
berbicara tentang pembaharuan, 
tentang membuka intelek kita (nous), 
tentang cara pandang yang 
menyeluruh bagaimana kita melihat 
dunia dan diri kita. 
  

 
 

Kegiatan Stasi dalam Minggu 
 
Misa tahun baru 31 Des 2012 
Dipusatkan di Paroki St Paulus 
@19.00 
 
Senin 31 Des 2012 @22.00 
Old & New 
Di rmh Kel. Bpk Sri Pramusanto 
Jl. Tut Wuri – Seirama 
 
Kamis, 3 Jan 2013 @19.30 
Latihan Koor terakhir 
Di rmh Kel Bpk Totok 
 
Jumat, 4 Jan 2012 @19.30 
Rapat Panitia Natal 
Di rmh Kel. Bpk Priyono 
 
Minggu, 6 Jan 2012 @12.00 
Misa dan Perayaan Natal 
Di Ged.Serba Guna Gereja Oikumene 
(Ibadat tgl 5 Jan 2013 ditiadakan) 

 

Kolekte Sabtu, 22 Des 2012 
 
Kolekte pertama : Rp.233.000,- 
Kolekte kedua : Rp.175.000,- 
 

INFO KEGIATAN PAROKI 
 

Akan diadakan seminar FAE – The Fully 
Alive Experience – sebuah METODE 
penemuan diri untuk mengalami hidup 
secara penuh sesuai dengan visi Kristiani. 
 

Waktu : 18-20 Jan 2013 
Tempat : Paroki St Paulus 
Kontribusi : Rp.100.000,- (Min) 
 

Pembicara Pastor Daniele SX dan TIM FAE 
dari Paroki Bintaro Jakarta. 
 

Peserta akan diarahkan untuk menemukan 
visi positif dan negative, mengelola visi 
tersebut, dan membangunnya. 
 

Hasil yang diharapkan adalah: 
No more boring – Tidak lagi mengeluh – 
percaya diri – Membuka diri – Mudah bergaul 
dsb. 
 

Ditujukan untuk dewasa, usia minimal 25 
tahun. 
 

Sebuah program pengembangan diri !!! 
 

Daftar sekarang ke Renata, tempat terbatas. 
 

 
(Dipersembahkan oleh Seksi Kerawam DPP St 

Paulus Pku) 

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 

 

PENGUMUMAN 
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