KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN
Jalan M.H. Thamrin No. 6 Jakarta 10340
Telepon (021) 31924509, 31930565, 3920774, 3920739, 3920791 Pest. 465,496, 234,487
Telepon Langsung/Fax (021) 3812583, 3846832, 3920626, 3920628 Tromol Pos 3690
Website : https://www.bimaskristen.kemenag.go.id, Email: bimaskristen.kemenag.go.id

Nomor
Sifat
Lampiran
Perihal

:
:
:
:

B-172/DJ.IV/BA.01.1/04/2020
Penting
Himbauan Untuk Menghentikan
Perdebatan Teologis di Media Sosial

24 April 2020

Yth,
1. Pimpinan Persekutuan Gereja Aras Nasional;
2. Pimpinan Induk Gereja/Sinode Seluruh Indonesia.
di
Tempat
Direktorat Jenderal Bimas Kristen dalam menyikapi Bencana Nasional Covid-19
yang sedang mewabah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dimana hal ini
seyogyanya menjadi keprihatinan bersama seluruh komponen bangsa, serta
mencermati rekaman-rekaman khotbah/renungan/seruan agama dan pernyataanpernyataan beberapa pimpinan gereja yang menimbulkan perdebatan di media sosial
serta dapat menimbulkan berbagai penafsiran pada umat Kristen yang ada di
Indonesia. Berkenaan dengan hal itu, maka diminta kepada Saudara untuk
menghimbau para Tokoh Agama Kristen/Pendeta/Gembala/Hamba Tuhan/Pimpinan
Gereja yang berada dalam naungan organisasinya untuk:
1. Memberikan
teladan
yang
baik
selaku
Tokoh
Agama
Kristen/Pendeta/Gembala/Hamba Tuhan/Pimpinan Gereja, dengan merendahkan
hati, berdoa dan memberikan penguatan kepada umat Kristen di Indonesia bagi
pemulihan bangsa dan negara dari pandemi Covid-19;
2. Menghindari perdebatan teologis di media sosial yang berdampak pada hilangnya
kehidupan yang saling menghormati dan menghargai sesama umat Kristen;
3. Tidak
memviralkan
atau
saling
menanggapi
rekaman-rekaman
khotbah/renungan/seruan agama yang disiarkan untuk kalangan sendiri dan atau
rekaman perdebatan pimpinan gereja yang berakibat kegelisahan di kalangan umat
Kristen dan masyarakat;
4. Menyampaikan khotbah/renungan/seruan agama yang sifatnya membangun dan
mengajak seluruh umat Kristen untuk berdoa kepada Tuhan agar wabah pandemi
Covid-19 dapat segera berakhir;
5. Menempatkan diri dalam pewartaan tentang Kasih Tuhan dan Citra Allah yang
membawa damai dan pengharapan bagi kehidupan bangsa baik melalui media
komunikasi maupun media sosial yang diantaranya dapat dilakukan dengan
memanfaatkan secara maksimal pelayanan Mimbar Agama Kristen yang dimiliki
oleh Direktorat Jenderal Bimas Kristen sebagai sarana koordinasi serta untuk
menyiarkan khotbah/renungan/seruan agama kepada umat.
Demikian himbauan ini kami sampaikan, teriring harapan dan doa agar Indonesia
yang kita cintai dapat segera dipulihkan dari wabah pandemi Covid-19 dan agar
kemuliaan Allah dapat dinyatakan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara. Atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Tembusan:
1. Menteri Agama Republik Indonesia;
2. Wakil Menteri Agama Republik Indonesia;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama;
4. Kabid/Pembimas Kristen pada Kantor Wilayah seluruh Indonesia.

