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Saudara-saudari dan para sahabat keluarga Pasionis yang terkasih 
 
Pembukaan liturgi masa Adven mengingatkan kita bahwa perayaan Natal yang sangat 
penting dan bermakna sedang mendekat. Pesan yang disampaikan kepada kita ialah: 
BERSIAPLAH! Tetapi, “apa yang harus kita persiapkan?”… “bagaimana kita 
mempersiapkannya?” 
 
Sejak awal November saya sudah melihat tanda-tanda “sekuler” Natal, seperti pohon-pohon 
Natal, iklan dan berbagai dekorasi lainnya yang sudah terpampang di toko-toko dan di 
sepanjang jalan kota Roma. Mungkin hal yang sama juga terjadi di tempat kalian dan di 
berbagai belahan dunia lainnya. 
 
 Banyak orang sudah membeli – atau sekurang-
kurangnya sedang dalam proses membeli – 
hadiah Natal bagi sahabat-sahabat dan orang-
orang yang dikasihi. Bagi orang-orang tertentu 
kondisi ini menyebabkan stress karena mereka 
harus memilih dan memutuskan apa yang akan 
dibeli, berjalan dari toko yang satu ke toko 
yang lain untuk menemukan barang yang tepat 
dengan harga yang sesuai, seraya menjaga 
agar pengeluaran tidak melampaui anggaran. 
Bagi beberapa orang lainnya momen ini 
menjadi kesempatan untuk saling menyapa dan mempererat relasi dengan mengirim maupun 
menerima kartu Natal (atau email). Sementara bagi beberapa orang lagi saat ini menjadi kesempatan 
untuk mengingat orang-orang yang kurang beruntung dan menghadirkan keceriaan bagi mereka 
dengan membagikan sumbangan natal. Jika dilakukan dengan motivasi yang benar tentu saja semua 
hal tersebut positif dan sangat baik karena merupakan cara untuk berkontak dengan orang lain, 
mempererat jalinan dan relasi serta, seperti yang diharapakan, dapat menyokong usaha 
mewujudkan dunia yang lebih baik. 
 
Namun, kegiatan-kegiatan tersebut hanya merupakan persiapan eksternal (jasmani) dan, 
walaupun semua itu penting dan perlu, masa Adven jauh lebih bermakna. Kita sering 
menempatkan masa Adven pada posisi sekunder, sementara secara neurotik kita melakukan 
banyak hal untuk mempersiapkan (pakaian, makanan dan minuman) pesta Natal. Kita terlalu 
sibuk dengan persiapan eksternal: merancang dan membuat, membeli dan mengatur, dan 



pada akhirnya kita sampai pada perayaan Natal dengan kelelahan. Alasan dan tujuan masa 
Adven bukanlah sekedar untuk persiapan eksternal. 
 
Masa Adven adalah saat “menunggu” dan “merindukan” serta “mengharapkan”. Masa 
Adven merupakan suatu masa liturgis dan “saat penuh doa”, waktu dimana kita diundang 
untuk melakukan persiapan internal dan spiritual, bukan untuk “sesuatu” yang mungkin 
saja penting, melainkan untuk seseorang yang sangat istimewa: Yesus, Penebus dan 
Juruselamat kita. 
 

 Saya ingat bahwa pada suatu ketika ada seorang sahabat yang 
bertanya kepada saya tetang apa yang saya inginkan sebagai hadiah 
natal, dan saya menjawab, “Tidak ada! Jangan membebani diri 
dengan membeli sesuatu karena sungguh saya tidak membutuhkan 
apa-apa”. Tentu saja saya tahu bahwa dia masih memikirkan 
rencananya dan tetap akan membelikan sesuatu untuk saya. Namun, 
pertanyaannya membuat saya merenung dan berefleksi serta 
bertanya kepada diri sendiri dengan pertanyaan yang sama: Apa 
yang benar-benar saya inginkan untuk Natal tahun ini? Pertanyaan 
tersebut kemudian mendorong saya untuk memikirkan secara lebih 
mendalam pertanyaan penting lainnya berkaitan dengan masa 
Adven: "Apa yang sesungguhnya saya rindukan?" Merefleksikan 
pertanyaan tersebut saya kemudian menyadari bahwa "kerinduan 
terdalam" saya tidak tertuju kepada hal-hal eksternal yang bisa 
dibeli dan didapatkan dengan mudah; sesungguhnya kerinduan 
saya terarah pada karunia-karunia yang sangat hakiki dan murni, 
yakni kedamaian, sukacita, belaskasih dan kegembiraan yang dapat 

diperoleh hanya dari Allah, dan Allah memberikannya jika kita membiarkan Dia masuk. 
 
Seorang filsuf Yahudi bernama Martin Buber menuturkan kisah Hasidik (legenda dalam 
tradisi Yahudi) yang berisi ajaran tentang pentingnya masa dan waktu bagi kita sebagai 
manusia dan sebagai orang-orang kristiani: 
 

Suatu ketika seorang guru bertanya kepada sekelompok orang terpelajar yang 
datang mengunjunginya, “Dimanakah tempat Allah 
bersemayam?” Mereka menertawainya dan berkata, 
“Mengapa Anda bertanya demikian, bukankah seluruh 
dunia penuh dengan kemuliaan Allah?” Sang guru 
kemudian menjawab sendiri pertanyaanya, “Allah 
bersemayam di tempat dimana orang-orang 
mempersilakan-Nya masuk”. 
 

 Inilah tujuan akhir kita: mempersilakan Allah masuk. Ketika 
seluruh dunia sibuk dengan “berbuat”, perhatian utama kita 
sebagai orang beriman adalah soal “mempersilakan”: 
membiarkan Allah masuk, mempersilakan Allah bertindak. 
 
Dengan semua persiapan yang akan kalian lakukan untuk 
menyambut Kristus dengan cara yang baru dan aktual, 



cobalah untuk meluangkan sedikit waktu selama masa Adven ini untuk merenungkan 
pertanyaan: “Apa yang benar-benar kamu rindukan?” dan berupayalah untuk 
menyediakan lebih luas ruang dalam hidup kalian untuk mempersilakan Allah masuk dan 
bersemayam. 
 
Pada pertengahan masa Adven tahun ini Bapa Suci, Paus Fransiskus, mengumumkan 
pembukaan Tahun Jubilum Agung Kerahiman Ilahi; tahun suci yang mengundang kita untuk 
membuka pintu hati dengan penuh keberanian dan keyakinan untuk mempersilakan Allah 
masuk. Tahun Kerahiman Ilahi ini merupakan kesempatan dan masa pertobatan! Hendaklah 
kita menyambutnya dengan sukacita dan tanpa takut. 
 
Pada saat kelahiran Yesus, malaikat mewartakan kabar kepada para gembala yang sedang 
ketakutan, “Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan 
besar untuk seluruh bangsa… Hari ini telah lahir bagimu Juruselamat, yaitu Kristus, Tuhan” 
(Lk 2:10-11). Yesus mengasihi dan menyelamatkan kita dengan kerahiman ilahi; inilah yang 
kita, para pasionis, kontemplasikan dalam Sengsara Yesus. 
 
Dalam bulla “Misericordiae Vultus” Paus Fransiskus mengingatkan kita bahwa Bayi yang 
dilahirkan oleh Maria dan Yusuf, yang dibungkus dengan lampin dan terbaring dalam 
palungan di Betlehem, adalah seseorang yang istimewa: “Yesus Kristus adalah wajah 
kerahiman Bapa. Misteri iman Kristen tampaknya terangkum dalam kata-kata tersebut. 
Kerahiman ilahi menjadi hidup, nyata dan mencapai kepenuhan dalam diri Yesus dari 
Nazaret.” (n. 1) 
 
Oleh karena itu, seraya merenungkan peristiwa Natal tahun ini, mari kita menyambut 
undangan Bapa Suci untuk “terus-menerus merenungkan misteri kerahiman” yang, seperti 
kata Paus, “merupakan sumber sukacita, ketenangan dan kedamaian. Padanya bergantung 
keselamatan kita.” (n. 2) 
 
Saya memohonkan berkat dari surga bagi kalian semua dalam mempersiapkan, 
merenungkan dan merayakan masa Adven dan Natal ini. Semoga penantian yang kalian 
lakukan dengan penuh kerinduan membuahkan sukacita, ketenangan dan kedamaian.  
 

~ P. Joachim Rego CP 
Superior Jenderal 

 


