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Indonesian 

The Papal Encyclical for the Glorious Feast of Nativity 2016 

 

Dalam nama Bapa, dan Putera danRoh Kudus, Allah yang Mahaesa, Amen. 

 

Selamat Tahun Baru dan Selamat Natal. Saya mengucapkan selamat kepada kalian semua atas 

kelahiran mulia Tuhan kita Yesus Kristus. Merayakan Natal sebagaimana yang dirayakan oleh 

dunia pada 25 Desember diteruskan lewat awal tahun kelender dan kemudian kita rayakan seturut 

kelender Timur Koptik pada 7 Januari. Natal adalah pembaharuan sukacita dan kebahagiaan kita. 

Dalam kisah Natal, kita melihat banyak kejadian dan tokoh-tokoh tetapi saya mau menunjukkan 

dua peristiwa. 

 

Orang bijaksana datang dari negeri jauh, mengikuti bintang sampai mereka tiba di Betlehem, 

menyembah sang bayi, dan kemudian mempersembahkan hadiah-hadiah. Inilah akhir dari 

perjalanan mereka. Pada akhir kebalikan, para gembala melihat malaikat yang memberikan mereka 

kabar gembira. Mereka datang ke palungan dan melihat bayi Yesus dengan IbuNya, dan ini adalah 

awal dari perjalanan mereka. Satu kelompok adalah di akhir, dan kelompok lain ada di awal. Awal 

sukacita ditemukan dengan nama “Emmanuel, Allah beserta kita.” Itulah alasan mengapa kita 

bergembira. Dengan kata-kata singkat, saya mau mengajak kalian untuk merenungkan tentang satu 

objek utama dari kelahiran Kristus, yaitu, memberikan kegembiraan suka cita kepada umat 

manusia. Kisah lengkap dan tokoh-tokoh kisah itu disiapkan untuk memberikan kebahagiaan dan 

sukacita. Kita memuji bersama para malaikat dengan berkata: “Kemuliaan kepada Allah di tempat 

tinggi, damai di atas bumi dan sejahtera bagi umat manusia!” (Luk.2:14) Frase “Sejahtera bagi 

umat manusia” artinya kebahagiaan dan sukacita bagi manusia. Tuhan kita Yesus Kristus datang 

untuk memberikan sukacita kepada setiap hati. Pertanyaan sekarang adalah: Apakah inti dari 

memberi sukacita? Perkenankanlah saya membahasnya dengan kalian tentang inti dari sukacita. 

 

1 – inti pertama sukacita dalam kelahiran adalah St.Perawan Maria. Dia membahagiakan kita 

dengan kebajikan dan kemurniannya. Tidak ada orang yang dapat membahagiakan orang lain jika 

tidak dia benar dan murni. Tidak ada buah yang baik datang dari pohon yang jelek. Sukacita orang 

datang lewat mereka yang murni, benar dan suci. 

 

2-  inti kedua adalah orang majus (orang bijaksana). Mereka membahagiakan kita lewat kunjungan 

dan persembahan mereka. Saat mereka datang untuk mempersembahkan pemberian mereka, 

mereka telah membahagiakan kita. Orang dapat membahagiakan orang lain lewat kunjungan dan 

kesopanan. Menurut perintah Kitab Suci: “bersukacitalah dengan mereka yang bersukacita, dan 

menangislan dengan mereka yang menangis” (Rom.12:15).  Mempersembahkan materi kita atau 

kemampuan psikologis kita, seperti kata-kata dan senyum, adalah pemberian mudah yang selalu 

ada dan berharga. 
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3- inti ke-3 adalah para gembala. Mereka membahagiakan kita karena mereka berjaga-jaga dan 

jujur. Mereka adalah orang-orang pekerja  sederhana di padang dan menjagai domba-domba 

mereka. Mereka melihat malaikat yang membawakan mereka kabar gembira. Mereka datang 

dengan bersegera dan penuh setia. Orang dapat membahagiakan orang lain lewat kesetiaan mereka 

dan ketaatan. Hidup yang setia akan selalu memberikan kebahagiaan kepada orang lain dan 

menyenangkan Allah, sebagaimana dikatakan oleh Kitab Suci: “setialah sampai mati, dan Aku 

akan memberikanmu mahkota kehidupan” (Wah.2:10) 

 

4- inti ke-4 yang membahagiakan manusia dalam sejarah kelahiran adalah desa Betlehem. Desa 

ini sangatlah kecil, tidak terkenal, tetapi Dia yang telah memberikan kita kegembiraan karena 

menjadi tempat berlindung St.Maria dan anak kecil, Tuhan kita Yesus Kristus. Orang bisa 

membahagiakan yang lain saat mereka diberi tumpangan, seperti yang dikatakan oleh Kitab Suci 

:”saat saya orang asing dan Engkau menerimaku masuk” (Mat.25:35). Setiap orang seharusnya 

menyediakan tumpangan bagi orang yang membutuhkan, orang miskin dan yang kurang 

beruntung. Anak-anak Yatim piatu, orang tua, orang cacat, dan semua yang membutuhkan 

seharusnya disediakan tumpangan, sebagaimana yang terjadi di Betlehe. Sekarang Betlehem 

disebutkan oleh semua llidah karena desa ini telah menyediakan tumpangan kepada Tuhan Kita 

Yesus Kristus. Desa ini pantas bangga akan hal ini. 

 

5-Inti ke5 yang menyediakan kegembiraan kepada manusia adalah para malaikat yang muncul dan 

menyanyikan pujian ini: “Kemuliaan kepada Allah di tempat mahatiggi, damai di atas bumi, dan 

Sejahtera bagi umat manusia!” (Luk.2:14) Pujian in menjadi sukacita dan tanda cinta, dan suara 

bagi para malaikat. Manusia dapat membahagiakan orang lain lewat doa-doa, ibadah, dan pujian 

mereka. Ibadah yang penuh sukacita membahagiakan orang lain. 

 

Kisah natal dan inkarnasi Tuhan kita Yesus Kristus adalah demi keselamatan kita. Ini sangat unik 

dimana Kristus kita berkenan menyediakan jawaban atas pertanyaan, “bagaimana kami bisa 

membahagikan orang lain?” Kalinat bisa merenungkan lebih detail akan kisah ini sampai 

menemukan lebih gambaran dan latihan rohani bagaimana cara untuk membahagiakan orang lain. 

 

Dalam  Kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus, saya mengucapkan selamat bagi gereja-gereja 

Ortodoks Koptik, semua uskup dan para imam, para bapa rahib, dan para ibu rubiah. Saya 

mengucapkan selamat kepada semua umat Kristen, semua pengurus gereja, semua para pelayan, 

semua anak muda, semua anak-anak, dan semua keluarga. Saya mengucapkan selamat kepada 

kalian semua atas nama Gereja Ortodok Koptik, Sinode Kudus, dan semua organisasi yang ada di 

Mesir. Kuucapakan selamat untu kalian, anak-anakkuyang terkasih, dan semoga sukacita natal dan 

kegembiraan Tahun baru besarta kalian. Semoga Kristus memberkati kehidupan  kalian dengan 

segala kebaikan, sukacita, cinta dan damai. Kemuliaan kepada Allah, Amen. 

 

 


