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&quot;Tuhan Itu Baik Kepada Semua Orang&quot;
(bdk. Mzm. 145 : 9a)

Saudara-saudari yang terkasih,
Segenap Umat Kristiani Indonesia dimanapun berada,
Salam Sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus.

1. Dalam suasana kebahagiaan Natal sekarang ini, kembali Tuhan menyapa dan mengingatkan
kita umat-Nya untuk merayakan Natal ini dalam semangat kedamaian, kebersamaan dan
kesahajaan. Dengan mengucap syukur sambil melantunkan kidung Natal dan doa, kita
merenungkan, betapabaiknya Tuhan dalam kehidupan kita! Ia yang telah lahir bagi kita
manusia, adalah juga Dia yang telah menebus dosa kita dan mendamaikan kita dengan Allah,
Bapa kita. Dengan demikian, Ia menyanggupkan kita untuk hidup bersama, satu sama lain
dalam damai Natal itu. &quot;Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai
sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepada-Nya&quot;. Kabar gembira Natal
itulah yang harus kita hayati dan wijud-nyatakan di dalam kehidupan kita bersama.

Tema Natal kita tahun ini adalah : &quot;Tuhan itu baik kepada semua orang&quot;.
Tema ini hendak mengingatkan kita, bahwa sesungguhnya Allah menciptakan manusia
menurut gambar dan citra-Nya. Allah adalah Allah bangsa-bangsa. &quot;Karena begitu besar
kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, supaya
setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.
Sebab Allah mengutus Anak-Nya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan
untuk menyelamatkannya oleh Dia&quot;. Allah mengasihi dunia dan manusia yang hidup di
dalamnya dan manusia diperintahkan-Nya untuk mengolah dan menaklukkannya.
Sebagaimana kelahiran Yesus Kristus adalah bagi semua orang, maka umat Kristiani pun
hidup bersama dan bagi semua orang. &quot;Semua orang&quot; adalah siapa saja yang hidup
dan bertetangga dengan kita, tanpa membeda-bedakan, sebagaiman Allah, Bapa di surga, juga
menyinarkan matahari-Nya dan menurunkan hujan-Nya kepada semua orang tanpa
membeda-bedakan. Didalam interaksi kita dengan sesama, pemahaman ini meliputi semua
bidang kehidupan. Yesus kristus yang adalah Manusia bagi orang lain. Kelahiran Yesus Kristus
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mendasari relasi kita dengan orang lain. Maka kita menjalin relasi dengan sesama, tanpa
memandang suku, ras, agama dan golongan.

2. Dalam semangat inilah kita merayakan Natal sambil merefleksikan segala peristiwa yang
telah kita lalui di tahun 2009 seperti misalnya Krisis Ekonomi Global, Pemilihan Umum, Aksi
Terorisme sampai dengan Bencana Alam yang melanda beberapa wilayah tanai air kita. Segala
peristiwa tersebut mengingatkan kita untuk senantiasa menyadari kebesaran Tuhan dan
membuat kita rendah hati di hadapan-Nya. Tuhan itu baik, karena Ia memampukan kita
melewati melewati semua peristiwa tersebut bersama sesama kita manusia. Maka Natal ini juga
hendaknya memberikan kita hikmah dalam merencanakan hari esok yang lebih baik, bagi
manusia dan bagi bumi tempat tinggalnya. Manusia yang diciptakan sebagai puncak dan
mahkota karya penciptaan Allah, tidak bisa dilepaskan dari dunianya.
Sungguh, &quot;Tuhan itu baik bagi semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang
dijadikan-Nya&quot;. Oleh karena itu, kala merayakan peringatan kelahiran Yesus Kristus,
Tuhan kita, kami mengajak seluruh umat Kristiani setanah-air untuk bersama-sama umat
beragama lain menyatakan kebaikan Tuhan itu dalam semangat kebersamaan yang tulus ikhlas
untuk membangun negeri tercinta kita. Sebagai bagian integral bangsa, umat Kristiani di
Indonesia adalah warga negara yang secara aktif turut mengambil bagian dalam upaya-upaya
menyejahterakan bangsa, karena kesengsaraan bangsa adalah kesengsaraan kita dan
kesejahteraan bangsa adalah kesejahteraan kita juga. Dengan pemahaman solidaritas seperti
itu, umat Kristiani juga diharapkan turut melakukan pengawasan terhadap jalannya
pemerintahan yang baru di Negara ini, demi terwujudnya keadilan sosial dan kesejahteraan
yang merata, termasuk juga demi terwujudnya upaya memulihkan keutuhan alam ciptaan yang
menjadi lingkungan hidup kita. merayakan Natal sebagai ungkapan penerimaan kedatangan
Yesus Juruselamat, haruslah juga menjadi awal perubahan sikap dan tindakan untuk sesuatu
yang lebih baik. Kedatangan Yesus bagi semua orang melalui Karya-Nya, dahulu telah
dipersiapkan oleh Yohanes Pembaptis dengan memaklumkan perubahan sikap dan tekad ini,
baik melalui pewartaannya maupun melalui peri-hidupnya sendiri. Hal itu membuat mereka
yang dijumpainya dan mendengar pewartaannya bertanya : &quot;Jika demikian, apakah yang
harus kami perbuat?&quot;

3. Karena itu, melalui pesan Natal ini, kami mengajak seluruh umat Kristiani :
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- -Untuk senantiasa menyadari kebaikan kebaikan Tuhan, dan dengan demikian menyadari
juga panggilan dan perutusannya untuk berbuat baik kepada sesamanya. Kita dipanggil bukan
untuk membalas kejahatan dengan kejahatan, sehingga kita dikalahkan oleh kejahatan,
melainkan untuk mengalahkannya dengan kebaikan, supaya dengan melihat perbuatan baik
kita di dunia ini, orang memuliakan Bapa yang di surga.
- -Untuk melibatkan diri secara proaktif dalam berbagai upaya, terutama yang direncanakan
oleh Pemerintah dalam program-program pembangunan manusia seutuhnya. Kita juga
dipanggil untuk terlibat aktif bersama dengan gerakan-gerakan atau aspirasi-aspirasi lain, yang
mempunyai keprihatinan tulus, untuk mewujudkan masyarakat majemuk yang menjunjung
tinggi nilai-nilai kejujuran, keikhlasan dan solidaritas memperjuangkan keadilan dan
kesejahteraan bersama.
- -Untuk ikut terlibat aktif dalam menyukseskan program-program bersama antara
Pemerintah dan masyarakat demi keharmonisan hubungan manusia dengan manusia, tetapi
juga antara manusia dengan alam lingkungan hidupnya. Dalam upaya-upaya pelestarian
lingkungan dan keutuhan ciptaan, umat Kristiani hendaknya tidak hanya menjadi pelaku-serta
saja, tetapi juga menjadi pemrakarsa

Akhirnya, Saudara-saudari seiman yang terkasih, marilah kita berdoa juga bagi Pemerintah kita
yang baru, yang dengan demokratis telah ikut kita tentukan para pengembannya, bersama
dengan seluruh jajarannya dari Pusat sampai ke Daerah, agar mereka dapat menjalankan
tugas mereka dengan baik.

Demikianlah pesan kami. Selamat Natal 2009 dan Selamat Menyongsong Tahun Baru 2010.
Tuhan memberkati.

Jakarta, 10 November 2009
Atas nama

3/4

Pesan Natal bersama PGI & KWI Tahun 2009
Ditulis oleh
Selasa, 15 Desember 2009 12:19

PERSEKUTUAN GEREJA-GEREJA
DI INDONESIA (PGI)

KONFERENSI WALI GEREJA
INDONESIA (KWI)
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