
PERNYATAAN DARI KUBA 
 
Kami, Komite Eksekutif World Communion of Reformed Churches, berkumpul di sini, 
di Havana, Kuba, pada tanggal 8-13 Mei 2016, dalam tema "Allah yang Hidup, 
Perbarui dan Transformasikan Kami.” 
   
Mengikuti perkataan Rasul Paulus, Tuhan memanggil kita untuk tidak menjadi serupa 
dengan dunia ini, melainkan untuk berubah oleh pembaharuan budi kita(Roma12:2).  
 
Kisah gereja di Kuba adalah inspirasi bagi kita semua. Gereja ini mengajarkan kepada 
kita bahwa iman bukan suatu usaha yang rapuh, melainkan kekuatan yang tangguh. 
 
Gereja ini telah mentransformasi pengalaman menghadapi masa-masa yang berat 
menjadi masa untuk bergantung sepenuhnya kepada Tuhan dan menyadari bahwa 
keajaiban terjadi di sekitar mereka setiap harinya. 
 
Sekalipun pemerintah berusaha memisah-misahkan dengan membangun tembok 
antara bangsa-bangsa dan masyarakat, gereja Reformed secara luas tetap 
membangun hubungan dan kerjasama. Solidaritas ini memberikan kontribusi 
terhadap kehidupan baru antara Kuba dan Amerika Serikat. 
  
Gereja Reformed Presbiterian di Kuba memberikan pemimpin-pemimpin yang kuat 
di tengah dunia ekumenis, membuka pintu global bagi gereja-gereja lain di Kuba dan 
menyediakan dasar teologis bagi pemahaman misi di tengah pergumulan konteks 
Kuba. 
  
Kami berdoa agar tradisi memberikan kontribusi bagi kehidupan sosial masyarakat 
Kuba ini dapat terus bertumbuh dan pemerintah dapat menghargai semua agama 
dan gereja secara adil, serta menghargai kontribusi unik mereka bagi masyarakat. 
 
Kami menghargai peranan Kuba dalam percakapan keadilan Kolombia. Banyak orang 
di Amerika Latin mendapatkan kesehatan karena adanya pekerja-pekerja medis yang 
dilatih oleh Kuba di wilayah tersebut. 
  
Kami juga mendengar tentang konteks Amerika Latin secara lebih luas dalam 
pergumulannya untuk keadilan, khususnya dalam menjamin hak asasi manusia dan 
mengatai kemiskinan. Karena itu, kami berdoa agar demokrasi dapat dihargai, 
sehingga ia dapat mengembangkan perdamaian sebagai buah keadilan. 
 
Kami menyatakan janji untuk terus menunjukkan solidaritas dan dukungan kepada 
gereja di Kuba dan menyerukan kepada seluruh anggota Persekutuan: 
 

Kepada gereja-gereja anggota WCRC di Amerika Serikat, kami 
mengajak mereka untuk melanjutkan usaha-usaha untuk 
menghentikan embargo/pemblokiran ekonomi 
 



Kepada Gereja Reformed Presbiterian di Kuba, kami mendukung 
mereka untuk terus berpegang pada identitas dan iman mereka 
sambil terus melatih pemimpin-pemimpin muda. 
 
Kepada semua anggota kami, kami mengajak untuk membangun 
kembali atau memulai kerjasama dan mengajak semua untuk berdoa: 
  
Allah yang Hidup,  
 
Janganlah biarkan kami menyesuaikan diri dengan pandangan dunia 
akan kekuasaan, melainkan biarlah kami selalu bergantung kepada-
Mu.  
 
Ubahlah iman kami yang bimbang dengan karunia yang sanggup 
menghadapi setiap hari baru.  
 
Perbarui kami dalam komitmen kami bagi saudara-saudari kami di 
segala tempat yang menghadapi tantangan dalam kehidupan mereka 
sebagai gereja.  
 
Terima kasih karena Engkau membuat kami lebih berani.  
 
Dalam nama Kristus, kami berdoa.  
 
Amin. 
. 

 
Masih ada banyak hal yang perlu dilakukan, dan banyak yang perlu dipelajari. Kami 
akan melanjutkan perjalanan bersama ini. Pergumulan gereja-gereja di Kuba adalah 
pergumulan Persekutuan ini. Keberhasilan mereka adalah perayaan kami.  
 


