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Mari kita sedikit menoleh ke belakang. 
Dulu ketika Adam dan Hawa diberi 
anugerah kebahagiaan di Taman Eden, 
mereka justru melanggar hingga 
akhirnya diusir keluar dari taman 

tersebut. Lalu, ketika Allah mengirim 
para nabi untuk menyelamatkan 
manusia, mereka justru mengusir dan 
bahkan ada yang dibunuh. Termasuk, 
ketika Allah mengirim Putra-Nya sendiri, 

Bacaan Seminggu 
 

Minggu, 25 Ags 2013 
Yes. 66:18-21;  
Ibr. 12:5-7,11-13 
Lukas 13:22-30 
Senin, 26 Ags 2013 
1Tes. 1:2b-5,8b-10;  
Mat. 23:13-22 
Selasa, 27 Ags 2013 
1Tes. 2:1-8;  
Mat. 23:23-26 atau Luk. 
7:11-17 
Rabu, 28 Ags 2013 
1Tes. 2:1-8;  
Mat. 23:23-26 atau Luk. 
7:11-17 
Kamis, 29 Ags 2013 
Yer. 1:17-19;  
Mrk. 6:17-29 
Jumat, 30 Ags 2013 
1Tes. 4:1-8;  
Mat. 25:1-13 
Sabtu, 31 Ags 2013 
1Tes. 4:9-11;  
Mat. 25:14-30 
 
 

Siapa yang mau masuk melalui pintu yang sempit? 
Pasti kita akan mengatakan, “Kalau ada pintu yang 
lebar, mengapa harus lewat pintu yang sempit?” Atau 
siapa yang pintu rumahnya sempit sekali? Pasti setiap 
orang berusaha melewati atau membuat pintu yang 
cukup lebar, sehingga enak untuk dilewati. Lalu, 
mengapa Yesus menggunakan perumpamaan atau 
perbandingan pintu yang sempit saat ditanya tentang 
siapa yang diselamatkan? Bukankah Yesus 
seharusnya menggambarkan keselamatan sebagai 
pintu yang lebar, sehingga banyak orang yang bisa 
masuk dan diselamatkan? 
 
Yesus ingin agar keselamatan yang kita peroleh 
merupakan hasil kerjasama antara Allah dan 
manusia. Allah menganugerahkan keselamatan dan 
manusia menanggapi keselamatan itu. Allah 
menginginkan agar manusia juga berusaha dan tidak 
hanya menerima keselamatan secara instan.  

 

 

 

 

Berjuang melalui Pintu Sempit 
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yaitu Yesus, manusia justru membunuh 
dan menyalibkan-Nya. Bukankah selama 
ini Allah sudah mencoba berbuat baik 
dan berusaha menganugerahkan 
keselamatan secara gratis kepada 
manusia? Bukankah selama ini Allah 
sudah berusaha membukakan pintu 
keselamatan selebar-lebarnya bagi kita? 
 

Pemahaman Injil 
 

 
 
Kiasan pintu sempit itu dimaksudkan 
agar orang makin menyadari keadaan 
diri sendiri bila ingin benar-benar 
menjadi warga Kerajaan Allah. Kata-kata 
mengenai sulitnya pintu kecil ini dimasuki 
sebetulnya menyampaikan ajakan agar 
orang berani mengecilkan diri dalam 
upaya memasuki Kerajaan Allah. Orang 
yang membesar-besarkan diri akan sulit 
memasuki pintu Kerajaan Allah. Bahkan 
tak mungkin melewatinya tanpa 
menyesuaikan diri dengan pintu itu. Di 
sini ada ajaran yang dalam dan sekaligus 
amat nyata. Kerajaan Allah mengajarkan 
agar orang tahu diri di hadapan Allah 
yang Mahabesar. Orang yang 
mengecilkan diri akan mampu mengalami 
betapa besarnya Dia. Dengan demikian 
Yang Ilahi itu betul-betul menjadi bagian 
kehidupan. Jadi pintu yang sempit itu 
bukan semata-mata batu uji melainkan 

sebuah pengajaran. Yesus menghimbau, 
“Berjuanglah untuk masuk melalui pintu 
yang sempit itu!” Tentunya di sini tidak 
diserukan agar orang berebut 
melewatinya, mungkin dengan saling 
menyikut atau saling menjegal, atau 
membuka bisnis tukang catut jalan 
masuk ke pintu sempit, atau jadi preman 
pungutan rohani liar untuk itu. Nasihat 
agar berjuang itu ajakan agar orang 
tekun belajar menerima betapa diri 
sendiri itu kecil di hadapan Allah yang 
Mahabesar. Dan bila orang berhasil 
menjadi kecil, pintu sesempit apapun 
akan dapat dilalui. 
 
Upaya mengecilkan diri ini bukan barang 
asing. Macam-macam aliran ajaran 
spiritualitas melatihkannya. Namanya 
macam-macam, askese, laku tapa, 
latihan kerendahan hati, mengosongkan 
diri, melepaskan kekayaan, dan 
seterusnya. Tujuannya sama, yakni 
membuat diri kecil di hadapan Dia yang 
Mahabesar itu. Dan upaya ini bukan 
hanya dalih mencapai keselamatan 
melainkan menjadi pujian bagi Dia yang 
sungguh besar itu. Yesus sendiri 
memberi contoh. Dia makin 
mengosongkan diri dalam perjalanan ke 
Yerusalem, sampai nanti menjadi orang 
yang dina, yang ditolak, disalibkan. Dan 
justru dengan demikian ia memperoleh 
Kerajaan Allah bagi umat manusia. 
 

Pesan Hari ini 
 
Keselamatan Allah menuntut kerja keras 
(askese). Pintu sempit dan orang harus 
berusaha untuk memperebutkan tawaran 
kasih Allah tersebut. Hanya orang yang 
sungguh berminat dan berusaha 
mendapatkan tawaran kasih itu akan 
berjuang mengatasi pintu sempit dan 
banyaknya peminat. Orang yang 
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sungguh berminat tidak akan patah 
semangat, melainkan mengerahkan 
segala usaha untuk mendapatkan apa 
yang diperjuangkannya itu. 
 

Refleksi hari Ini 
 
 

 
Allah masih mem-
bukakan pintu 

keselamatan-Nya 
bagi kita, meski 
sempit, itu mau 

menunjukkan 
bahwa Allah 
masih berkenan 
kepada kita. Allah 
masih sudi 

mengampuni semua perbuatan jahat 
yang telah kita lakukan. Allah masih 
mencintai kita. Namun, kini Allah 
menuntut kesungguhan manusia untuk 
memperoleh keselamatan. Allah ingin 
manusia juga berjuang demi 
keselamatannya. Perjuangan untuk 
menuju keselamatan melalui pintu yang 
sempit.  
 
Pintu yang sempit tidak mungkin bisa 
dilalui oleh orang gemuk, berbadan besar 
atau berbadan tinggi. Yang bisa melalui 
pintu yang sempit adalah mereka yang 
berbadan kecil. Apa artinya berbadan 
kecil bagi kita? Kalau selama ini kita 
masih sombong dengan kemampuan kita 
dan tidak mau mengandalkan Tuhan, 
atau selama ini masih banyak hal yang 
melekat dalam diri kita yang sulit kita 
tinggalkan, gambaran pintu yang sempit 
mau mengajak sekaligus menantang kita 
untuk “berbadan kecil” dengan berani 
menanggalkan dan meletakkan semua 

kesombongan dan kelekatan kita, 
sehingga mampu melewati pintu yang 
sempit.  
 
Bisa jadi kita merasa bahwa tidak 
mungkin kita bisa melewati pintu yang 
sempit, tetapi semuanya mungkin bagi 
Allah. Tidak ada hal yang mustahil bagi-
Nya. Manusia hanya perlu berusaha dan 
berjuang dengan sungguh-sungguh dan 
Allah akan menggenapi semuanya itu. 
Inilah kerjasama antara Allah dan 
manusia untuk keselamatan. 
 
 

Pujian Hari ini: 
 
Pujilah TUHAN, hai segala bangsa, 
megahkanlah Dia, hai segala suku 
bangsa! 
 
Sebab kasih-Nya hebat atas kita, dan 
kesetiaan TUHAN untuk selama-lamanya. 
Haleluya! 
 
 

Gambar hari ini 
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Kolekte 17 Agustus 2013 

Kolekte1 : Rp.492.000,- 

Kolekte2 : Rp.379.300,- 

 

Iuran Pembangunan Gereja 
Paroki 

Iuran pembangunan gereja dari 
Stasi kita dari bulan Januari 
sampai Juni 2013 sebesar: 

Rp.16.390.000,- 

Mohon bagi KK yang belum 
melunasi iuran sesar 
Rp.300.000,- per-tahun agar 
dapat segera menyicil / 
menyelesaikan kewajibannya  
melalui ketua/bendahara kring 
masing-masing. 

 

 

Kursus Persiapan Perkawinan 

Seksi Keluarga DPP mengadakan 
Kursus Persiapan KPP. 

Jumat s/d Minggu 30-31 Ags – 1 
Sept 2013. 

Bertempat di gedung fasilitas umat 
Paroki.  

 

Petugas Misa 31 Agustus 2013 

Pemimpin : P Pancani Otello SX 

Lagu : Ibu SUnu 

Mazmur : Ibu Lili Yenny 

Organis : Bpk Sumardi 

Putra Altar : Kevin dan Teguh 

BIAK : Bpk Daud 

 

 

 

 

 
 

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 
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