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ARTI NATAL BAGI TEMAN-TEMAN KATOLIK
INDONESIA DI SINGAPURA
Setiap tahun pasti sebuah perayaan Natal membawa pengalaman tersendiri bagi mereka
yang merayakan. Tahun ini redaksi Dombaku menanyakan kepada beberapa orang umat
tentang arti Natal dan bagaimana persiapan dan perayaan Natal yang akan mereka
lakukan di masa Natal nanti. Ada yang lucu, sedih, penuh syukur dan sukacita. Inilah
jawaban/respons dari mereka .... selamat membaca dan menikmati.

Pertanyaan I:
APA ARTI NATAL BAGI ANDA?
Natal biasanya selalu terkait dengan hadiah
atau bingkisan ... nah ‘gimana kalau kita
sendiri menjadi “hadiah” bagi keluarga,
teman2 dan komunitas kita?
- DJ, pekerja eksekutif

Bagi saya
arti Natal itu menerima
kedatangan sang Juruselamat
dengan hati yang terbuka. Untuk
itu maka persiapan hati dan budi
yang mantap sewaktu masa Adven
dengan berdoa bersama
keluarga.
-JA, ibu rumah tangga

Arti Natal sesungguhnya sih kelahiran Yesus ya .. tapi
sekarang2 gini jaman ‘now’ banyak yang ‘nggak ’ngerti
kayaknya ya? Natalan biasanya waktu untuk
seneng-seneng, makan-makan dll .. haha -- CK, mahasiswa

Kerendahan hati Allah
yang terwujud dalam
diri seorang bayi di
kandang yang hina ..
-BK, pengusaha

Pertanyaan II:

TRADISI APAKAH YANG KELUARGA ANDA
LAKUKAN WAKTU MALAM DAN HARI NATAL?
Puji Tuhan, majikan
saya Katolik, jadi kami
masih bisa hadir Misa
malam kemudian saya
menyiapkan makan
malam untuk kel.
majikan saya ...

- TH, pembantu RT

Awalnya tidak mudah membiasakan anak-anak
saya, namun mereka lama-lama terbiasa .. kami
mengundang anak-anak panti asuhan untuk
hadir bersama kami dan menikmati hidangan
bersama. Itulah Natal: berbagi dalam kasih.
- AJ, wiraswasta

Pertanyaan III:

TAHUN 2018 DIWARNAI DENGAN
BANYAK PERISTIWA TRAGIS DI
NUSANTARA. ADAKAH HAL INI
MEMBAWA HIKMAH BAGI NATAL
ANDA KALI INI?
Memang
banyak kejadian yang
terjadi. Ini semua
mengingatkan kita untuk mawas
diri dan siap menghadapi segala
hal yang tidak terduga. Untuk ini
maka kita semua harus selalu
dekat dengan Tuhan.

- AK, penatalaksana RT
Semua ini menjadi
pelajaran bagi kita semua.
Saya sendiri berharap supaya
tahun-tahun kedepan saya bisa
lebih rendah hati, sabar dan dapat
menahan emosi. Saya merasa dilatih
untuk lebih “down to earth” - melihat
banyak kesenjangan sosial dan
kemiskinan di masyarakat.
- RWS, insinyur sipil

-Anna, executive

Pertanyaan IV:

APA HARAPAN ANDA
KELUARGA,
KOMUNITAS
DUNIA DI TAHUN 2019?

Yang
penting banyak
rejeki, enteng jodoh
dan banyak anak
hahaha... :D

Sebenarnya tahun ini juga
menjadi tahun kelam bagi
saya. Saya kehilangan ibu
kandung & saudara tercinta,
hati masih sedih tapi mau
bagaimana lagi? Ya kita
serahkan semua ke tangan
Tuhan. Mudah-mudahan Ia
memberi penghiburan bagi
saya & kel. yg. berduka.

BAGI
DAN

Masyarakat
Indonesia yang dapat
bersyukur akan anugerah
yang diberikan oleh Tuhan dan
jangan melulu cemburu atau iri
akan rejeki yang didapat orang lain.
Semoga komunitas Kristiani semakin
dapat mencontoh Bunda Maria,
teladan dan panutan kita untuk
selalu rendah hati dan berserah
akan rencana Tuhan.
-DT, anggota Legio

Saya berharap agar tahun depan menjadi tahun
yang lebih baik bagi saya, keluarga dan
masyarakat. Kalaupun tidak terlalu baik,
harapan saya agar dalam lembah duka kita
masih bisa merasakan pendampingan Allah.
- IN, pensiunan

Tahun
pilpres
hehe, mudah-mudahan
Indonesia dikaruniai
kedamaian &
ketentraman di
tahun 2019! :)

