
 
 
 

Dimanakah Allah berada? 

Allah itu berada dimana-mana.  
 
"Kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu, 
kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? 
Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana; 
jika aku menaruh tempat diurku di dunia 
orang mati, di situpun Engkau. [Mazmur 
139:7-8] 

 
Apakah Allah bisa melihat dan 
mengetahui segala hal? 

Ya, karena Dia hadir dimana-mana. Ini 
adalah fakta yang menghibur.  
 
"Mata Tuhan ada di segala tempat, 
mengawasi orang jahat dan orang baik." 
[Amsal 15:3] 

 
Berapakah umur Allah?  

Kita tidak dapat mengukur umur Allah. Dia 
sudah ada dulu, sekarang dan selama-
lamanya, tidak berubah. Ini yang dimaksud 
dengan kekekalan.  
 
"Sebelum gunung-gunung dilahirkan, dan 
bumi dan dunia diperanakkan, bahkan dari 
selama-lamanya sampai selama-lamanya, 
Engkaulah Allah." [Mazmur 90:2]. 
 
Apakah Allah bisa melakukan segala hal? 

Ya,  
 
"bagi Allah segala sesuatu mungkin " 
[Matius 19:26]. 
 
Apakah Allah itu hidup? 

Ya, Allah itu hidup; Dia adalah sumber 
segala kehidupan.  
 
Apakah Allah tergantung pada seseorang 
atau sesuatu, atau apakah Dia memiliki 
cacat barang sedikitpun? 

Tidak, Dia independen dan sama sekali 
sempurna dalam segala hal dan tanpa 
batasan apapun. Kita menyebut hal ini 
kesempurnaan yang tanpa batas.  
 
"…tidak dilayani oleh tangan manusia, 
seolah-olah Ia kekurangan apa-apa, karena 
Dialah yang memberikan hidup dan nafas 
dan segala sesuatu kepada semua orang." 
[Kisah para rasul 17:25]. 
 

 

dan segala sesuatu kepada semua orang." 
[Kisah para rasul 17:25]. 
 
Apakah Allah memperhatikan kita? 

Ya, dan Dia mengasihi kita secara pribadi 
dengan kasih yang tanpa batas.  
 
"Dapatkah seorang perempuan melupakan 
bayinya, sehingga ia tidak menyayangi anak 
dari kandungannya?  
Sekalipun dia melupakannya, Aku tidak 
akan melupakan engkau." [Yesaya 49:15]. 
 
Apakah kasih Allah termasuk 
mengampuni segala dosa-dosa kita? 

Ya, jika kamu sungguh-sungguh menyesali 
dosa-dosamu.  
 
"Sebab Tuhan, Allahmu, pengasih dan 
penyayang, Ia tidak akan memalingkan 
wajah-Nya dari padamu, bilamana kamu 
kembali kepada-Nya." [2 Tawarikh 30:9b] 

 
Apa yang dimaksud dengan Tritunggal 
Maha Kudus?  
Ini berarti ada tiga pribadi dalam satu Allah.  

 
"Karena itu pergilah, jadikanlah semua 
bangsa murid-Ku dan baptislah mereka 
dalam nama Bapa dan Anak dan Roh 
Kudus." [Matius 28:19]. 
 
Siapakah tiga Pribadi dalam Allah? 

Allah Bapa, Allah Putera dan Allah Roh 
Kudus.  
 
"Sebab ada tiga yang memberi kesaksian di 
dalam sorga: Bapa, Firman dan Roh Kudus; 
dan ketiganya adalah satu."  
[1 Yohanes 5:7] 
 
Apakah ketiga Pribadi dalam Tritunggal 
MahaKudus setara satu dengan yang 
lainnya? 

Ya, Mereka setara, tetapi masing-masing 
adalah pribadi yang berbeda, dan masing-
masing adalah Allah yang sejati, sungguh-
sungguh Ilahi. 
 
Bisakah kita memahami kebenaran ini 
tentang Allah? 

Ini adalah suatu misteri yang tidak seorang 
manusiapun bisa memahami sepenuhnya 
dengan pikirannya.  

 

Halaman 5 Halaman 4 

Indonesia MERDEKA. 

Film ini mengisahkan bagaimana seorang 
tokoh Katolik dalam jiwa nasionalisme yang 
terlibat dalam Perjuangan Kemerdekaan 
Bangsa dan Negara ini dengan semboyan 
"100% Katolik dan 100% Indonesia. 

 

 
 
Semboyan ini mengingatkan saya akan 
pesan wakil Uskup kita, Pastor Philips R 
Sakti, Pr, yang pada bulan April lalu 
mengunjungi Paroki kita dalam seminar 
Kerawam. Kita diajak untuk melihat 
bagaimana sih, aplikasi semboyan itu dalam 
kehidupan? 
 
Jika 3 hari sejak tanggal 7 juni 2012 
penonton tidak mencapai 1000 ORANG 
maka Bioskop 21 dan studio XXI akan 
DROOP TIDAK menayangkan lagi di 
Bioskop jaringannya. Berhubung ini film 
umum yang mengangkat sosok Tokoh 
Nasional pendiri bangsa maka ajak 
saudara, relasi, sahabat teman kita 
siapapun Non-Katolik untuk menonton Film 
ini agar mengetahui sosok Soegija yang 
berasal dari kalangan Katolik terlibat dalam 
perjuangan bangsa dalam masa 
kemerdekaan RI sejajar dengan KH. Ahmad 
Dahlan (Muhammadiyah) dan KH.Hasyim 
Ashyari dari Nahdlatul Ulama (NU) sebagai 
Pahlawan Nasional. 
 
Jadi, nonton, yuk..  
Jangan Cuma Piala EURO saja yang 
gencar menggalakkan NoBar (Nonton 
Bareng). Siapa mau daftar? Bayar masing-
masing, yaa.. Mari kita sukseskan gerakan 
sejuta penonton film Soegija, film 
persembahan dan kebanggaan anak 
bangsa. 
 

Ini adalah suatu misteri yang tidak seorang 
manusiapun bisa memahami sepenuhnya 
dengan pikirannya.  
 

 Bahan Renungan  

Ada banyak hal di dunia ini yang tidak dapat 
dipahami oleh alam pikiran manusia. Oleh 
karenanya, jangan heran kalau kita tidak 
dapat memahami sepenuhnya tentang 
bagaimana Allah menciptakan dunia. 
Jika Allah tidak mewahyukan hal ini kepada 
kita, kita tidak akan pernah tahu bahwa ada 
tiga pribadi dalam satu Allah. Allah 
mewahyukan kepada kita kebenaran yang 
intim dari diri-Nya karena Dia mengasihi kita 
dan karena Dia ingin supaya kita melalui 
iman dan pembaptisan, mendapat 
keakraban yang mendalam dengan ketiga 
pribadi.  
 

  
 

 
 

SOEGIJA 

"Bapak/Ibu, rekan Orang Muda Katolik, 
kaum remaja dan kanak2 Jesus semuanya. 
MARI MENDATANGI Bioskop 21 & studio 
XXI untuk menonton FILM SOEGIJA yang 
akan diputar serentak pertama kali pada 
tanggal 07 Juni2012. 

Film SOEGIJA Karya Garin Nugroho 
berkisah tentang Almahrum 
Mgr.Soegijapranata,SJ Uskup Pribumi 
pertama yang dinobatkan menjadi 
Pahlawan Nasional oleh Bung Karno. 
"Silent Diplomacy" dalam gerakannya beliau 
sebagai tokoh Katolik yang akhirnya 
menjadikan Vatikan sebagai salah satu 
Negara pertama yang mengakui Kedaulatan 
Indonesia MERDEKA. 

 



 
 

bareng). Siapa mau daftar? Bayar masing-
masing, yaa.. Mari kita sukseskan gerakan 
sejuta penonton film Soegija, film 
persembahan dan kebanggaan anak 
bangsa. 
 

 

Rencana nonton tgl 7 Juni 2012 jam 19.00. 
Kumpul di Makro Damai Langgeng, ya..  
Kita berangkat sama-sama jam 17.30. 
Yuksss… 

 
 

Halaman 3 Halaman 6 

Mengimani Tritunggal bukan 

hanya mengucapkan "aku 

percaya", tapi juga ikut serta 

membangun dunia yang makin 

layak dan menjaganya agar 

tidak merosot. 

❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑ 

 

 

 

Siapakah Allah?  

Allah adalah Sang Pencipta "yang 
menjadikan langit dan bumi, laut dan segala 
isinya" [Mazmur 146:6].  
 
Apa yang dimaksud dengan kata 
"Pencipta"? 

Artinya Allah membuat segala sesuatunya 
dari ketiadaan. 
  
"Aku mendesak, ya anakku, tengadahlah ke 
langit dan ke bumi dan kepada segala 
sesuatunya yang kelihatan di dalamnya. 
Ketahuilah  bahwa  Allah  tidak   menjadikan 

 kesemuanya itu dari 
barang yang sudah 
ada. Demikianpun 
bangsa manusia dija-
dikan juga." 

 [2 Makabe 7:28]. 
 
 
 
Apakah yang dimaksud dengan ciptaan? 

Yaitu segala sesuatu yang dijadikan oleh 
Allah.  
 
Bagaimana kita tahu bahwa Allah itu 
ada? 

Jika kamu meneliti segala hal di dunia ini, 
kamu harus mengakui bahwa seseorang 
telah membuatnya.  
 
"Tetapi bertanyalah kepada binatang, maka 
engkau akan diberinya pengajaran, kepada 
burung di udara, maka engkau akan 
diberinya keterangan. Atau bertuturlah 
kepadabumi, maka engkau akan diberinya 
pengajaran, bahkan ikan di laut akan 
bercerita kepadamu. Siapa di antara 
semuanya itu yang tidak tahu, bahwa 
tangan Allah yang melakukan itu; bahwa di 
dalam tangan-Nya terletak nyawa segala 
yang hidup dan nafas setiap manusia?" 
[Ayub 12:7-10]. "Orang bebal berkata dalam 
hatinya: "Tidak ada Allah" [Mazmur 14:1].  
 
Mengapa kita tidak dapat melihat Allah? 

Karena Dia tidak memiliki tubuh.  
 
"Allah itu roh" [Yohanes 4:24]. 

 
Dimanakah Allah berada? 

Allah itu berada dimana-mana.  
 
"Kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu, 

Demikianlah disadari iman mengenai 
Tritunggal dalam hubungan dengan karya 
penyelamatan. Di situ dijelaskan inti 
keilahian pula. Kesatuan antara ketiga 
pribadi itu sedemikian mendalam sehingga 
keesaan Allah tidak berubah. Bapa, Putra 
dan Roh Kudus ialah tiga pribadi dari Allah 
yang satu. 

Masih samakah makna iman akan 
Tritunggal itu bagi kita dalam masyarakat 
dewasa ini? Ya. Mereka dulu berusaha 
semakin mengenali karya penyelamatan di 
dalam macam-macam keadaan. Begitu pu- 
pla kita. Yang bera-
neka ragam ujudnya 
ialah peluang nyata 
serta ungkapan un-
tuk ikut serta mem-
bangun dunia yang 
baru, dunia yang 
bisa dikatakan "se-
makin diselamatkan"  
Allah. Percaya bahwa ada karya 
penyelamatan sendiri sebetulnya sudah 
dapat menjadi bentuk keikutsertaan dalam 
karya ilahi itu. Mengimani Tritunggal 
bukan hanya mengucapkan "aku 
percaya", tapi juga ikut serta membangun 
dunia yang makin layak dan menjaganya 
agar tidak merosot. Itulah arti "selamat" 
dalam bahasa yang dimengerti orang 
sekarang. Pemahaman ini dapat membuat 
iman semakin hidup. 

 

 
Allah 

dan Tritunggal Maha Kudus 

 

O alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan 
pengetahuan Allah! Sungguh tak terselidiki 
keputusan-keputusan-Nya dan sungguh tak 
terselami jalan-jalan-Nya! Sebab, siapakah 
yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau 
siapakah yang pernah menjadi penasihat-
Nya? Atau siapakah yang pernah 
memberikan sesuatu kepada-Nya, sehingga 
Ia harus menggantikannya? Sebab segala 
sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan 
kepada Dia: Bagi Dialah kemuliaan sampai 
selama-lamanya. [Roma 11:33-36] 

 

 

Yang menjadi penentu apakah pekerjaan seseorang itu kudus atau 
sekuler bukanlah apa yang ia lakukan,  
melainkan mengapa ia melakukannya 



 

 

Hari Minggu ini Gereja Katolik merayakan Hari Raya Tri 
Tunggal Maha Kudus. Kalau kita ditanya, apa si, Tri Tunggal 
Maha Kudus itu? Jawaban spontan adalah Bapa, Putra dan 
Roh Kudus adalah Allah. Loh, Allah-nya tiga?  
 
Dalam perjalanan pulang 
kampung naik kereta api, saya 
duduk berdampingan dengan 
seorang nenek. Ketika nenek itu 
mau makan berdoa dengan 
membuat tanda salib. Saya 
bertanya, ”Nenek Katolik ya?” 
dengan jelas nenek itu 
mengatakan, ”Ya mas saya 
Katolik” Karena hari itu adalah 
malam Minggu pikiran  saya tera- 
rah pada besok pagi adalah hari Minggu. Gereja merayakan 
pesta Tritunggal Mahakudus: Bapa, Putra dan Roh Kudus.  

 
    Lalu saya bertanya pada nenek itu mengenai penghayatannya akan Tritunggal. 
”Apakah nenek kalau berdoa membedakan antara Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus?”  
Nenek itu menjawab, ”Bagi saya mereka itu satu. Saya kadang berdoa dengan 
menyebut Allah Bapa, kadang saya berdoa dengan menyebut Tuhan Yesus, dan 
kadang saya juga berdoa menyebut Allah Roh Kudus. Namun dalam hati saya, 
mereka itu sama. Dalam hati saya mereka itu Allah yang menciptakan langit dan 
bumi serta isinya ini melindungi ciptaan-Nya termasuk hidup saya. Jadi hidup dan 
mati saya bergantung kepada-Nya.” 
 
    Iman nenek tadi sungguh menarik dan meyakinkan saya bahwa kita tidak perlu 
memperdebatkan Tritunggal, tetapi untuk lebih menghayati dan mengalaminya 
bahwa Tritunggal sebagai kesatuan Allah yang selalu melindungi dan mengasihi 
kita. Saya pun dalam berdoa dan penghayatan saya akan Allah hampir sama  
dengan nenek tadi. Saya tidak merasakan atau ada kesan membedakan dan 
menyatukan ke-Allahan, tetapi saya lebih terkesan dengan apa yang saya  
alami oleh kehadiran Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang 
sungguh baik kepadaku. 

 

 
 

Wacana Komunikasi Umat Stasi St Philipus Arengka Ujung Pekanbaru 
Edisi Hari Tritunggal Maha Kudus/ Tahun B 2 Juni 2012 

Bacaan Seminggu 

 

Minggu, 3 Juni 2012 
Ul 4:32-34,39-40,  
Rm 8:14-17, Mat 28:16-20 
Senin, 4 Juni 2012 
2Ptr 1:1-7,  
Mrk 12:1-12 
Selasa, 5 Juni 2012 
2Ptr 3:12-15a,17-18,  
Mrk 12:13-17 
Rabu, 6 Juni 2012 
2Tim 1:1-3,6-12,  
Mrk 12:18-27 
Kamis, 7 Juni 2012 
2Tim 2:8-15,  
Mrk 12:28b-34 
Jumat, 8 Juni 2012 
2Tim 3:10-17,  
Mrk 12:35-37 
Sabtu, 9 Juni 2012 
2Tim 4:1-8,  
Mrk 12:38-44 

 

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 08127535759 Editorial Buletin   08156256229  

e-mail: philipus@post.com  facebook: facebook.com/ArengkaUjung 
 

PERINTAH UNTUK MEMBERITAKAN INJIL 

 

Buletin Mingguan 
 

 

 
Tersedia 2 buah hadiah untuk yang warnanya paling 
rapih. Dikumpulkan tanggal 10 Juni 2012 setelah 
Misa Bapa Uskup di Paroki, ya. Hanya gambar yang 
dikumpulkan pada tanggal tersebut yang akan 
dinilai. Pengumuman pemenang tanggal 16 Juni 
2012 setelah Misa di Stasi kita. 
 
Dikumpulkan ke Ibu Muji atau Ibu Renata. 

Halaman 1 

Nama   : ____________________ 
Kelas    : ____________________ 
Kring    : ____________________ 
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Seperti dalam bacaan surat Rasul 
Paulus kepada umat di Roma tadi dikatakan 
siapakah Bapa, Putra dan Roh Kudus. 
Menurut Rasul Paulus, kita semua telah 
menerima Roh Kudus yang menjadikan kita 
semua anak-anak Allah. Karena Roh itulah, 
maka kita juga dapat menyebut Allah ”Abba, 
ya Bapa!” Dan karena kita telah menjadi 
anak-anak Allah maka kita disatukan 
dengan Yesus Kristus Putra-Nya. Dan 
apabila kita ikut menderita bersama Kristus, 
maka kita akan dipermuliakan pula seperti 
Dia oleh Bapa. Yang penting bagi kita 
percaya bahwa Allah memang mencintai 
kita sampai Ia mau mengorbankan Putra-
Nya sendiri di kayu salib demi menebus 
dosa-dosa kita. 
 
    Karena kita sudah menjadi anak-anak-
Nya seperti dalam Injil hari ini kita juga diberi 
tugas oleh Yesus untuk menjadikan semua 
bangsa menjadi murid-Nya dan membaptis 
dalam nama Bapa, dan Putra, dan Roh 
Kudus. Kita mendapat tugas untuk 
membantu setiap orang menjadi anak-anak 
Allah, menjadi ahli waris keselamatan yang 
dijanjikan Allah. Cara sederhananya kita 
diberi tugas untuk membantu setiap orang 
lebih dekat dengan Allah, baik Allah yang 
telah menciptakan mereka dan memberikan 
kehidupan kepada mereka, baik Allah yang 
telah hadir ditengah-tengah mereka dan 
sungguh dekat dengan mereka, maupun 
Allah yang tinggal di dalam hati mereka dan 
terbuka menerimanya. Dalam mengemban 
tugas perutusan dari Yesus, kita tidak perlu 
ragu-ragu atau takut karena Ia akan 
mendampingi dan menyertai kita sampai 
akhir zaman.   

 

    

 
 

  

TRITUNGGAL YANG MAHA KUDUS 

Dahulu orang memandang dunia ini sebagai 
drama yang dilakonkan oleh Allah sendiri. Di 
dalam drama ini ada tiga pemeran. Allah 
Bapa berperan sebagai "pengasal" tindakan 
penyelamatan, Allah Putra sebagai 
"pelaksana"-nya, sedangkan Allah Roh 
Kudus "melanjutkannya".  

Ketiga pelaku ini menjalankan peran yang 
berbeda-beda tapi dengan maksud dan 
tujuan yang sama, yakni penyelamatan 
dunia beserta isinya. Pelaku dalam lakon 
disebut "prosoopon" (Yunani) atau "persona" 
(Latin) yang diindonesiakan sebagai 
"pribadi". Arti harfiah kata Yunani dan Latin 
ialah gambar wajah atau topeng yang 
dikenakan pelaku sehingga para hadirin 
langsung menangkap peran mana sedang 
dijalankan. Cara berungkap dengan bahasa 
lakon seperti ini dulu mudah menghimbau 
perhatian orang banyak dan oleh karenanya 
dipakai untuk menjelaskan karya 
penyelamatan.  

 

Jalan pemikirannya demikian: karya 
penyelamatan itu berasal dari Bapa dan 
dilaksanakan oleh Putra yang diutus ke 
dunia, dan kemudian dijaga keber-
langsungannya oleh Roh Kudus. 
Demikianlah disadari iman mengenai 
Tritunggal dalam hubungan dengan karya 
penyelamatan. Di situ dijelaskan inti 
keilahian pula. Kesatuan antara ketiga 
pribadi itu sedemikian mendalam sehingga 

Halaman 7 Halaman 2 

 
KUNJUNGAN BAPA USKUP 

❑❑❑❑ 

 
Telah tersedia kupon Konsumsi dan Kupon 
undian untuk acara Kunjungan Bapa Uskup 
10 Jun 2012. 
Kupon Konsumsi Rp.10.000,- per kupon 
Kupon Undian Rp. 2.500,- per kupon 
 
Kupon Undian bisa didapatkan di Ketua 
Kring masing-masing. Untuk konsumsi bisa 
konfirmasi ke ketua kring masing-masing 
mengenai jumlah yang diinginkan atau 
langsung ke Renata. Terakhir hari ini, 
 
Mohon Partisipasi umat. Terimakasih. 
 

RAPAT DEWAN STASI 

❑❑❑❑ 

 
Raapt Dewan Stasi, Minggu, 3 Jun 2012 
#19.30 di Rmh Ketua Stasi. 
Mohon masing-masing seksi menyiapkan 
bahan / laporan kegiatan. 
Terimakasih. 
 

 
 
Facebook Buletin 

Buletin Stasi St. Philipus Arengka Ujung 
sudah memiliki Facebook sebagai salah 
satu bagian dari publikasi Buletin. Bagi 
umat yang berinternet dan memiliki FB, 
jangan lupa “like” halamannya, yaa. 
 

www.facebook.com/ArengkaUjung 
 

Mari menggunakan media komunikasi 
jejaring sosial sebagai salah satu cara 
pewartaan. 
 

Jadwal Terbit 

Pada tanggal 9 Juni 2012 Buletin Stasi kita 
tidak terbit, karena kegiatan akan 
dipusatkan di Paroki sehubungan dengan 
kunjungan Bapak Uskup di Paroki kita. 
Buletin akan terbit kembali pada tanggal 16 
Juni 2012. Terimakasih. 
  

 

 

KEUANGAN 

❑❑❑❑ 

 
Kolekte Misa 26 Mei 2012 

Kolekte1  :Rp. 497.000,- 
Kolekte 2 : Rp.392.000,- 
SklhMinggu : Rp.  58.000,- 
 
Penutupan Bulan Rosario Rp.189.000,- 

 
Sumbangan untuk Stasi  

Dr. Bpk. Werley Sembiring (Kring 3) 
Rp.500.000,- 
Terimakasih 
 
Iuran Pemb. Gereja Paroki 

Kring 1  : Rp.450.000,- 
Kring 2 : Rp.350.000,- 
Kring 4 : Rp.200.000,- 
 
Catatan: 
Iuran Pemb. Gereja Paroki adalah Iuran 
Wajib Sukarela. Bagi umat yang belum 
memiliki formulir Iuran harap menghubungi 
ketua Kring msing-masing untuk 
dipesankan pada Wakil Ketua Kring. 
Terimakasih. 
 

Jadwal Misa 

❑❑❑❑ 

 
Misa bersaa Uskup 

Minggu, 10 Juni 2012 @09.00 
Pemimpin : Bapa Uskup  

Martinus D Situmorang, OFM.CAP 
Ibadat Sabda Stasi tgl 9 Juni 2012 
ditiadakan.  
 
Jadwal Misa dan Petugas 

Sabtu, 16 Juni 2012 
Pemimpin : Pastor Nattye, SX 
Lagu  : Ibu Sri Pramusanto 
Organis  : Ibu Sunu 
Mazmur  : Sdr. Ika 
Bacaan 1-2 : Kring 1 
Petugas Tempat : Kring 1 
BIA  : Bpk. Daud Darmono 
 
 

 

 

http://www.facebook.com/ArengkaUjung

