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PESAN GEMBALA
Dalam Rangka Pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD dan
DPRD Provinsi serta Kabupaten Kota Tahun 2019

Kepada semua pelayan dan warga Jemaat GPM di semua Klasis dan Jemaat, dalam wilayah
pulau-pulau, di Maluku dan Maluku Utara!
Salam damai sejahtera di dalam Yesus Kristus!
Mari kita bersama-sama memuliakan TUHAN yang telah memberi kepada kita sebuah bangsa yang
besar, merdeka dan berdaulat, yakni bangsa dan Tanah Air Indonesia! Bahwa bangsa ini adalah berkat
rahmat TUHAN kepada kita, suatu bangsa yang adil, setara, dan toleran berdasar pada Pancasila dan
UUD 1945.
Kami mengajak kita semua bersyukur dan sambil menyanyikan mazmur dan nyanyian rohani, kepada
TUHAN, karena Ia telah memberi kepada kita perdamaian, dan menjadikan GPM sebagai Gereja
Orang Basudara demi bersaksi dan melayani di hati bangsa Indonesia yang kita cintai ini.
Dalam sukacita itulah, kami mengajak semua pelayan dan jemaat, agar dalam kita merayakan Minggu
Sengsara Yesus Kristus, dan secara khusus mempersiapkan diri untuk merayakan Jumat Agung, hari
Kematian Kristus dan Paskah, hari kebangkitan-Nya, untuk doakan dan sukseskan pelaksanaan
Pemilihan Umum, dalam rangka memilih Presiden dan Wakil Presiden, serta para wakil rakyat dari
Daerah Pemilihan Maluku dan Maluku Utara di DPR, DPD, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, 17
April 2019 yang akan datang.
Untuk itu, bertekunlah dalam kasih dan pengharapan, serta hindarilah roh pemecah. Binalah kasih
persaudaraan di antara kita, dan kasihilah seorang akan yang lain (1 Korintus 1:10; Yohanes 15:17).
Dalam semangat itu, jadikan pesta Pemilihan Umum ini sebagai pesta demokrasi yang memperkuat
sendi persaudaraan bangsa dan toleransi antar-warga bangsa, sekaligus persaudaraan lintas agama.
Karena itu, jangan terjebak dalam politik identitas dan tindakan intoleransi, supaya kita dapat terus
bersatu sebagai sesama anak bangsa yang merdeka.
Tolak dan jangan terima politik uang dalam segala bentuknya. Percayalah bahwa, pengorbanan Yesus
di kayu Salib telah menyelamatkan kita dari segala bentuk hutang dosa. Karena itu, jangan mau
dibohongi dengan dalih apa pun, jika itu semata-mata karena uang dan kepentingan pribadi yang bisa
saja menyesatkan. Berdoalah, sebab pemimpin yang terpilih itu berasal dari TUHAN dan akan
bekerja bagi kesejahteraan kota di mana TUHAN mengutusnya (Roma 13:1-7; Yeremia 29:7).
Pilihlah mereka yang padanya hati kita terpaut. Kenalilah mereka secara baik, dan bila mereka berada
di antara kita, mintalah mereka melakukan segala tugas kudus itu dengan hati penuh sukacita untuk
keadilan dan kedamaian bersama (Ibrani 13:1,7).
Sebab itu, pada hari yang telah ditentukan, yaitu Rabu, 17 April 2019, berdoalah, dan pergilah ke
Tempat Pemungutan Suara (TPS), sebab di sana, saudara-saudara akan menunaikan tugas sebagai
warga bangsa yang bijaksana, sebagai wujud saudara-saudara adalah warga gereja yang memelihara
dengan teguh segala pengajaran iman dan firman TUHAN yang memampukan saudara-saudara
menentukan pilihan kepada siapa yang akan berjuang bagi kesejahteraan kita semua. Jangan memilih

untuk GOLPUT. Sebaliknya tingkatkan partisipasi pemilih di semua Jemaat, karena suara kita akan
menentukan masa depan bangsa dan seluruh masyarakat Indonesia.
Sampaikanlah pesan ini kepada semua saudara, semua pelayan dan warga Gereja Protestan Maluku,
dan kami berdoa, semoga kasih karunia dan damai sejahtera TUHAN, di dalam Yesus Kristus dan
dalam persekutuan dengan Roh Kudus memberkati kita, memberkati bangsa Indonesia, memberkati
pemimpin dan wakil rakyat kita.
Berpeganglah pada moto kita, “Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi
pertumbuhan” (1 Korintus 3:6).
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