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PESAN PASTORAL PGI
(Menyikapi Situq$,i-Bangsa Terkini"

" ... Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang

membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban." (2 Timotius 1:7)

Mencermati situasi sosio-politis yang berkembang akhir-akhir ini di tengah

masyarakat dan bangsa kita, Majelis fet<e4a Harian Persekutuan.Gereja-gereja di

Indonesia merasa sangat prihatin melihat kecenderungan makin menguatnya

p.rra.mt* sektarian dai partisan dalam menata kehidupan bersama. Terkait dengan

itu, melalui kesempatan ini Upg-pGI menyampaikan beberapa pesan berikut kepada

seluruh warga gereja di Indonesia:

1. Kami menghimbau seluruh warga gereja untuk tetap tenang dan waspada dalam

menyikapi-perkembangan akhii-akhir ini. Ketenangan dan kejernihan berpikir

,*glt aiUuiutrt<an ugulkitutidak mudah terprovbkasi, baik dalam interaksi sosial

,rrui'prrn melalui *.diu sosial. Mari kita bersikap arif dan etis dalam membuat,

menyikapi maupun menyebar informasi terutama lewat media sosial.

2. Sejalan dengan itu, kami menghimbau seluruh watga gereja untuk mampu

meresponi berbagai' perkembangan tersebut dengan sikap dan tindakan yang

sungguh-sungguh mencerminkan kasih Kristus di tengah masyarakat' Kami

-"rig't i-U ui -ug* 
kita tidak membangun dan mengembangkan opini yang

berpitensi meniancing masalah baru. Marilah kita membangun budaya dialog

dalam penyelesaian letiap masalah yang berkembang, serla mengutamakan

f.rra"Ut* hukum, sehingga tak seorang pun di arfiara kita yang terprovokasi

melakukan tindakan yang berpotensi memecah-belah bangsa kita.

3. MPH-PGI percayapenuh pada kesungguhan Pemerintah, di bawah kepemimpinan

Presiden Joko widodo dan wakil Presiden Jusuf Kalla, untuk menjaga kesatuan

dan persatuan bangsa Indonesia yang majemuk berdasarkan Pancasila dan uuD

1945. Kita p"r"uyi bahwa dengan kewenangan yang dimilikinya, Presiden akan

menangani terbagai kasus yang muncul dengan pendekatan yang penuh damai,

mengui-amak* ui, keadilan aan numm. Kita semua berharap bahwa Pemerintah

tidak akan tunduk pada pelbagai bentuk tekanan dari kelompok-kelompok

masyarakat yarlg ingin 
- 

memaksakan kehendaknya melalui - :ata-cara
inkonstitusional. iitu 3rigu berharap bahwa Pemerintah akan menindak dengan

tegas warga masyarakat yang menebarkan bibit-bibit perpecahan dalam bentuk

.r3irun ke6encian, terutama yang mengedepankan teror dan kekerasan' Kita

percaya a* r"p"""h"vu -"ttd,rk*g tiLup dan kebijakan Pemerintah dalam

menegakkan t rriirr*, ierutama dari rongrongan oknum-oknum yang hendak

memecah-belah bangsa.



4. Di t€ngah,st sana yang menrberi kesarr lretiffi.pasrtiffri,ktirni mengajak seluruh
warga gereia tmnrk tetap bersernangatr nrehbangun solidaritas kebangsaan

sernub arrak'bangsa yang betkehendak baik, merawat kemajemukan, se'rt6
memenrelihll NI<RI oirgai nrir! bersama Uagi ser"nrlr ;*r-*#;iffii#;" -

5. Kami mengajak seluruh warga gereja untuk terrx rnendoakan Pemerintah dan
semua komponen masyarakat dalam upaya bersama menghadirkan darnai
sejalrterra di bumi Indonesia, sehingga "...keadilan bergulung-{ulung seperti crir
dan lrebenaran seperti sungai yang selalu ntengalir" (Amos ) 2i)
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