Umat beragama berpawai damai
Jayapura, 20 September 2005. Sekitar 500-an orang dari berbagai agama, suku dan status sosial bergabung dalam pawai damai yang dimotori oleh Lima Pemimpin Agama di Papua. Pawai dimulai sekitar pk. 16.00 dengan penekanan tombol sirene oleh Ketua Panita, Pdt. Hermann Saud, pelepasan balon perdamaian, dan pelepasan lima burung merpati perdamaian oleh lima pemimpin agama: Pdt. Hermann Saud, Pastor Yan You pr, Bpk. I Nyoman Sura, Bpk. Jalaludin, dan Bhiksu Tanavaro Nyanapradipa di halaman Gereja GKI Pengharapan Jayapura. Dengan pengawalan polantas, massa berarak melalui Jl. Sam Ratulangi-Jl. Ahmad Yani ke Mesjid Raya Jayapura. Di situ massa disambut oleh grup Khasidah, Imam masjid dan Ketua MUI Papua, H. Zubeir Hussein, yang kemudian memberikan renungan damai singkat. Massa kemudian bergerak setelah Imam Masjid menutup dengan doa.

Iring-iringan massa terus bergerak menyusuri Jl. Percetakan menuju Gereja Katolik St. Fransiskus APO dimana Pastor Gabriel Ngga ofm bersama umat telah siap menyambut pawai. Massa tiba sekitar pukul 17.00 dan disambut dengan barisan misdinar dan massa diarahkan berkeliling di sekitar mimbar kecil dimana Pastor menyampaikan pesan damai dan doa damai. Sesudahnya pastor mengedarkan lilin perdamaian yang menyalakan lilin-lilin massa sebagai tanda pembaruan tekad membangun damai di Papua.

Massa kemudian melanjutkan perjalanan terakhir ke GOR Cenderawasih dimana Para Pejabat Daerah telah menantikan kedatangan massa. Puncak acara pekan damai ini diisi dengan penyalaan lilin perdamaian oleh Pdt. Hermann Saud, Pastor Yan You, Bhiksu Tanavaro Nyanapradipa, Bpk. H. Zubeir Hussein, Bpk. I Nyoman Sura, Kapolda Papua, Danlantamal V, Ketua Komisi E DPR Papua, utusan Pangdam XVII/ Trikora. Kelima pemimpin agama berdiri di belakang lilin perdamaian yang bernyala guna mendampingi Bpk. I Nyoman Sura (Wakil Pemimpin Umat Hindu) yang membacakan Pesan Perdamaian Lima Pemimpin Agama di Papua. 

Perhelatan ini dimeriahkan oleh dua paduan suara, masing-masing Koor STT GKI I.S. Kijne dan Koor Cicilia dari Gereja Katolik Waena yang melantunkan lagu-lagu Heal the World, Do-mi-do, dan lagu-lagu bernafaskan damai. Tak ketinggalan grup Khasidah membawakan gerak dan lagu perdamaian yang disambut dengan tepuk tangan meriah oleh hadirin. Penyanyi muda Ida Meles yang diiringi lantunan keyboard oleh bapanya sendiri menjadi bintang malam itu dengan alunan suara membahana mengiringi penyalaan lilin yang menjadikan suasana teduh, khidmat, sekaligus tetap meriah.

Acara masih dilanjutkan dengan sambutan dari gubernur Papua yang dibacakan Sekda Provinsi Papua, Andi Basso Basaleng. Pada intinya Gubernur menegaskan bahwa di Papua suasana tetap jauh dari konflik antar umat beragama dan mengajak agar gerakan damai tidak sekedar ungkapan seremonial melainkan dapat mengakar pada masyarakat tingkat bawah. Sambutan Ketua DPR Papua, yang dibacakan oleh Ketua Komisi E, Zakarias Yoppo, menegaskan dukungan DPR Papua terhadap inisiatif tokoh-tokoh agama untuk menjadikan Papua Tanah Damai. Rangkaian acara ini akhirnya ditutup dengan doa yang dipimpin oleh Pemimpin Umat Hindu, Pandhita Made Sunarta, yang dilanjutkan dengan penyematan pita perdamaian dan lagu ‘syalom’ oleh kedua paduan suara.

Pekan damai Papua ini diselenggarakan oleh sebuah panitia yang dibentuk oleh lima pemimpin agama di Papua, yakni Islam, Katolik, Protestan, Hindu dan Budha. Panitia menyelenggarakan tiga kegiatan utama, yakni lokakarya tentang Agama-agama sebagai pembawa misi keadilan dan kebenaran 11-15 September 2005, dialog interaktif RRI 19 September 2005, dan pawai damai 20 September 2005.  

