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Fanatik untuk lebih dekat dengan Tuhan

Sebagai Salah seorang putra daerah Toba jadi panutan sebagai Wakil Bupati Sanggau,
Yohanes Ontot menegaskan kepada warga Toba yang agar tidak ikut-ikutan dengan masalah
orang di luar di Kabupaten Sanggau. &quot;Saya minta masyarakat Toba tidak ikut-ikutan
dengan masalah orang diluar sana, kita jangan terprovokasi yang membuat kits
terpecah-pecah&quot;, katanya.
Ia juga menegaskan fanatik bukan untuk
menjelekkan Agama orang lain, tapi fanatik yang bisa membuat kita lebih serius untuk dekat
dengan Tuhan sang pencinta dan menguatkan Iman atas agama yang dianut. &quot;
Fanatik beragama bukan untuk menjelekkan Agama orang lain, tapi fanatik yang bisa membuat
kita lebih serius untuk dekat dengan Tuhan Sang pencipta menguatkan Iman atas agama yang
kita anut&quot;, tutur Yohanes Ontot ketika memberi sambutan pada a
cara Safari Natal di Aula Paroki Kecamatan Toba (8/1).

Wabup Sanggau Yohanes Ontot menghimbau masyarakat Toba agar memanfaatkan moment
Safari Natal untuk berkumpul dan bersilaturahmi bersama keluarga, serta kerabat. Namun ia
menekankan tidak hanya dengan keluarga atau kerabat seiman saja, melainkan juga dengan
kerabat yang berbeda-beda Iman.

&quot;Silaturahmi jangan hanya dengan kerabat yang seiman saja, dengan kerabat yang
berbeda Iman juga harus kita lakukan. Hal ini bisa membuat kita selalu rukun dan harmonis
dengan saudara-saudara kita yang beda Agama serta
bisa saling menguatkan, menghargai Agama sendiri dan Agama lain&quot;, pungkasnya.

Sementara itu Pastor Paroki Toba Romo FX. Sukarno, SVD mengajak umat Katolik Toba
untuk mengisi moment Natal dengan suka cita dan kegembiraan serta menjadi terang dalam
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kegelapan. Bangkitlah dan Teranglah, sebab terangmu telah lahir. Kebersamaan tanpa
memandang perbedaan Suku, agama, dan lain-lain. Bukan Cuma sumbangan ini dan itu yang
menjadi kegembiraan namun Kehadiran untuk kebersamaan.

Camat Toba Jemain menyampaikan lewat sambutannya kepada masyarakat Toba agar tetap
menjalin keharmonisan antar umat beragama yang selama ini tetap rukun tanpa terjadi
perselihan. &quot;Dari dulu hingga sekarang masyarakat Toba tak pernah rusuh tentang
perbedaan agama. &quot;Saya harapan kita semua mempertahankan keharmonisan yang
selama ini terjaga. Tidak ada yang merasa risih ketika bunyi lonceng Gereja, atau sebaiknya
ketika Adzan berkumandang&quot;, ujarnya.
Dalam Safari Natal di Toba ini juga Wabup Sanggau juga menyerahkan bantuan
Pemerintah Kabupaten untuk Paroki Toba berupa 2 ton beras yang diterima langsung oleh
Pastor Paroki Toba Romo FX. Sukarno, SVD.
Yohanes Ontot berpesan agar beras tersebut dibagikan kepada warga yang benar-benar
membutuhkan dan kesulitan secara finalsial walaupun warga tersebut bukan umat Kristiani.
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