GEREJA PROTESTAN MALUKU
(THE PROTESTANT CHURCH IN THE MOLUCCAS)

(ANGGOTA PGI)
MAJELIS PEKERJA HARIAN SINODE
ASSEMBLY OF SYNOD
ADDRESS : JALAN MAYJEN. D.I. PANJAITAN No. 2 – AMBON 97124
TELP. (0911) 352248-342442; FAX: (0911) 312440, 314151; Email: gereja.protestan.maluku@gmail.com;
Website: http://sinodegpm.org

PESAN GEMBALA
DALAM RANGKA PERAYAAN PASKAH KRISTUS TAHUN 2019

Kepada semua pelayan dan warga Jemaat GPM!
Salam damai sejahtera di dalam Yesus Kristus!
Perayaan Minggu-minggu Sengsara Yesus Kristus telah kita jalani dengan penuh sukacita sambil
belajar dari jalan penyaliban Kristus, sebagai jalan yang ditempuh oleh orang benar, yang dalam
kebenaran-Nya, merelakan diri-Nya bagi pengampunan dosa dan keselamatan umat manusia dan
alam semesta ciptaan TUHAN.
Paskah adalah momentum iman dan kekristenan. Pada Paskah, iman kita bertumbuh di dalam Kristus
yang bangkit dari kematian, sehingga beriman berarti tindakan keluar dari tekanan, tantangan,
hambatan untuk menghadirkan harapan, hidup baru, pembebasan, dan keadilan. Sehingga, pada
Paskah, Kekristenan merupakan suatu tindakan mengubah diri oleh pembaruan budhi untuk
mengubahkan dunia (Roma 12:2). Pada aspek itulah, GPM bertanggungjawab membina warga gereja
menjadi lebih terbuka, peka dan solider kepada mereka yang harus dilayani. GPM menjadi gereja
yang membebaskan dan mengubahkan diri serta dunia untuk menghadirkan tanda damai sejahtera
TUHAN.
Paskah pada tahun ini dirayakan dalam tuntunan Tema : KEBANGKITAN KRISTUS
MENTRANSFORMASI KEHIDUPAN (Lukas 24:1-12). Bahwa melaluinya pelayan dan warga
GPM dituntun untuk menjadikan semangat pembebasan dan perubahan sebagai motivasi spiritual
dalam bermisi di tengah dunia. Kegelisahan kita pada saratnya masalah pendidikan, minimnya
pemerataan pensejahteraan rakyat, dan semakin perlunya keutuhan bangsa, membuat perintah
perubahan atau transformasi secara menyeluruh menjadi gerakan berteologi yang penting. Pada sisi
itu, keluarga harus menjadi basis semua proses transformasi secara utuh.
Sebab itu kami berpesan:
Pertama, berpeganglah pada iman yang sejak semula telah diajarkan kepadamu di dalam pengenalan
yang benar kepada Yesus Kristus, TUHAN dan Kepala Gereja, Juruselamat dunia, sebab Dia-lah
yang menjadi sumber seluruh gerakan pembaruan atau transformasi gereja. Sambil sadarilah bahwa,
misi mengubahkan dunia, juga menghendaki kita berubah/mentransformasi diri/gereja (eklesia
reformata semper reformanda).
Kedua, tingkatkan kualitas pendidikan, usahakan kesejahteraan dan peliharalah keutuhan bangsa.
Penuhkan dirimu dengan hikmat dari TUHAN agar kita mampu menghadapi berbagai pengaruh
buruk dewasa ini. Terus beritakan kebenaran dan kabar baik, jangan percaya berita bohong yang bisa
meruntuhkan nilai hidop orang basudara. Cerdaskan warga dan masyarakat, berjuanglah bersama
orang-orang miskin demi keadilan dan kesejahteraan. Ingatlah bahwa, TUHAN menyelamatkan kita
untuk turut melayani bangsa dan masyarakat di mana kesejahteraan harus terwujud kepada semua.
Ketiga, turutlah dalam persekutuan orang percaya dengan gemar beribadah, berdoa, dan bekerja demi
kepentingan seluruh makhluk. Berilah tempat bagi Roh Kudus, supaya kita sanggup melakukan misi
yang telah dipercayakan TUHAN kepada gereja-Nya, yakni untuk menghadirkan tanda damai
sejahtera TUHAN di bumi dan kepada semua makhluk.

Kiranya Yesus Kristus yang telah bangkit dari kematian menguatkan kita semua. Damai sejahtera
Allah melimpah dalam hidup kita, dan Roh Kudus menguatkan kita untuk menjadi saksi kebangkitan
Kristus sampai Ia datang kembali.
SELAMAT PASKAH KRISTUS!
Aku menanam, Apolos menyiram,
tetapi Allah yang memberi pertumbuhan
(1 Korintus 3:6).
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