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AKTA	TERBUKA

PERSIDANGAN	LXIIIMAJELIS	SINODE	WILAYAH
GEREJA	KRISTEN	INDONESIA

SINODE	WILAYAH		JAWA	TIMUR

Persidangan	Hari	Pertama	

Selasa,		17 September	2013

Pasal		1
Kebaktian	Pembukaan	Persidangan

Kebaktian	 Pembukaan	 Persidangan	 LXIII Majelis	 Sinode	 Wilayah	 Gereja	
Kristen	Indonesia	Sinode	Wilayah	Jawa	Timur	diadakan	di	GKI,	Jalan	Manyar	
Tirtoasri	 VII/2,	 Surabaya,	 dilayankan	 oleh	 Pdt.	 Lindawati	Mismanto dengan	
tema: “Membangun	Gereja	Kristen	Indonesia	Sinode	Wilayah	Jawa	Timur	
yang	 Misioner”.	 	 Pemberitaan	 Firman	 didasarkan	 pada Yohanes	 15:1-5. 																																					
Di	dalam	kebaktian juga	dilayankan	Perjamuan	Kudus. (Liturgi	– lampiran	I)

Pasal	2
Sambutan-sambutan

1. Sambutan	 BPMK	 GKI	 Klasis	 Banyuwangi disampaikan	 oleh	 Pnt.	 Tjipto	
Wijono selaku	Ketua BPMK	GKI	Klasis	Banyuwangi.

2. Sambutan	 BPMS	 GKI	 disampaikan	 oleh	 Pdt.	 Royandi	 Tanudjaja selaku	
Ketua	Umum BPMS	GKI.

3. Sambutan	 BPMSW	 GKI	 Sinode	 Wilayah	 Jawa	 Timur	 disampaikan	 oleh																																												
Pdt.	Sri	Agus	Patnaningsih selaku Ketua Umum BPMSW	GKI	SW	Jatim.

Pasal	3
Pembukaan	Persidangan

Persidangan	 LXIII Majelis	 Sinode	 Wilayah	 GKI	 Sinode	Wilayah	 Jawa	 Timur		
dibuka	pada	pukul	19.15 yang	ditandai	dengan	penyerahan	palu	persidangan	
dari	 Pnt.	 Tjipto	Wijono selaku	 Ketua	 BPMK	GKI	 Klasis	 Banyuwangi kepada	
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Pdt.	 Sri	 Agus	 Patnaningsih	 selaku	 Ketua	 Umum	 BPMSW	 dan dilanjutkan	
dengan	pengetukan	palu	persidangan.

Pasal	4
Penundaan	Persidangan

Persidangan	 ditunda	 pada	 pukul	 19.15 untuk	 makan	 malam,	 Doa	 makan	
dipimpin	oleh	Pdt. Djoko	Sugiarto	E.

Pasal	5
Ceramah

Ceramah dengan	 tema: “GKI	 Berpendidikan:	 Peran	 dan	 Panggilan	 Gereja	
dalam	 Dunia	 Pendidikan”,	 disampaikan oleh	 Bp.	 Ir.	 Witjaksana	 Tjahjana,																								
M.	 Eng.	 Sc.,	 dengan	 moderator	 Pdt.	 Tri	 Santoso.	 Ceramah	 ini	 dilanjutkan	
dengan	diskusi.	(Bahan	ceramah	– Lampiran	2)

Pasal	6
Lanjutan	Persidangan

Persidangan	dilanjutkan	pada	pukul	22.00 untuk	memasuki	Sidang	Paripurna	
II	yang	dipimpin	oleh	Pdt.	Sri	Agus	Patnaningsih

Pasal	7
Penetapan	Peserta	Persidangan	LXIII

Majelis	Sinode	Wilayah	GKI	Sinode	Wilayah	Jawa	Timur

Majelis	Sinode	Wilayah	menetapkan	peserta	Persidangan	LXIII Majelis	Sinode	
Wilayah	 GKI	 Sinode	 Wilayah	 Jawa	 Timur	 berdasarkan	 surat	 kredensi	 dari	
Majelis	 Klasis,	 serta	 pihak-pihak	 yang	 diundang	 untuk	 menghadiri	
persidangan,	sebagai	berikut	:

BPMSW	GKI	SW	JATIM
Pdt.	Sri	Agus	Patnaningsih																	
Pnt.	Irwan T.	Tanuadji
Pdt.	Setyahadi
Pdt.	Triatmoko	Adipramono
Pdt.	Gidyon
Pdt.	Yudhi	Kristanto
Pnt.	Lim	Arif	Alfian	Nour
Pnt.	Taufik	Hamzah
Pdt.	Agustina	Manik
Pnt.	Ani	Harianto



Persidangan	LXIII	Majelis	Sinode	Wilayah	GKI	SW	Jatim Halaman	5

Pdt.	Timothy	H.	Limanto
Pdt.	B.J.	Siswanto
Pdt.	Tri	Santoso

Majelis	Klasis	GKI	KlasisBanyuwangi
Pnt.	Tonny	Winarko
Pdt.	Florida	Rambu	Bangi Roni
Pnt.	Eddy	Gunawan	Santoso
Pnt.	Andy	Soerjawitaka
Pdt.	Lindawati	Mismanto
Pdt.	Wahyu	Pramudya
Pnt.	Judi	Prajetno	Sugiono
Pnt.	Hartawan	Trisno	Wijoyo
Pdt.	Kristian	Feri	Arwanto
Pnt.	Goenawan	Harijono

Majelis	Klasis	GKI	Klasis	Bojonegoro
Pdt.	Andri	Purnawan
Pdt.	Hero	Guntoro
Pnt.	Basuki	Pranoto
Pnt.	Conny	R.	Juniati
Pnt.	Sindu	Prawira
Pdt.	Sutrisno
Pdt.	Andreas	Catur	Wismantono
Pnt.	Monica	Gamaliel
Pnt.	Amos	Huwae
Pdt.	Budi	Boenarto											

Majelis	Klasis	GKI	Klasis	Madiun
Pdt.	Josafat	Kristono
Pdt.	Didik	Tridjatmiko
Pdt.	Edy	Sumartono
Pdt.	Leonard	Andrew	I.	Tanalepy
Pdt.	Dwi	Santoso
Pnt.	Hari	Harumadi
Pnt.	Edy	Widayat
Pnt.	R.	Satriadi
Pnt.	Ester	Y.	Gunawan
Pnt.	Lydia	Kristiani
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Badan	Pelayanan	Sinwil	GKI	Sinwil	Jatim
Pnt. Jan	Limena Departemen	Sarana	dan	Prasarana
Pnt.	Andi	Samalo Departemen	Sarana	dan	Prasarana
Pdt.	Em.	Andreas	Agus S. Komisi	Kependetaan	Sinode	Wilayah
Pdt.	S.	Wahyudi	Lewier Komisi	Kependetaan	Sinode	Wilayah
Pdt.	Samuel	Christiono Komisi	Kependetaan	Sinode	Wilayah
Pdt.	Novarita Kelompok	Kerja	Kemitraan
Pdt.	Simon	Filantropha Departemen	Oikoumene	dan	Kemasyarakatan
Pdt.	Iswari	Setyanti Departemen	Oikoumene	dan	Kemasyarakatan
Pdt.	Em.	Samuel	Tjahjadi Departemen	Pengajaran	dan	Etika
Pnt.	Timotius	Handoko	S. Departemen	Pembinaan	dan	Pengembangan	

Sumber	Daya	Manusia
Pdt.	Ariel	Aditya	Susanto Departemen	Informasi	dan	Komunikasi
Pnt.	Daniel	T.	Hage Departemen	Informasi	dan	Komunikasi
Pdt.	Natanael	Sigit	W. Kelompok	Kerja	Musik	dan	Liturgi
Pnt.	Soegiarto Departemen	Pendidikan
Dina	Juristiati Departemen	Pendidikan
Pnt.	Sujatno	Tanidjan Badan	Pengelola	Dana	Perumahan	Emeritus
Debby	Ratna	Daniel Dewan	 Pengawas	 Badan	 Pengelola	 Dana	

Perumahan	Emeritus
Pdt.	Nathanael	Channing Panitia	Pembangunan	Rumah	Sakit	GKI	SW	Jatim
Pdt.	Timotius	Wibowo Panitia	Pembangunan	Rumah	Sakit	GKI	SW	Jatim
Pnt.	Tjipto	Wijono Panitia	Pembangunan	Rumah	Sakit	GKI	SW	Jatim
Betty	Indrasari Sekretaris	Bersama	Departemen

Pelawat	-		BPMS	GKI
Pdt.	Royandi	Tanudjaya
Pnt.	Gideon	Soegiarto
Pdt.	Jan	Calvin	Pindo

Undangan	- BPMSW	Jateng
Pdt.	Agus	Wijaya
Pdt.	Samuel	Adi	Perdana
Undangan	–BPMSW	Jabar	
Pnt.	Roganda	Sinambela
Pdt.	Ujang	Tanusaputra



Persidangan	LXIII	Majelis	Sinode	Wilayah	GKI	SW	Jatim Halaman	7

Undangan	- UKDW-Jogjakarta
Pdt.	Yahya	Wijaya

Pembicara	Ceramah
Ir.	Witjaksana	Tjahjana,	M.Eng,	Sc.
Romo		Franciscus	Armada	Riyanto,CM.

Undangan	Pendeta/Calon	Pendeta
Pdt.	Robert	Setio PTKSW	untuk	UKDW
Pdt.	Claudia	S.	Kawengian GKI	Diponegoro
Pdt.	Kristianto	Basuki GKI	Tuban
Pnt.	Samuel	Dian	Pramana GKI	Mojokerto
Pnt.	Charles	P.	Sihombing GKI	Gayungsari
Pnt.	Evi	Murtiningsih GKI	Jember

Peninjau – GKI	Jombang
Pnt.	Jecqeline
Pnt.	Evi	Sintawati

Pasal	8
Apel	Nominal

BPMSW : 12 orang
Bapel : 		7 orang
MK	Banyuwangi : 		8 orang
MK	Bojonegoro : 		8 orang
MK	Madiun : 		9 orang
Pelawat : 		3 orang
Undangan	- BPMSW	Jateng : 		2 orang
Undangan	- BPMSW	Jabar : 		1 orang
Undangan	- Pendeta : 		5 orang +

										55							 orang

Pasal	9
Penetapan	Notulis	dan	Pandu	Persidangan	LXIII

Majelis	Sinode	Wilayah	GKI	Sinode	Wilayah	Jawa	Timur
Tahun	2013

Majelis	 Sinode	 Wilayah	 menetapkan	 notulis	 dan	 pandu	 Persidangan	 LXIII
Majelis	Sinode	Wilayah	Jawa	Timur	atas	diri:
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1. Andreas	Kristianto (notulis)
2. Yoses	Rezon	Suwignyo (notulis)
3. Ruth	Monika	Penta	Putri (notulis)
4. Erchia	Chara	Prastika (notulis)
5. Surya	Gunawan	 (pandu)
6. Jennifer	Ratih	Damayanti (pandu)
7. Livia	Andriani	Tanujaya (pandu)
8. Leonardo	Imanuel (pandu)
9. Mario Theo (pandu)
10. Billy Andreas	Lily (pandu)
11. Ardian	Heru	Saputra (pandu)
12. Bp.	Fajar	Laksana	Hadi (pandu)
13. Bp.	Boyadi (pandu)

Pasal	10
Pengesahan	Acara	dan	Jadwal	Harian	Persidangan	LXIII
Majelis	Sinode	Wilayah GKI	Sinode	Wilayah	Jawa	Timur	

Tahun	2013

Majelis	Sinode	Wilayah	menerima	Acara	dan	Jadwal	Harian	Persidangan	LXIII
Majelis	Sinode	Wilayah	GKI	Sinode	Wilayah	Jatim	Tahun	2013 sesuai	dengan	
perubahan	 yang	 sudah	 disampaikan	 oleh	 Sekretaris	 Umum,	 Pdt. Triatmoko	
Adipramono. (Lampiran	3)

Pasal	11
Pengesahan	Tata	Tertib	Persidangan	LXIIIMajelis	Sinode	Wilayah

GKI	Sinode	Wilayah	Jawa	Timur	Tahun	2013

Majelis	 Sinode	 Wilayah	 menerima	 Tata	 Tertib	 Persidangan	 LXIII Majelis	
Sinode	Wilayah	GKI	 Sinode	Wilayah	 Jatim	Tahun	 2013,	 dengan	 perubahan.	
(Lampiran	4)

Pasal	12
Penundaan	Persidangan

Persidangan	 ditunda	 pada	 pukul	22.40 untuk	 Ibadah	Malam yang dipimpin	
oleh	Pdt.	Florida	Rambu	Bangi	Roni
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Persidangan	Hari	Kedua

Rabu,	18	September	2013

Pasal 13
Ibadah	Pagi

Ibadah	 pagi dilaksanakan	 pukul	 07.45 dipimpin	 oleh	 Pdt.	 Andreas	 Catur	
Wismanto dengan	liturgi	khusus	(Lampiran	1).

Pasal	14
Lanjutan	Persidangan

Persidangan	dilanjutkan	pada	pukul	08.00	untuk	memasuki	Sidang	Paripurna	
III yang	dipimpin	oleh	Pdt.	Setyahadi.

Pasal	15
Apel	Nominal

BPMSW : 13 orang
BPHMSW : 		1 orang
MK	Banyuwangi : 10 orang
MK	Bojonegoro : 10 orang
MK	Madiun : 10 orang
Bapel : 11 orang
Pelawat : 		3 orang
Undangan	- BPMSW	Jateng : 		2 orang
Undangan	- BPMSW	Jabar : 		2 orang
UKDW : 		1 orang
Undangan	- Pendeta : 		6 orang +

					 				69				 orang

Pasal	16
Sambutan	BPMSW	GKI	Sinode	Wilayah	Jawa	Tengah

Sambutan	 disampaikan	 oleh	 Pdt.	 Agus	 Wijaya	 sebagai	 utusan	 dari	 Badan	
Pekerja	Majelis	Sinode	Wilayah	GKI	Sinode	Wilayah	Jawa	Tengah
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Pasal	17
Sambutan	BPMSW	GKI	Sinode	Wilayah	Jawa	Barat

Sambutan	 disampaikan	 oleh	 Pnt.	 Roganda	 Sinambela	 sebagai	 utusan	 dari	
Badan	Pekerja	Majelis	Sinode	Wilayah	GKI	Sinode	Wilayah	Jawa	Barat

Pasal	18
Laporan	BPMSW

Majelis	 Sinode	Wilayah	menerima	Laporan BPMSW,	 yang	 disampaikan	 oleh	
Pdt.	 Sri	 Agus	 Patnaningsih	 selaku	 Ketua	 Umum.	 Dalam	 laporan	 tersebut	
secara	khusus	memberikan	penekananan	pada	beberapa	hal	yaitu	:

a. Penataan	Organisasi
b. Kerja	sama	dengan	Yayasan	Oikumene
c. Kebutuhan	Pengurus	Badan	Pelayanan
d. Penggalangan	dana	dan	tenaga	penuh	waktu	Departemen	Pendidikan

Pasal	19	
Laporan	Badan	Pemeriksa	Harta	Milik	Sinode	Wilayah	(BPHMSW)

Majelis	 Sinode	 Wilayah	 menerima	 Laporan	 BPHMSW	 tentang	 laporan	
keuangan	 bulan	 Januari	 2012-Desember	 2012, yang	 disampaikan	 oleh																													
Pnt.	Indrijo	Laksmono.

Pasal	20
Informasi	UKDW

Majelis	Sinode	Wilayah	menerima	Informasi	UKDW yang	disampaikan	oleh	
Pdt.	Yahya	Wijaya selaku	Dekan	Fakultas	Teologi	UKDW		(Lampiran	5)

Pasal	21
Laporan	PTKSW	untuk	UKDW

Majelis	 Sinode	 Wilayah	 menerima	 Laporan	 PTKSW	 untuk	 UKDW	 yang	
disampaikan	oleh	Pdt.	Robert	Setio	(lampiran	6).

Pasal	22
Lembaga	Kesejahteraan	GKI

1. Majelis	Sinode	Wilayah	menerima	informasi	Lembaga	Kesejahteraan	GKI	
yang	 disampaikan	 oleh	 Pdt.	 Em.	 Andreas	 Agus	 Susanto,	 terkait	 dengan	
perubahan-perubahan	antara	lain:	(Lampiran	7)
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1.1. Pergantian	Nama	dari	“Badan	Kesejahteraan	GKI”	menjadi	“Lembaga	
Kesejahteraan	GKI”

1.2. Susunan	kepengurusan.
1.3. Langkah-langkah	yang	sudah	dilakukan	:

- Menyusun	anggaran	rumah	tangga
- Menyusun	program	kerja	dan	anggaran	tahun	2013
- Memperbaharui	peraturan	kesejahteraan	LK	GKI
- Melakukan	penyesuaian	kesejahteraan	dengan	kenaikan	berkisar	

3%-60%
- Menerapakan	 pengelolaan	 kuangan	 berdasarkan	 prinsip	 kehati-

hatian
- Menerapkan	sistem	akutansi	untuk	organisasi	nirlaba	(PSAK-45)	

dan	sekaligus	melakukan	komputerisasi	akunting
- Menyusun	buku	panduan	pengelolaan	keuangan	LK-GKI
- Melakukan	studi	perbandingan/komparasi

2. Majelis	 Sinode	 Wilayah	 menugasi	 BPMSW	 untuk	 meminta	 kepada	
Pengurus	 Lembaga	 Kesejahteraan	 GKI	 mengirimkan	 informasi	 lengkap	
tentang	hak-hak	pendeta	dan	revisi	laporan	keuangan	untuk	selanjutnya	
diteruskan	kepada	Pendeta	dan	lembaga	yang	dilayani.

Pasal	23	
Perlawatan	Sinode	Wilayah

Majelis	 Sinode	 Wilayah	 menerima	 ‘Perlawatan	 Sinode	 Wilayah’	 yang	
disampaikan	oleh	Pdt.	 Jan	Calvin	Pindo	selaku	wakil	 sekretaris	umum	BPMS	
GKI,	antara	lain:
1. Kerjasama	 dengan	 Yayasan	 Oikumene	 dalam	 pembangunan	 Wisma	 di	

Jawa	Timur.	
2. Pedoman	Pelaksanaan	Peran	Pelayan	Gerejawi	telah	disahkan	pada	Raker	

BPMS	GKI	pada	bulan	Maret	2012	terkait	sertifikasi	penatua.
3. Sehubungan	 dengan	 akan	 berakhirnya	 Visi	 dan	 Misi	 GKI	 tahun	 2014,	

maka	BPMS	GKI	 telah	membentuk	 tim	untuk	merumuskan	Visi	dan	Misi	
yang	baru	yang	beranggotakan	antara	 lain	Pdt.	Em.	Natan	Setiabudi	dan	
Pdt.	Leonard	Andrew	Immanuel.

4. Dialog	antar	agama.
5. Permohonan	maaf	BPMS	GKI	 perihal	keterlambatan	 perumusan	 konvesi	

GKI	yang	semula	menjadi	salah	satu	bahan	yang	dibahas	dalam	PMS	GKI	
pada	bulan	November	2013.	Sehubungan	dengan	keterlambatan	tersebut	
maka	 PMS	GKI	 tahun	 2013	 dibatalkan.	 BPMS	 akan	mengupayakan	 agar	
rumusan	 singkat	 dan	 penjelasannya	 sudah	 akan	 diselesaikan	 dan	 akan	
disahkan	dalam	PMS	GKI	pada	November	2014.
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6. Dalam	 kaitan	 dengan	 pembatalan	 PMS	 GKI	 yang	 sedianya	 akan	
membicarakan	 Panitia	 Nominasi	 BPMS,	 Evaluasi	 PTKS	 dan	 rumusan	
konvesi	GKI,	maka	diupayakan	untuk	mengadakan	Raker	diperluas	yang	
akan	diadakan	dalam	tahun	2013	ini.

Pasal	24
Penundaan	Persidangan

Persidangan	ditunda	pada	pukul	10.40 untuk	istirahat dan	kudapan.

Pasal	25
Lanjutan	Persidangan

Persidangan	 dilanjutkan	 pada	 pukul	 11.15 untuk	 memasuki	 Paripurna	
Terbuka	IV yang	dipimpin	oleh	Pnt.	Irwan	T.	Tanuadji.

Pasal 26
Apel	Nominal

BPMSW : 13 orang
BPHMSW : 		1 orang
MK	Banyuwangi : 		9 orang
MK	Bojonegoro : 10 orang
MK	Madiun : 10 orang
Bapel : 14 orang
Pelawat : 		3 orang
Undangan-BPMSW	Jateng : 		2 orang
Undangan-BPMSW	Jabar : 		2 orang
UKDW : 		- orang
Undangan-Pendeta : 		6 orang +

									 70				 orang

Pasal 27
Usulan	Perubahan	Perhitungan	TJBJ

Majelis	Sinode	Wilayah	memutuskan	:
1. menerima	usulan	perubahan	perhitungan	TJBJ
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2. mengadakan	rapat	koordinasi	dengan Bendahara di	lingkup	GKI	SW	Jatim	
untuk	mematangkan	usulan	perubahan	perhitungan	TJBJ

3. hasil	 rakor	bendahara	 tentang	usulan	perubahan	perhitungan	TJBJ	akan	
dibahas	dan	diputuskan	pada	raker	BPMSW	

4. menugasiBPMSW	melakukan	tinjauan	berkala	atas	perhitungan	TJBJ.
5. menugasi	 BPMSW	 mengirimkan	 buku	 Pedoman	 Tata	 Kelola	 Keuangan	

kepada	Bendahara	Majelis	Jemaat	di	lingkup	GKI	SW	Jatim.

Pasal	28
Pengadaan	Dana	Perumahan	Emeritus

1. Majelis	Sinode	Wilayah	menerima	usulan	perubahan	rumusan	pengadaan	
dana	perumahan	emeritus	pendeta.

2. Majelis	 Sinode	 Wilayah	 menugasi	 Badan	 Pengadaan	 Dana	 Perumahan	
Emeritus (BPDPE)	 dalam	 penyempurnaan	 rumusan	 pengadaan	 dana	
perumahan	pendeta	emeritus	agar	melibatkan	bendahara	majelis	jemaat	
yang	ada	dalam	lingkup	GKI	Sinwil	Jatim.

3. Majelis	Sinode	Wilayah	memutuskan	agar	BPDPE	pada	saat	merumuskan	
sistem	 mekanisme	 dan	 metode	 pengadaan	 dana	 perumahan	 emeritus	
yang	baru	mempertimbangkan beberapa	hal	berikut	ini	:
a. Investasi	tanah
b. Fluktuasi	ekonomi
c. Kondisi	kemampuan	finansial	jemaat	yang	bersangkutan

Pasal	29
Penundaan	Persidangan

Persidangan	ditunda	pada	pukul	13.20	untuk	makan	siang	dan	istirahat.

Pasal	30
Lanjutan	Persidangan

Persidangan	 dilanjutkan	 pada	 pukul	 17.30	 untuk	 memasuki	 Paripurna	
Terbuka	V	dipimpin	oleh	Pnt.	Irwan	T.	Tanuadji.	
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Pasal 31
Apel	Nominal

BPMSW :							13 orang
BPHMSW : 1 orang
MK	Banyuwangi : 		9 orang
MK	Bojonegoro : 		9 orang
MK	Madiun : 10 orang
Bapel : 13 orang
Pelawat : 		2 orang
Undangan-BPMSW	Jateng : 		2 orang
Undangan-BPMSW	Jabar : 		1 orang
UKDW :	 		- orang
Undangan-Pendeta : 		6 orang +
								 									66 orang

Pasal	32
Badan	Usaha	Milik	Gereja

Majelis	Sinode	Wilayah	menugaskan	BPMSW	untuk	melakukan	penggalangan	
dana	inkovensional,	dengan	catatan: membuat	konsep	dan landasan	 teologis	
tentang	penggalangan	dana	inkonvensional	

Pasal	33
Penundaan	Persidangan	

Persidangan	ditunda	pada	pukul	19.50	untuk	makan	malam	bersama.

Pasal	34
Lanjutan	Persidangan

Persidangan	dilanjutkan	pada	pukul	20.30	untuk	memasuki	Sidang	Paripurna	
Terbuka	VI	dipimpin	oleh	Pnt.	Irwan	T.	Tanuadji.	
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Pasal 35
Apel	Nominal

BPMSW :				11 orang
BPHMSW : 1	 orang
MK	Banyuwangi : 		7 orang
MK	Bojonegoro : 		9 orang
MK	Madiun : 		9 orang
Bapel : 11 orang
Pelawat : 		2 orang
Undangan	- BPMSW	Jateng : 		1 orang
Undangan	- BPMSW	Jabar : 		- orang
UKDW :	 		- orang
Undangan - Pendeta : 		1 orang +

								 					52 orang

Pasal	36
Rekomendasi	Studi	Teologi	Non-Kependetaan

Mengacu	 pada	 Akta LIX PMSW	 tahun	 2009	 pasal	 38	 tentang	 Pendidikan	
teologi	 untuk	 jalur	non-kependetaan,	maka Majelis Sinode Wilayah menugasi 
BPMSW untuk melanjutkan penyusunan kriteria dan prosedur pemberian 
rekomendasi untuk disahkan dalam PMSW terdekat.

Pasal	37
Penundaan	Persidangan

Persidangan	 ditunda	 pada pukul	 21.45	 WIB untuk	 memasuki	 Persidangan	
Tertutup yang dipimpin	oleh	Pdt.	Sri	Agus	Patnaningsih.
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Persidangan	Hari	Ketiga

Kamis,	19 September	2013

Pasal 38
Ibadah	Pagi

Ibadah	pagi dilaksanakan	pukul	08.00 yang	dipimpin	oleh Pnt.	 Judi	Prajetno	
Sugiono,	dengan	liturgi	khusus	(Lampiran 1)

Pasal	39
Pemahaman	Alkitab

Pemahaman	 Alkitab	 disampaikan oleh	 Romo	 Armada	 Riyanto,	 CM	 dengan	
moderator	Pdt.	Agustina	Manik. Tema Pemahaman	Alkitab	:	“Misi	Dialogikal:	
Belajar	dari	Gereja	Konsili	Vatikan	II”, (Lampiran	8)

Pasal	40
Lanjutan	Persidangan

Persidangan	dilanjutkan	pada	pukul	12.35 untuk	memasuki	Sidang	Paripurna
Terbuka	VII	yang dipimpin	oleh	Pdt.	Sri	Agus	Patnaningsih.

Pasal	41	
Apel	Nominal

BPMSW :				12 orang
BPHMSW : 1	 orang
MK	Banyuwangi : 		7 orang
MK	Bojonegoro : 10 orang
MK	Madiun : 10 orang
Bapel : 		8 orang
Pelawat : 		2 orang
Undangan-BPMSW	Jateng : 		1 orang
Undangan-BPMSW	Jabar : 		2 orang
UKDW :	 		- orang
Undangan-Pendeta : 		3 orang +

								 					56 orang
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Pasal	42
Penjemaatan	Program	Sinode	Wilayah

Majelis	 Sinode	 Wilayah	 menerima	 usulan	 Majelis	 Klasis	 GKI	 Klasis	
Banyuwangi	 mengenai	 penjemaatan	 program	 Sinode	Wilayah	 dalam	 format	
multimedia.

Pasal	43
Pembicara	untuk	KKR	Camp	Panggilan	Bina	Calon	Kader	1

Majelis	 Sinode	 Wilayah	 menerima	 usulan	 pembicara	 ibadah	 KKR	 Camp	
Panggilan	BCK	I	adalah	pendeta	GKI.

Pasal	44
Pendampingan	terhadap	Calon	Kader	dan	Keluarga	Calon	Kader

Majelis	Sinode	Wilayah	menerima	usulan	Majelis	Klasis	GKI	Klasis	Bojonegoro	
untuk	menugaskan	KKSW	perihal:
a. Pendampingan	bagi	calon	kader	dan	keluarga	calon	kader.
b. Sosialisasi	sistem	tahapan-tahapan	persiapan	kader	GKI.

Pasal	45
Pokja	Musik	Liturgi

Majelis	 Sinode	 Wilayah	 menerima	 usulan	 Majelis	 Klasis	 GKI	 Klasis	
Banyuwangi	 untuk	menugaskan	 BPMSW	menindaklanjuti	 perubahan	 ‘Pokja	
Musik	Liturgi’	menjadi	 ‘Departemen	Musik	Liturgi’	 dengan	 tugas	menangani	
hal-hal	terkait	ibadah,	seperti:	musik,	litugi,	dan	seni.

Pasal	46
Program	Studi	Spiritualitas	Agama	Rakyat

Majelis	 Sinode	 Wilayah	 menerima	 usulan	 Majelis	 Klasis	 GKI	 Klasis	
Banyuwangi	 mengenai	 penambahan	 kata	 ‘dalam’,	 sehingga	 menjadi	
“Spiritualitas	Agama	Rakyat	dalam	Membela	Lingkungan”.
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Pasal	47
Program	Departemen	Pendidikan

1. Majelis	 Sinode	 Wilayah	 menerima	 usulan	 Majelis	 Klasis	 GKI	 Klasis	
Banyuwangi	 perihal	 pengalihan	 dana	 beasiswa	 dalam	 Program	 II	
Departemen	Pendidikan,	dengan	catatan:
a. Adanya	 perubahan	 sasaran	 penerima	 beasiswa	 dari	 “Guru,	 Kepala	

Sekolah,	 Manajer	 Sekolah,	 Pengurus	 Yayasan	 Majelis	 Jemaat,	 dan	
putra	lokal”	diganti	menjadi	“Guru,	Kepala	Sekolah,	Manajer	Sekolah,	
dan	Guru-guru	yang	belum	S1”.

b. Bunyi	butir	9	tentang	RAPP	“Pengembangan	SDM	sekolah	B	(khusus	
untuk	 program	 SLDP-MM)”	 diganti	 menjadi	 “Pengembangan	 SDM	
sekolah	B	(untuk	program	S1	linier	dan	SLDP-MM)”

2. Majelis	 Sinode	Wilayah	menerima	 butir	 9	 tentang	RAPP	 butir	 e	 perihal	
dukungan	dana	untuk	biaya	operasional.

Pasal	48
Program	Departemen	Infokom

Majelis	Sinode	Wilayah	menerima	usulan	Majelis	Klasis	GKI	Klasis	Bojonegoro	
untuk	menugaskan	Departemen	Infokom	melakukan	penelitian	perihal	minat	
baca	dan	distribusi	majalah	“IGNITE”	dan	majalah	“SUKITA”.

Pasal	49
Evaluasi	terhadap	Sistem	Penyiapan	Pendeta	dan	TPG

Majelis	Sinode	Wilayah	menerima	usulan	Majelis	Klasis	GKI	Klasis	Bojonegoro	
untuk	menugasi		BPMSW	menyiapkan	sistem	evaluasi	penyiapan	Pendeta	dan	
Tenaga	Pelayanan	Gerejawi.	

Pasal	50
Alat	Survei	Profil	Jemaat

Majelis	Sinode	Wilayah	menerima	usulan	Majelis	Klasis	GKI	Klasis	Bojonegoro	
untuk	 menugasi	 BPMSW	memperlengkapi	 alat	 survei	 profil	 jemaat melalui	
cara-cara	antara	lain	perlawatan,	pendampingan	dan	kuesioner.
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Pasal	51
Pedoman	Pelaksanaan	Evaluasi	Kinerja	Pelayanan	Pendeta	dan	Penatua

Majelis	Sinode	Wilayah	menerima	usulan	Majelis	Klasis	GKI	Klasis	Bojonegoro	
untuk	menugaskan	BPMSW:

1. Meminta	 kepada	BPMS	 GKI	 untuk	 menyiapkan	 instrument	 evaluasi	
kinerja	pelayanan	pendeta	dan	penatua.

2. Melakukan	 pendampingan	 terhadap	 persiapan	 evaluasi	 pelayanan	
pendeta	dan	penatua,	melalui	forum	belajar	bersama.

Pasal	52
Penetapan	Panitia	Persidangan	LXIV
Majelis	Sinode	Wilayah	GKI	SW	Jatim

Majelis	 Sinode	 Wilayah	 menetapkan	 penyelenggaran	 Persidangan	 LXIV	
Majelis	 Sinode	 Wilayah	 GKI	 SW	 Jatim	 pada	 bulan	 September	 2014	 adalah	
Majelis	Klasis	GKI	Klasis	Bojonegoro.

Pasal	53
Warnasari

1. Pdt.	Hero	Guntoro:	mengusulkan	agar	setiap	penugasan	dalam	PMSW	
ditetapkan	penanggungjawab	dan	kerangka	waktunya.

2. Pnt.	Sindu	Prawira:	
- Mengingatkan	 agar	 semangat	 kebersamaan	 pengadaan	

perumahan	emeritus	pendeta	tidak	mengabaikan	tanggungjawab	
jemaat	kepada	pendeta	emeritus.

- Mengingatkan	agar	BPMSW	memperhatikan	kesinambungan	dan	
sosialisasi	hasil-hasil	keputusan	PMSW.	

Pasal	54
Penutupan	Persidangan

Persidangan	 ditutup	 pukul	 14.35,	 oleh	 Pdt.	 Sri	 Agus	 Patnaningsih	 dengan	
ditandai	 pengetukan	 palu.	 Dan	 penyerahan	 palu	 kepada	 Pdt.	 Hero	 Guntoro	
mewakili	Majelis	Klasis	GKI	Klasis	Bojonegoro.
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Pasal	55
Ibadah	Penutup	- Pelantikan	Personalia	
BPMSW	dan	BPHMSW	GKI	SW	Jatim

Masa	Pelayanan	2013-2017

Ibadah Penutupan	 Persidangan	 LXIII	 Majelis	 Sinode	 Wilayah	 GKI	 Sinode	
Wilayah	Jawa	Timur	dilaksanakan	pada	pukul	15:45	dilayankan	oleh	Pdt.Em.	
Samuel	 Tjahjadi.	 Dalam	 ibadah	 tersebut	 dilakukan	 pelantikan	 personalia	
BPMSW	dan	BPHMSW	GKI	SW	Jatim	periode	2013-2017.

Surabaya,	19	September	2013

An.	Persidangan	LXIII	Majelis	Sinode	Wilayah
GKI	Sinode	Wilayah	Jawa	Timur

													Pdt.	Setyahadi																																										Pdt.	Sutrisno
														Ketua	Umum																																							Sekretaris	Umum
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LAMPIRAN	1

Liturgi Pembukaan Persidangan LXIII Majelis Sinode Wilayah
GKI Sinode Wilayah Jawa Timur

17 September 2013
Membangun GKI Yang Misioner

JEMAAT BERHIMPUN
Panggilan
P : Kita mengawali Persidangan Majelis Sinode Wilayah hari ini dengan 

memandang kepada Dia, Tuhan Sang Kepala Gereja kita, yang telah 
memelihara kita, gereja-Nya dengan penuh kasih sayang. Marilah kita 
menyambut panggilan-Nya.

J : Marilah bersukacita karena Allah kita! 
P&J : Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. 

Menyanyilah bagi TUHAN, hai segenap bumi! 

Nyanyian Jemaat           jemaat berdiri
NKB 215:1, 5,6 Nyanyikanlah Kidung Baru
Syair : A Song of Cosmic Praise; James McAuley, 
terj. F. Suleeman (1990)
Lagu : Richard Connoly 1927 (Australia)

Refrein - Cantor
Nyanyikanlah kidung baru
serta nantikan janji Tuhanmu
Nyanyikanlah kidung baru
serta nantikan janji Tuhanmu 

Cantor
Hai s’luruh makhluk, angkat suaramu!
Bersuka dan pujilah Tuhanmu
Setiap saat dan di mana pun
Masyurkanlah keagungan-Nya!
Refrein -  Semua

Kaum Perempuan
Telinga, mata, tangan dan benak
Dengan bahasa, angka dan simbol
Di dalam karya, doa dan jeda
Memancarkan kebijakan-Nya
Refrein -  Semua
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Kaum Laki-laki
Dan kasih antar pria wanita
Segala hikmat, akal yang cerdas,
Keadilan dan kebenaran pun
Memancarkan kemuliaan-Nya
Refrein -  Semua

Votum
PL : Kebaktian Pembukaan Persidangan ke-63 Majelis Sinode Wilayah   Gereja 

Kristen Indonesia Sinode Wilayah Jawa Timur terjadi di dalam nama 
Bapa, Anak dan Roh Kudus.

J : (menyanyi NKB 228d) Amin, amin, amin.

Salam
PL : Salam kepada Saudara yang melayani Tuhan. Tuhan beserta Saudara. 
J : Salam kepada Saudara yang melayani Tuhan. Tuhan beserta Saudara.

Kata Pembuka          jemaat duduk
PL : Sesungguhnya Dia adalah Allah yang hadir di tengah kita, Allah yang 

bekerja di dalam kita, dan melalui kita.
J : Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk 

melakukan pekerjaan baik, yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau, 
supaya kita hidup di dalamnya.  

Nyanyian Jemaat 
NKB 216:1-3 Tuhan Engkaulah Hadir
Syair : En Medio de la Vida; Mortimer Arias (Bolivia), terj. H.A Pandopo 1984
Lagu : Antonio Auza (Bolivia) 

Tuhan Engkaulah hadir di dalam hidupku;
sama dengan udara kuhirup kasih-Mu
Dalam denyut jantungku kuasa-Mu bekerja;
tubuh dan pancaindra, ‘Kau menggerakkannya

Refrein
Dikau yang kukasihi dalam sesamaku
Dikau yang aku puji dalam ciptaan-Mu!

Perempuan Juga di pekerjaan, ‘Kau, Tuhan, beserta,
juga Engkau dengarkan lagu keluh kesah;
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Laki-laki Lagu mesin dan martil bising dan menderu
Lagu peras keringat naik kepada-Mu

Refrein    -

Interlude - overtune
Di dalam suka duka ‘Kau ingin beserta
Turut memperjuangkan damai sejahtera
‘Kau datang dalam Kristus, dosa dihapus-Nya
Dalam Kerajaan-Mu Kau ubah dunia

Refrein   -

Pengakuan Dosa
PL: Marilah kita memeriksa diri di hadapan Allah. Dengan rendah hati kita 

mengakui dosa dan kelemahan kita.

(sela - hanya musik lembut : “Kyrie Eleison”)

P1 : Ya, Bapa, kami telah berdosa di hadapan-Mu. Kami telah gagal 
melaksanakan kehendak-Mu. Apa yang baik, bukan itu yang kami 
lakukan. Sebaliknya apa yang buruk, yang mendukacitakan hati-Mu, 
itulah yang kami lakukan. Kristus, ampunilah kami.

J : (menyanyi, hanya kaum perempuan)  
Kyrie eleison, Kyrie eleison. Kyrie eleison, Kyrie eleison 
Christe eleison, Christe eleison. Christe eleison, Christe eleison

P2 : Ya, Allah, seringkali kami menutup mata bagi penderitaan sesama. Kami 
menahan kebaikan bagi mereka. Kami hanya memikirkan kesenangan diri 
kami. Kristus, ampunilah kami.  

J : (menyanyi, hanya kaum laki-laki)  
Kyrie eleison, Kyrie eleison. Kyrie eleison, Kyrie eleison 
Christe eleison, Christe eleison. Christe eleison, Christe eleison

P3 : Ampunilah kami ya, Tuhan. Sebagai gereja, kami gagal menghadirkan 
Tubuh-Mu. Orang lain tidak dapat melihat Kristus melalui kami. Kristus, 
ampunilah kami. 
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J : (menyanyi, semua)  
Kyrie eleison, Kyrie eleison. Kyrie eleison, Kyrie eleison 
Christe eleison, Christe eleison. Christe eleison, Christe eleison

PL : Baharuilah kami dengan Roh-Mu, ya Kristus. Bimbinglah kami ya, Roh 
Kudus. Ijinkan kami menjadi tangan dan kaki Kristus. Berikanlah kami hati 
Kristus. Amin.

Berita Anugerah                                                                                          Jemaat berdiri
PL : Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup, tidak 

lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia, yang telah mati dan 
telah dibangkitkan untuk mereka. (2 Korintus 5:15)

Demikianlah berita anugerah dari Tuhan.
J : Syukur kepada Allah

Nyanyian Jemaat 
NKB 200:1-3 - Di Jalan Hidup Yang Lebar
Syair : Out in the Highways and Byways of Life?/Make Me a Blessing; 
Ira B. Wilson 1909, terj. E.L. Pohan (1917-1993)
Lagu : George S. Schuler (1882-1973) 

Di jalan hidup yang lebar, sempit
orang sedih mengerang
Tolong mereka yang dalam gelap;
bawalah sinar terang!

Refrein
Pakailah aku, jalan berkat-Mu, 
memancarkan cahaya-Mu!
Buatlah aku, saluran berkat 
bagi siapa yang risau penat

Interlude - overtune
Wartakan Kristus dengan kasih-Nya; 
pengampunan-Nya penuh
Orang ’kan datang ’pabila engkau 
menjadi saksi teguh

Refrein -
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Seperti Tuhan memb’ri padamu 
dan mengasihi Dikau,
B’ri bantuanmu di mana perlu, 
Yesus mengutus Engkau!

Refrein
Pakailah aku, jalan berkat-Mu, 
memancarkan cahaya-Mu!
Buatlah aku, saluran berkat 
bagi siapa yang risau penat

PELAYANAN FIRMAN

Doa Pelayanan Firman                                                                                jemaat duduk

Pembacaan Alkitab

Khotbah

Saat Hening

Pengakuan Iman                                                                                           jemaat berdiri
P: Marilah kita mengakui iman kita dengan nyanyian 
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Doa Syafaat          jemaat duduk

PELAYANAN PERSEMBAHAN
Nas Persembahan
P : Marilah kita memberi persembahan sembari mengingat nasehat yang

mengatakan: “Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan
atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, 
sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah, Bapa kita.” (Kolose 3:17)

Nyanyian Jemaat
NKB 126:1-3 Tuhan Memanggilmu
Syair : Our Best; S.C. Kirk, terj F. Suleeman 1989
Lagu : Grant Colfax Tullar (1869-1950)

Tuhan memanggilmu, hai dengarlah : 
“Apa pun yang terbaik ya b’rikanlah!”
Dan jangan kau kejar hormat semu, 
muliakan saja Yesus, Tuhanmu

Refrein
Tiap karya diberkati-Nya, 
namun yang terbaik diminta-Nya.
Walaupun tak besar talentamu
B’ri yang terbaik kepada Tuhanmu

Sanjungan dunia jauhkanlah 
dan jangan kau dengar godaannya
Layani Tuhanmu dalam jerih 
dalam hidupmu yang t’lah Kauberi

Refrein  -

Hari terakhir pun makin dekat, 
mantapkan langkahmu jangan sesat
Sungguhlah janj-Nya, takkan lenyap, 
bahwa mahkota milik-Mu tetap.

Refrein   -

Doa Persembahan
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PERAYAAN PERJAMUAN KUDUS

Pengantar

Pengarahan Hati
PL :  Marilah kita mengarahkan hati kepada Tuhan
J :  Kami mengarahkan hati kepada Tuhan.
PL : Marilah kita bersyukur kepada Tuhan, Allah kita
J :  Sungguh layak bersyukur kepada-Nya

Doa Syukur

Prefasi dan Sanctus Benedictus
KJ 310  Kudus, Kudus, Kuduslah
Syair: Sanctus dan Benedictus, 
berdasarkan Yesaya 6:3, Wahyu 4:8, Matius 21:9
Lagu : disesuaikan dari liturgy Belanda 1978 

Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Mahakuasa!
Sorga dan bumi penuh kemuliaan-Mu!
Hosana di tempat yang mahatinggi!
Diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan!
Hosana di tempat yang mahatinggi! 

Penetapan Perjamuan Kudus
PL : Kita bersyukur karena Bapa Yang Mahakuasa senantiasa menyertai kita,

dan Kristus mengundang kita untuk mengambil bagian dalam 
PerjamuanKudus ini. Kita yakin bahwa Roh Kudus telah dicurahkan atas 
kita, sehingga, dengan iman, kita mengalami kehadiran Kristus bersama 
kita di sini. Kristus, yang pada malam waktu Dia diserahkan, mengambil 
roti dan sesudah itu itu Dia mengucap syukur atasnya. Dia 
memecahmecahkannya dan berkata, “Inilah Tubuhku yang diserahkan 
bagi kamu; perbuatlah ini menjadi peringatan akan Aku!” Kristus yang 
juga mengambil cawan, sesudah makan, lalu berkata, “Cawan ini 
adalahperjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah-Ku. Perbuatlah ini, 
setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan Aku!”  

J   :  Kematian Kristus kita wartakan!
        Kebangkitan Kristus kita rayakan! 
     Kedatangan Kristus kita nantikan!
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Peringatan akan Kristus

PL : Pada saat ini kita hadir dalam peristiwa karya kash Allah, yang 
menyelamatkan dunia : kelahiran dan kehidupan Kristus, Anak-Nya di 
antara manusia, pembaptisan-Nya, perjamuan malam terakhir bersama 
murid-murid-Nya, kematian-Nya. Kita memberitakan kebangkitan 
Kristus dan kenaikan-Nya ke surga dalam kemuliaan, di mana Ia berdoa 
bagi dunia. Kita merindukan kedatangan Kristus kembali pada akhir 
zaman untuk menggenapi segala sesuatu. Maka sebagai persekutuan 
yang dipersatukan dengan dan dalam Kristus, kita mengingat 
pengurbanan Kristus yang menyelamatkan, yang dikaruniakan kepada 
umat manusia di semua tempat.  

J : Terpujilah Kristus!

PL : Ketika kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini, Roh Kudus 
menolong kita, sehingga dipersatukan dalam Kristus menjadi satu tubuh 
dan satu roh, dan menjadi persembahan yang hidup bagi Allah.

J : Terpujilah Roh Kudus!

PL : Melalui Kristus, dengan Kristus, dalam Kristus, semua hormat dan 
kemuliaan bagi Allah Bapa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, 
sekarang dan selamanya.

J : Terpujilah Bapa, Anak, dan Roh Kudus!  

Doa Bapa Kami
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Salam Damai
PL : Tuhan telah mengampuni dan mempersatukan kita. Oleh karena itu 

marilah kita hidup dalam damai dan pengampunan. Damai Tuhan 
besertamu!

J : Dan besertamu juga! (jemaat berdiri saling bersalaman sambil mengucapkan :
“Damai Tuhan besertamu!”)
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Pembagian Roti dan Anggur
PL : Roti yang dipecahkan ini adalah persekutuan degan tubuh Kristus. Ambillah 

dan layanilah seorang akan yang lain.
Cawan minuman syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. 
Ambillah dan layanilah seorang akan yang lain.

Ungkapan Syukur
PL : Pujilah TUHAN, hai jiwaku! Pujilah nama-Nya yang kudus, hai segenap   

batinku! Pujilah TUHAN, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala 
kebaikan-Nya!

PENGUTUSAN



Persidangan	LXIII	Majelis	Sinode	Wilayah	GKI	SW	Jatim Halaman	39

Pengutusan
PL: Arahkanlah hatimu kepada Tuhan
J : Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan
PL: Jadilah saksi Kristus
J : Syukur kepada Allah
PL: Terpujilah Tuhan
J : Kini dan selamanya

Berkat
PL: Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau; 
              Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya 
               dan memberi engkau kasih karunia;
               Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu 
               dan memberi engkau damai sejahtera.

J: (menyanyi PKJ 180)
Kasih Tuhan mengiringimu, dan sayap-Nya melindungimu, 
Tangan Tuhan pegang hidupmu, majulah dalam terang kasih-Nya
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Ibadah Malam
17	September	2013

Bless	The	Lord	My	Soul
1=F;	4/4;	MM=76

Pujilah	Tuhan,	Pujilah	namaNya
Pujilah	Tuhan,	sumber	kehidupan

Nyanyian Cahaya
Penyalaan	lilin

Jesus	Your	Light
Yesus	Kristus,		cahaya	hatiku.	
Jauhkan	aku		dari	kegelapan.	
Yesus	Kristus,		cahaya	hatiku..	
Biarkan		kusambut		cintaMu.	

Permenungan

Sebuah	Kisah….
Pada	suatu	ketika	beberapa	orang	menyelidiki	sumber-sumber	daya	dunia	dan	
berkata	 satu	 sama	 lain,	 “Bagaimana	 kita	 bisa	 yakin	 bahwa	 kita	 akan	
mempunyai	cukup	sumber-sumber	daya	pada	masa-masa	yang	sulit?	Kita	ingin	
tetap	hidup	apa	pun	yang	terjadi.	Marilah	kita	mulai	mengumpulkan	makanan,	
bahan-bahan	lain	dan	pengetahuan	supaya	kita	tetap	aman	dan	terjamin	kalau	
terjadi	krisis.”

Maka	mulailah	mereka	menimbun,	begitu	banyak	dan	nekat	sampai	orang	lain	
mengajukan	protes	dan	berkata,	“Kamu	mempunyai	jauh	lebih	banyak	daripada	
yang	kamu	butuhkan,	 sementara	kami	 tidak	mempunyi	cukup	untuk	bertahan	
hidup	saja.	Berilah	kami	sebagian	dari	kekayaanmu!”	

Akan	 tetapi	 orang-orang	 yang	 menimbun	 barang	 itu	 berkata,	 “Tidak,	 kami	
memerlukan	 semua	 itu	 sendiri	 untuk	 berjaga-jaga	 dalam	 keadaan	 darurat,	
kalau	keadaan	menjadi	buruk	atau	kalau	hidup	kami	terancam.”	

Sementara	 itu	 yang	 lain	 berkata,	 “Kami	 sekarang	 menghadapi	 kematian,	
berilah	 kami	 makanan,	 bahan-bahan	 lain	 dan	 pengetahuan	 untuk	 bertahan	
hidup.	Kami	tidak	dapat	menunggu,	kami	membutuhkannya	sekarang!”	

Pada	 waktu	 itu	 orang-orang	 yang	 karena	 ketakutannya	 menimbun	 barang	
menjadi	 semakin	 takut.	Mereka	kuatir	 jangan-jangan	orang-orang	miskin	dan	
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kelaparan	ini	akan	menyerang	mereka.	Maka	mereka	berkata	 satu	 sama	 lain,	
“Marilah	 kita	mendirikan	 benteng	 untuk	melindungi	 kekayaan	 kita,	 sehingga	
tidak	seorang	pun	dapat	mencurinya.“	

Maka	 mulailah	 mereka	 membangun	 beneteng	 sedemikian	 tinggi,	 sehingga	
mereka	 bahkan	 tidak	 dapat	 melihat	 lagi	 apakah	 di	 luar	 benteng	 ada	musuh	
atau	 tidak!	 Karena	 ketakutan	 mereka	 bertambah	 besar	mereka	 berkata	 satu	
sama	 lain,	 “Musuh	 kita	 telah	 menjadi	 begitu	 banyak.	 Mungkin	 mereka	 akan	
mampu	 merobohkan	 benteng	 kita.	 Benteng	 kita	 tidak	 cukup	 kuat	 untuk	
mempertahankan	diri	 terhadap	mereka.	Kita	mesti	menempatkan	bom	di	atas	
tembok, sehingga	tidak	seorang	pun	berani	mendekat.”	Namun	meski	demikian	
mereka	tetap	tidak	merasa	aman	dan	terlindung	di	balik	benteng-benteng	yang	
mereka	dirikan	dan	persenjatai.	Sebaliknya	mereka	merasa	terjebak	di	penjara	
yang	mereka	dirikan	sendiri	dengan	ketakutan	mereka.

Mereka	 menjadi	 takut	 akan	 bom	 yang	 mereka	 pasang	 sendiri, karena	
memikirkan	 bahwa	 bom	 itu	 mungkin	 malah	 dapat	 menghancurkan	 mereka	
sendiri	 dan	 bukan	 musuh-musuh	 mereka.	 Dan	 sedikit	 demi	 sedikit	 mereka	
menyadari	 bahwa	 ketakutan	 mereka	 akan	 kematian	 membawa	 mereka	
semakin	dekat	pada	kematian	itu	sendiri.			

(Sumber:	Henry	J.	Nouwen, Tanda-tanda	Kehidupan)

Refleksi
Apakah	 ketakutan	 sedemikian	 besarnya,	 sehingga	 membutakan	 kita	 untuk	
melihat	realitas	yang	sesungguhnya?
Apakah	 ketakutan	 sedemikian	 besarnya,	 sehingga	 menghalangi	 kita	 untuk	
berbagi	kehidupan	dengan	sesama?

Bacaan	Alkitab
“Sebab	 Allah	 memberikan	 kepada	 kita	 bukan	 roh	 ketakutan,	 melainkan																					
roh	yang	membangkitkan	kekuatan,	kasih	dan	ketertiban.”
(2	Timotius	1:7)

Saat	Hening

Respon	(berdoa)
Tuhan	ampunilah,	 jika	ketakutan	 telah	membuat	kami	 tidak	mampu	melihat	
dan	 mempercayai	 rahmat-Mu	 yang	 besar,	 yang	 tak	 akan	 habis	 meski	 kami	
harus	membagi-bagikannya	kepada	banyak	orang.	
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Lord	God	You	Love	Us
1=G;	4/4;	MM=72

			 Lord	God,	You	love	us,		Source	of	compassion
					 Dikau		ya		Tuhan,		sumber	cinta	ku.
					 Dikau		ya		Tuhan,		sumber	hidupku.
					 Hanya		Engkaulah		sumber	hidupku.

Doa Syafaat

Ubi	Caritas
Respon	bagi	setiap	akhir	doa	syafaat:	

Di		dalam	cinta		dan		kasih.
Di		dalam	cinta	hadirlah	Tuhan

Nyanyian Syukur

Jubilate,	Servite
1=D;	4/4;	MM=84

Jubilate	Deo		omnis		terra
servite	Domino		in		laetitia.
Alleluia,		alleluia		in	laetitia.
Alleluia,		alleluia		in	laetitia!

Arti	:	 Bersoraklah	bagi	Tuhan,	hai	segala	isi	bumi.
Layanilah	Tuhan	dengan	sukacita

Berkat
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Ibadah Pagi
18	September	2013

Panggilan

P: Bersorak-sorailah	bagi	Allah,	hai	seluruh	bumi,
J:	 Mazmurkanlah	 kemuliaan	 nama-Nya,	 muliakanlah	 Dia	 dengan	 puji-

pujian!
P:	 Katakanlah	kepada	Allah:	"Betapa	dahsyatnya	segala	pekerjaan-Mu.
J: Seluruh	 bumi	 sujud	menyembah	 kepada-Mu,	 dan	 bermazmur	 bagi-

Mu,	memazmurkan	nama-Mu."	

Nyanyian Jemaat

NKB	32b	– Atas	Bumi	Nan	Permai
Syair	:	For	the	Beauty	of	the	Earth;	Folliet	S.	Pierpont	(1835-1917)
terj.	Tim	Nyanyian	GKI	1989
Lagu	:	(Rakyat	China	“Mo-li-hua”)	disesuaikan	oleh	I-to	Loh	1980.
©	Asian	Institute	for	Liturgy	and	Music	&	CCA.

Perempuan:
Atas	bumi	nan	permai,	atas	langit	nan	cerah
atas	kasih	tersemai	dalam	hidup	semesta:
Refrein (semua)
Kristus,	kami	naikkanlah	syukur	bagi-Mu
dalam	puji	dan	sembah

Laki-laki:
Atas	tiap	kurnia	pada	pagi	dan	petang,
Atas	bukit	dan	lembah,	surya,	bintang	yang	terang:
Refrein - (semua)

Atas	kasih	yang	mesra	di	antara	manusia
Atas	sanak	saudara	dalam	sorga	dan	dunia:
Refrein -

Interlude	– overtune

Atas	g’reja	yang	betah	dalam	dosa	dan	kerja,
Atas	kurban	baktinya	bagi	Raja	semesta:		
Refrein -
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Doa Syukur

Nyanyian Jemaat

PKJ	209:1,2	 Kasih	Setia-Mu
Syair	:	Thy	Loving	Kindness,	berdasarkan	Mazmur	63:4-5,	
terj	Yamuger	1998
Lagu	:	Hugh	Mitchell	©	Singspiration/United	Nations	Music	Publishers,	
Ltd./Booney	&	Howes	Music	Publishers	Ltd	

Kasih	setia-Mu	sungguh	lebih	baik’
lebih	berharga	dari	hidupku
Maka	bibirku	megahkan	Dikau;
kasih	setia-Mu	sungguh	lebih	baik

Seumur	hidup	kupuji	Engkau;
kunaikkan	doa	dalam	nama-Mu
Kasih	setia-Mu	lebih	berharga
dan	lebih	baik	dari	hidupku

Refleksi

Sebuah	kisah…

Seorang	 wanita	 di	 salah	 satu	 desa	 terkejut	 ketika	 ia	 melihat	 seorang	 asing	
berpakaian	 rapi	 di	 depan	 pintu	 rumahnya,	 minta	 sesuatu	 untuk	 dimakan.	
Wanita	itu	berkata,	“Maaf,	sekarang	saya	tidak	mempunyai	sesuatu	apa	pun	di	
rumah.”

“Tidak	 apa-apa,”	 kata	 orang	 asing	 itu	 bersahabat.	 “Saya	 mempunyai	 sebutir	
batu-sup	 di	 tas	 saya;	 kalau	 saya	 kauijinkan	 untuk	 memasukkannya	 ke	 dalam	
panci	dengan	air	mendidih,	saya	akan	membuat	sup	yang	paling	lezat	di	seluruh	
dunia.	Saya	minta	panci	yang	besar.”

Wanita	 itu	 ingin	 tahu.	 Ia	 meletakkan	 panci	 di	 atas	 api	 dan	 menceritakan	
rahasia	batu-sup	itu	kepada	seorang	tetangga.	Ketika	air	itu	hampir	mendidih,	
seluruh	tetangga	sudah	berkumpul	di	rumahnya	untuk	melihat	orang	asing	dan	
batu-supnya.	Orang	asing	itu	memasukkan	batu	ke	dalam	air	dan	mencicipinya	
sesendok	 dengan	 rasa	 nyaman	 dan	 berseru.	 “Ah	 enak	 sekali!	 Tetapi	 masih	
kurang	kentangnya.”

“Saya	punya	kentang	di	dapur	saya,”	kata	seorang	wanita	lain.	Dalam	beberapa	
menit	ia	sudah	kembali	membawa	kentang	yang	sudah	dikupas	dan	diiris	yang	
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kemudian	dimasukkan	ke	dalam	panci.	Kemudian	orang	asing	itu	mencicipi	lagi.	
“Istimewa!”	katanya.	Namun	dengan	bisik-bisik	ia	menambahkan,	“Seandainya	
kita	mempunyai	daging,	masakan	ini	akan	sangat	lezat.”	

Seorang	 ibu	 rumah	 tangga	 yang	 lain	 lari	 pulang	dan	membawa	daging	yang	
diterima	 oleh	 orang	 asing	 itu	 dengan	 penuh	 terimakasih	 dan	 dimasukkan	 ke	
dalam	 panci.	 Ketika	 ia	 mencicipi	 lagi,	 matanya	 berkedip-kedip,	 wajahnya	 ke	
atas	dan	berkata,	“Ah	enak!	Seandainya	ada	sayurnya,	masakan	ini	sempurna,	
sungguh	sempurna.”

Salah	 seorang	 tetangga	 cepat	 lari	 ke	 rumah	 dan	 kembali	 dengan	 keranjang	
penuh	 wortel	 dan	 bawang.	 Sesudah	 sayur-sayuran	 ini	 dimasukkan	 ke	 dalam	
panci	 dan	 orang	 asing	 itu	 mencicipi	 sekali	 lagi,	 ia	 berkata	 dengan	 nada	
memerintah,	“Garam	dan	bumbu,	 “	 “Ini” kata	 seorang	ibu	rumah	 tangga.	Lalu	
datang	 perintah	 yang	 lain,	 “Mangkuk	untuk	 semua	orang.”	 Yang	 hadir	 di	 situ	
lari	ke	 rumah	masing-masing	untuk	mencari	mangkuk.	Bahkan	beberapa	 juga	
membawa	roti	dan	buah-buahan.

Lalu	mereka	 semua	duduk	menikmati	 santapan	yang	 sangat	 lezat,	 sementara	
orang	asing	itu	membagi-bagikan	sup	istimewa	yang	dimasaknya.	Semua	orang	
merasa	 amat	 gembira.	 Mereka	 tertawa,	 berbicara	 dan	 untuk	 pertama	 kali	
makan	bersama-sama.	Di	tengah-tengah	kegembiraan	mereka	itu,	orang	asing	
itu	diam-diam	menyelinap	pergi	dan	meninggalkan	batu-sup	ajaib	yang	dapat	
mereka	 gunakan	 setiap	 kali	 mereka	 mau	 membuat	 sup	 yang	 paling	 lezat	 di	
seluruh	dunia. 

Sumber : Anthony de Mello,
“Doa Sang Katak, Meditasi dengan Cerita”

Apa	pendapat	Anda	untuk	kisah	ini?

Saat	Hening

Bacaan	Alkitab
“Sebab	 kamu	 dibebani	 bukanlah	 supaya	 orang-orang	 lain	 mendapat	
keringanan,	 tetapi	 supaya	 ada	 keseimbangan.	 Maka	 hendaklah	 sekarang	 ini	
kelebihan	 kamu	mencukupkan	 kekurangan	mereka,	 agar	 kelebihan	 mereka	
kemudian	 mencukupkan	 kekurangan	 kamu,	 supaya	 ada	 keseimbangan.	 (2	
Korintus	8:13-14)
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Doa	
Seringkali	kami	tidak	menyadari	bahwa	Tuhan	memberikan	kekuatan	kepada	
kami	 melalui	 saudara	 kami.	 Karena	 itu	 tolonglah	 kami	 untuk	 mengalami	
mujizat	 cinta	 kasih	 dan	 keajaiban	 pemberian.	 Dengan	 memberi,	 kami	
menerima	sukacita	yang	tak	ternilai.	Amin.

Nyanyian	Jemaat

PKJ	203:1-3,6 Ada	Damai	Sejahtera	Allah
Syair	dan	lagu:	God	Gives	Peace	Like	a	River,	Anonym,	
terj.	Leatha	Humes	1999

Ada	damai	sejaht’ra	Allah,	
ada	damai	sejaht’ra	Allah,
Ada	damai	sejaht’ra	Allah	di	hatiku	
Ada	damai	sejaht’ra	Allah,	
ada	damai	sejaht’ra	Allah,
Ada	damai	sejaht’ra	Allah	di	hatiku	

Kasih	Allah	berlimpah-limpah,
kasih	Allah	berlimpah-limpah
kasih	Allah	berlimpah-limpah	di	hatiku
Kasih	Allah	berlimpah-limpah,
kasih	Allah	berlimpah-limpah
kasih	Allah	berlimpah-limpah	di	hatiku

Rahmat	Allah	bagaikan	sungai,
rahmat	Allah	bagaikan	sungai
rahmat	Allah	bagaikan	sungai	di	hatiku
Rahmat	Allah	bagaikan	sungai
rahmat	Allah	bagaikan	sungai
rahmat	Allah	bagaikan	sungai	di	hatiku

overtune

Ada	damai	sejahtera	Allah;
kasih	Allah	berlimpah-limpah,
rahmat	Allah	bagaikan	sungai	di	hatiku
Sukacita	berlimpah-ruah
‘kumemuliakan	nama	Tuhan,
‘kumemuliakan	nama	Tuhan	di	hatiku
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Laudate	Omnes	Gentes
1=Es;	¾;	MM=63

Pujilah	semua	bangsa,	Puji	Tuhan	kita	
Pujilah	semua	bangsa,	Puji	Tuhan	kita.

Nyanyian Cahaya
Penyalaan	lilin

Spiritus Jesus Christi
1=F; 24:3/4; MM=58

Roh	Tuhan	YesusKristus,	Roh	sumber	cinta kasih,
terangilah	kami,	terangilah	kami.

Permenungan
Sebuah	Kisah….

Adalah	seorang	petapa	tua.	Orang	ini	pergi	menemui	Abba	John	untuk	bertanya	
bagaimana	mengatasi	sifat	pelupa.	Setelah	menerima	sepatah	kata	bijaksana	ia	
kembali	ke	tempatnya.	Akan	tetapi dalam	perjalanan	pulang	ia	sudah	lupa	apa	
yang	tadi	dikatakan	oleh	Abba	John	kepadanya.

Maka	 ia	 kembali	 dan	 mendapatkan	 kata	 bijaksana	 yang	 sama.	 Akan	 tetapi	
sekali	 lagi,	 dalam	 perjalanan	 pulang,	 ia	 lupa	 lagi.	 Hal	 seperti	 ini	 terjadi	
beberapa	 kali.	 Ia	 mendengarkan	 yang	 dikatakan	 oleh	 Abba	 John	 dan	 dalam	
perjalanan	pulang,	ia	lupa	lagi.
Lama	 sesudah	 itu	 kebetulan	 ia	 berjumpa	 dengan	 Abba	 John	 dan	 berkata,	
“Tahukah	Bapa,	bahwa	saya	sudah	melupakan	sekali	lagi	yang	bapa	katakana	
kepada	 saya?	 Seharusnya	 saya datang	 kembali,	 tetapi	 saya	 sudah	 cukup	
menggangu	bapa	dan	tidak	mau	terlalu	menggangu	bapa.”
Abba	 John	 berkata	 kepadanya,	 “Pergilah	 dan	 nyalakan	 lampu.”	 Orangtua	 itu	
menyalakan	lampu.	Lalu	John	berkata,	“Bawalah	lagi	beberapa	lampu	yang	lain	
dan	 nyalakan lampu-lampu	 itu	 dari	 lampu	 yang	 pertama.”	 Inipun	 dilakukan	
oleh	orangtua	itu.	
Lalu	 Abba	 John	 berkata	 kepada	 orangtua	 itu,	 “Apakah	 lampu	 yang	 pertama	
menderita	rugi	karena	lampu-lampu	yang	lain	dinyalakan	dari	lampu	itu?”
“Tidak,”	kata	orangtua	itu.
“Kalau	begitu,	sama	halnya	dengan	John.	Seandainya	bukan	hanya	engkau	saja,	
akan	 tetapi	 seluruh	 penduduk	 kota	 Scetis	 datang	 kepada	 saya	 untuk	 minta	
pertolongan	 dan	 nasehat,	 saya	 tidak	 akan	 menderita	 rugi	 sedikitpun.																																						
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Maka	 datanglah	 kepada	 saya	 kapan	 saja	kalau	 engkau	membutuhkan,	 tanpa	
ragu-ragu.”	

Sumber	: Anthony	de	Mello,
“Doa	Sang	Katak,	Meditasi	dengan	Cerita”

Refleksi
Mungkinkah	 saat	 kita	 menyadari	 bahwa	 kita	 bukanlah	 sang	 pemilik,	 kita	
hanya	 menerima,	 sama	 dengan	 yang lain,	 	 maka	 kita	 lebih	 mudah	 untuk	
berbagi?

Saat	Hening

Bacaan	Alkitab
Berbahagialah	 orang	 yang	 murah	 hatinya,	 karena	 mereka	 akan	 beroleh	
kemurahan.	(Matius	5:7)

Respon	(berdoa)
Ya,	Kristus	lapangkanlah	hati	kami	untuk	melihat	bahwa	memberi	tidak	akan	
membuat	kami	kekurangan.	Dengan	memberi,	kami	dapat	melihat	kekayaan	
rahmat	Kristus	yang	tak	ternilai	harganya.

O	Christe	Domine	Jesu
1=D;	¾;	MM=60

O		Christe	Domine			Jesu,		O		Christe	Domine			Jesu	O
O		Kristus		O		Tuhan	Yesus,		O		Kristus		O		Tuhan	Yesus O

Doa Syafaat
Respon	bagi	setiap	akhir	doa	syafaat:

Veni	Creator	Spiritus
1=Es;	4/4;	MM=100

Datang	datanglah,	Roh	Pembaharu
Datanglah,	Roh	Pembaharu

Nyanyian Syukur

El	Senyor
1=F;	¾;	MM=69

Dalam	Tuhan	aku	bersyukur,
dengan	lagu		pujian.		Tuhanlah,Penyelamatku,

dalam	Dialah	sukacita;
dalam	Dialah	sukacita

Berkat
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Panggilan

Nyanyian Jemaat

NKB	41:1,2	Fajar	Merekah
Syair	:	Golden	Breaks	the	Dawn;	T.C	Chao,	terj.	Frank	W.Price	(ayat	1)	
D.T	Niles	(ayat	2-4).	Terj.	Tim	Nyanyian	GKI	1990
Lagu:	Hu	Te-ngai	1936	(China)
©	Asian	Institute	for	Liturgy	and	Music	&	CCA

Perempuan	: Fajar	merekah,	surya	benderang,
danau	dan	lembah	tampak	cemerlang
Unggas	pun	terbang,	kusuma	mekar,
Kasih	terbentang	di	alam	segar

Laki-laki:	 Bapa	mulia,	agung	nama-Mu,
kuasa	yang	megah	ada	pada-Mu
Hanya	Dikaulah	paut	disembah
Pemb’ri	kurnia	bagi	manusia

Overtune

Nyata	kasih-Nya	pada	manusia,
Allah	Yang	Esa	layak	disembah
Kristus	datanglah	agung	dan	megah
malam	pun	enyah,	fajar	merekah.

Doa Syukur

Nyanyian Jemaat

PKJ	59		Besarlah	Tuhan
Syair	dan	lagu	:	Great	is	the	Lord,	berdasarkan	Mazmur	48:2-3	dan	9:12	Robert	Ewing,	
terj.	Yamuger	1998	

Besarlah	Tuhan	dan	sangatlah	terpuji,	
alas	kota	Allahku	itu	Gunung	Sion	yang	kudus;
Gunung	Sion	itu	elok,
membuat	girang	s’luruh	bumi,
Tuhanku	bersemayam	di	Sion,	kota	Raja	besar.
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Refleksi

Sebuah	kisah	…
Ada	sebuah	biara	yang	hampir	bubar.	Penghuninya	hanya	tinggal	enam	orang	
yang	 sudah	 lanjut	 usia.	 Untuk	 menyelamatkan	 keadaan,	 pergilah	 pemimpin	
biara	itu	kepada	seorang	rabi	yang	terkenal	bijak.

“Rabi,	tolonglah,	berilah	nasihat	yang	dapat	menolong	kami,	“	kata	kepala	biara	
sambil	terisak.

Sang	rabi	pun	ikut	meneteskan	air	mata.	“Maaf,	saya	pun	tidak	tahu	apa	jalan	
keluarnya.	 Yang	 dapat	 saya	 katakan	 hanyalah	 ini	 :	 salah	 seorang	 di	 antara	
Anda	adalah	Mesias.”

Setibanya	kembali	di	biara,	para	biarawan	lain	sudah	menunggu.		“Apa	nasihat	
rabi?”	 tanya	 mereka.	 	 Sambil	 termenung	 kepala	 biara	 menjawab,	 “Rabi	 pun	
tidak	bisa	menolong.	Hanya	satu	hal	yang	dikatakan	rabi	itu,	 tetapi	aku	 tidak	
mengerti	 apa	 maksudnya.	 Ia	 berkata	 bahwa	 salah	 seorang	 di	 antara	 kita	
adalah	Mesias	atau	Kristus.”

Pada	 hari-hari	 berikutnya	 para	 biarawan	 itu	 memikirkan	 apa	 gerangan	 arti	
ucapan	 sang	 rabi.	 “Apakah	 rabi	 	 itu	 bermaksud	 mengatakan	 bahwa	 salah	
seorang	di	antara	kita	adalah	penjelmaan	Kristus?	Ah,	 yang	betul	 saja.	Tetapi	
seandainya	betul,	biarawan	yang	mana?”

Karena	 mereka	 tidak mengetahui	 siapa	 yang	 adalah	 Kristus,	 maka	 mereka	
mulai	saling	bersikap	hati-hati	dan	penuh	hormat	terhadap	satu	sama	lain.
Bahkan	 lama-lama	 tiap	 biarawan	 itu	mulai	 berpikir	 :	 “Jangan-jangan	Kristus	
menjelma	dalam	diri	saya.”	Karena	itu	mereka	menjadi	sangat	hati-hati	dalam	
tiap-tiap	perkataan	dan	perbuatan	mereka.

Suasana	 di	 biara	 itu	 langsung	 menjadi	 ramah,	 penuh	 respek	 dan	
menyenangkan.	Orang-orang	yang	singgah	di	biara	itu	melihat	dan	merasakan	
suasana	 yang	 indah	 itu.	 Mereka	 tertarik	 pada	 cara	 biarawan	 itu	 saling	
bersikap.	Karena	itu	mereka	jadi	sering	datang	dan	berbincang-bincang	dengan	
para	biarawan.	Banyak	yang	bergabung	dan	tinggal	bersama	mereka.	Hasilnya	
biara	yang	semula	hampir	bubar	itu,	kini	malah	sangat	hidup	dan	menarik	hati	
banyak	orang	untuk	merasakan	dan	mengalami	cara	hidup	seperti	mereka.

Sumber	: Andar	Ismail, Selamat	Mengikuti	Dia.

Pertanyaan	: Siapakah	sebenarnya	di	antara	mereka	adalah	Mesias?
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Bacaan	Alkitab	:	
“Kepada	 mereka	 Allah	 mau	 memberitahukan,	 betapa	 kaya	 dan	 mulianya	
rahasia	itu	di	antara	bangsa-bangsa	 lain,	yaitu:	Kristus	ada	di	 tengah-tengah	
kamu,	Kristus	yang	adalah	pengharapan	akan	kemuliaan!”	(Kolose	1:27)

Apakah	Kristus	benar-benar	ada	di	antara	kita	dan	di	dalam	kita?

Saat	Hening

Doa
Kristus,	buatlah	aku	menemukan	Engkau	di	dalam	sesamaku
Ijinkan	aku	menjamah	dan	memeluk-Mu,
menegakkan	pundak	yang	terkulai
menopang	tangan	yang	lemas
dan	membiarkan	mereka	melihat	Engkau	di	dalam	aku.
Amin.

Nyanyian Jemaat

NKB	127:1,3	Ya	Tuhan,	Kaulah	Penebus
Syair	dan	lagu	:	P	God,	die	mmij	hebt	vrijgekocht;	Leger	des	Heils,	
terj.	Tim	Nyanyian	GKI	1991

Ya	Tuhan,	Kaulah	Penebus	yang	b’rikan	darah-Mu
menjadi	kurban	yang	kudus,	mulia	bagiku
Kendati	jalan	hidupku	berliku	dan	berat
Engkau	benarlah	panduku	dan	aku tak	sesat
Refrein
Tanamkan	citra-Mu	di	dalam	diriku,
Supaya	hatiku	rendah,	dan	mengasihi-Mu

Dan	baharui	hidupku	menurut	citra-Mu
Inilah	kerinduanku	di	dalam	hatiku
Limpahkanlah	anugerah	kepada	anak-Mu
Serta	hapuskan	dosanya,	ya	Tuhan,	Allahku.	
Refrein
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Liturgi Penutupan Persidangan Majelis Sinode Wilayah
GKI Sinode Wilayah Jawa Timur

19	September	2014
Membangun GKI Yang Misioner

JEMAAT BERHIMPUN
Panggilan
P : Kita telah mengakhiri Persidangan Majelis Sinode Wilayah. Sebab segala 

sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia : Bagi Dialah 
kemuliaan sampai selama-lamanya!

J : Terpujilah Tuhan Allah kita. Tak berkesudahan kasih setia-Nya.

Nyanyian Jemaat jemaat berdiri
PKJ 14  Kunyanyikan Kasih Setia Tuhan
Syair dan lagu : I will sing of the Mercies of the Lord, J.H. Flimore 19
Berdasarkan Mazmur 89:1, terj. Yamuger 1999.

Kunyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya
Kunyanyikan kasih setia Tuhan selamanya
Kunyanyikan selamanya 
Kututurkan tak jemu kasih setia-Mu, Tuhan;
Kututurkan tak jemu kasih setia-Mu turun temurun

Votum
P : Kebaktian Penutupan Persidangan ke-63 Majelis Sinode Wilayah  Gereja 

Kristen Indonesia Sinode Wilayah Jawa Timur hanya terjadi di dalam 
kasih dan rahmat Bapa, Anak dan Roh Kudus.

J : (menyanyi NKB 228b) Amin, amin, amin.

Salam
P : Tuhan beserta Saudara 
J : Dan beserta Saudara juga.

Litani Ungkapan Syukur jemaat duduk

P : Nyanyikanlah nyanyian baru bagi TUHAN, sebab Ia telah melakukan 
perbuatan-perbuatan yang ajaib; keselamatan telah dikerjakan kepada-
Nya oleh tangan kanan-Nya, oleh lengan-Nya yang kudus.
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J : TUHAN telah memperkenalkan keselamatan yang dari pada-Nya, telah 
menyatakan keadilan-Nya di depan mata bangsa-bangsa.

P : Ia mengingat kasih setia dan kesetiaan-Nya terhadap kita, segala ujung 
bumi telah melihat keselamatan yang dari pada Allah kita.

J : Bersorak-soraklah bagi TUHAN, hai seluruh bumi, bergembiralah, 
bersorak-sorailah dan bermazmurlah!

Nyanyian Jemaat 

NKB 215:1,3,5 Nyanyikanlah Kidung Baru
Syair : A Song of Cosmic Praise; James McAuley, 
terj. F. Suleeman (1990)
Lagu : Richard Connoly 1927 (Australia)

Refrein  
Nyanyikanlah kidung baru
serta nantikan janji Tuhanmu
Nyanyikanlah kidung baru
serta nantikan janji Tuhanmu 

Hai s’luruh makhluk, angkat suaramu!
Bersuka dan pujilah Tuhanmu
setiap saat dan di mana pun
Masyurkanlah keagungan-Nya!
Refrein -

Samud’ra, danau, sungai yang deras,
telaga, mata air yang jernih,
segala ikan juga isi laut
memancarkan keluhuran-Nya.  
Refrein -

Telinga, mata, tangan dan benak
dengan bahasa, angka dan simbol
di dalam karya, doa dan jeda
memancarkan kebijakan-Nya
Refrein -
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Doa Litani Pengakuan Dosa Saat hening untuk memeriksa diri

J : Ampuni dosa kami dan sucikan kami
Ampuni dosa kami dan sucikan kami
Ampuni dosa kami dan sucikan kami

PL : Oh Tuhanku, oh betapa besar kesalahan kami
S’gala tingkah perbuatan kami tak ada yang benar

J : Ampuni dosa kami dan sucikan kami
PL : Oh Tuhanku di depan-Mu terbuktilah salah kami

Hanya Engkau Sumber ampun bagi manusia
J : Ampuni dosa kami dan sucikan kami

-- Musik --

J : Ampuni dosa kami dan sucikan kami
PL : Oh ya Tuhan perbuatan kami selalu menentang-Mu

Oh Tuhanku ampunilah kami yang penuh cela
J : Ampuni dosa kami dan sucikan kami

Ampuni dosa kami dan sucikan kami

Berita Anugerah jemaat berdiri

PL : Jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara kepada 
Bapa, yaitu Yesus Kristus, yang adil. Dan Ia adalah pendamaian untuk 
segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa 
seluruh dunia. (1 Yohanes 2;1,2)

Demikianlah berita anugerah dari Tuhan.

J : Syukur kepada Allah. saling berjabat tangan

Nyanyian Jemaat
PKJ 212 Ya Allah Kasih-Mu Besar
Syair dan lagu : Januar Ishak

Ya Allah, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala,
tiada terduga dalamnya,  tiada terjangkau luasnya.
Ya Yesus, kasih-Mu besar,  lebih besar dari segala.
Hidup kekal Engkau beri dan aku hidup berseri!

Refrein
Dalam doa aku bersyukur atas limpah kasih-Mu
Ajar aku mengasihi-Mu dan sesama manusia 



Persidangan	LXIII	Majelis	Sinode	Wilayah	GKI	SW	Jatim Halaman	55

PELAYANAN FIRMAN

Doa Pelayanan Firman                                                                                jemaat duduk

Persembahan Nyanyian           jemaat duduk

Adakah Kau Menderita
Syair dan lagu : Pdt Hosea Abdi Widhyadi

Adakah kau menderita bersama sesamamu 
yang menderita dicekam maut diinjak sesamanya 
Adakah engkau menangis
bersama sesamamu menjerit sedih 
dirobek oleh kuasa kuasa dusta
Mana Roh kasih salibmu 
yang berkuasa membebaskan
Mana Roh kasih salibmu 
yang membela mend’rita?
Adakah engkau perjuangkan sesamamu 
yang resah dikejar kehancuran total 
yang datang dan menghadang

Pembacaan Alkitab

Khotbah

Saat Hening

Persembahan Nyanyian 

Imanmu, Imanku Sinar Terang
Syair dan lagu : Pdt Hosea Abdi Widhyadi

Imanmu, imanku bersinar selalu, 
bagaikan bintang di malam gelap 
bersinar terang sekali.
Imanmu, imanku cahaya yang indah, 
sinarnya bimbing siapa saja 
yang cari kehidupan suci.
yang cari indahnya kasih murni, 
yang mampu b’rikan hati suci
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Sinarnya biasan sinar Kristus, 
cemerlang terang senantiasa,
Sinarnya biasan kasih Kristus, 
cemerlang terang nan abadi
Imanmu, imanku alangkah indahnya.

Ending :  Imanmu, imanku alangkah indahnya.

PELANTIKAN BADAN PEKERJA MAJELIS SINODE WILAYAH

Pengantar jemaat duduk

Doa Syukur

Nyanyian Jemaat

PKJ 3 Ajaib Nama-Nya
Syair dan lagu : His name is Wonderful, Audrey Mieir 1959, terj. Yamuger 1998 
(c) Manna Music, Inc

Ajaib nama-Nya, ajaib nama-Nya, 
Ajaib nama-Nya, Yesus Tuhan!
Raja Mahabesar, Penguasa Semesta,
Ajaib nama-Nya, Yesus Tuhan!
Gembala Agung dan Juruselamat
Allah Mahakuasa! Sembahlah Dia,
Kasihi Dia ajaib nama-Nya, Yesus Tuhan!

Pernyataan Keyakinan dan Janji
PL: ....................................................

Apakah jawab Saudara-saudara?

C: Ya, kami percaya, yakin dan berjanji

Pelayanan Pelantikan

Nyanyian Jemaat           jemaat berdiri
Pujilah Khalik semesta, sumber segala kurnia,
Surga dan bumi, puji t’rus Sang Bapa, Putra, Roh Kudus!
Amin
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Pesan bagi Pelayan-pelayan Baru           jemaat duduk 
pelayan baru menghadap ke arah jemaat

PL : Saudara-saudara pelayan-pelayan Tuhan yang baru, inilah Jemaat 
Tuhan yang menantikan pelayanan Saudara-saudara. Karena itu 
berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan 
Tuhan! Sebab kamu tahu, bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan 
jerih payahmu tidak sia-sia.

Pb : Kami akan menggunakan seluruh talenta dan kemampuan yang Allah 
telah karuniakan kepada kami untuk melakukan pelayanan yang 
dipercayakan kepada kami ini dengan rendah hati, lemah lembut dan 
sabar, serta menunjukkan kasih dalam hal saling membantu.

  
Pesan bagi Jemaat
PL : Saudara-saudara, inilah pelayan-pelayan Tuhan yang baru. Sambutlah, 

dukunglah dan bekerjalah bersama mereka dalam membangun jemaat 
Tuhan.

J : Kami menyambut mereka dan akan mendukung serta bekerjasama 
dengan mereka dengan sungguh-sungguh dalam kasih.

Persembahan Nyanyian  

Sebutlah Dia Saudaramu
Syair dan lagu : Pdt Hosea Abdi Widhyadi

Siapakah yang disebut saudaramu
Dalam hidup penuh tantangan dan kesulitan
Siapakah saudaramu terdekat 
dalam ketimpangan hidup di dunia

Yang menangis yang disebut saudaramu
Yang menangis kar’na disingkirkan sekitarnya
Yang terbuang terhempas bagai sampah 
kau sebut dia saudaramu

Jika kau hilangkan laparnya, 
jika kau hilangkan hausnya
Jika kau obati sakitnya, TUHANlah saudaramu
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Siapakah yang kau sebut saudaramu,
Yang menangis sendiri tanpa ada harapan
Ulurkanlah tangan ungkapan cinta
Sebutkanlah dia saudaramu.

Doa Syafaat

PENGUTUSAN

Nyanyian Jemaat jemaat berdiri

PKJ 185:1,3,5  Tuhan Mengutus
Syair dan lagu : Arnoldus Isaak Apituley 1998

Tuhan mengutus kita ke dalam dunia
bawa pelita kepada yang gelap
Meski dihina serta dilanda duka, 
harus melayani dengan sepenuh
Refrein

Dengan senang, dengan senang
marilah kita melayani umat-Nya
Dengan senang, dengan senang
berarti kita memuliakan nama-Nya

Tuhan mengutus kita ke dalam dunia 
untuk yang miskin dan lapar berkeluh
Meski dihina serta dilanda duka
harus melayani dengan sepenuh
Refrein  -

Tuhan mengutus kita ke dalam dunia 
untuk melawat orang terbelenggu
Meski dihina serta dilanda duka,
harus melayani dengan sepenuh
Refrein -  
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Pengutusan

PL : Arahkanlah hatimu kepada Tuhan
J : Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan
PL : Jadilah saksi Kristus
J : Syukur kepada Allah
PL : Terpujilah Tuhan
J : Kini dan selamanya

Berkat

PL : Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau; 
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya 
dan memberi engkau kasih karunia;
Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu 
dan memberi engkau damai sejahtera.

J : (menyanyi) 
Haleluya, haleluya, haleluya, haleluya, haleluya! 
Amin, amin, amin!
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LAMPIRAN	2
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LAMPIRAN	3

JADWAL	HARIAN	PERSIDANGAN	LXIII	MAJELIS	SINODE	WILAYAH	
GKI	SINODE	WILAYAH	JAWA	TIMUR

17-19	SEPTEMBER	2013,
di	GKI	Manyar,	Surabaya

Selasa,		17	September
16.30	- 17.00 KUDAPAN
17.00	- 19.00 PARIPURNA	TERBUKA	I	

*		Kebaktian	Pembukaan
*		Sambutan-sambutan
a. BPMK	Banyuwangi	
b. BPMS	GKI
c. BPMSW	GKI	SinWil	Jatim,

			 pembukaan	persidangan	
19.00	- 19.30 MAKAN		MALAM
19.30	– 21:30 CERAMAH:	

“Peran	Gereja	Dalam	Dunia	Pendidikan”
21.30	– 22:30 PARIPURNA	TERBUKA	II	
22:30	- 23.00 I	B	A	D	A	H					M	A	L	A	M

Rabu,	18	September	
07.00	- 07.30 M	A	K	A	N				P	A	G	I
07.30	- 08.00 I	B	A	D	A	H				P	A	G	I	
08:00- 10.00 PARIPURNA	TERBUKA	III

- Laporan	BPMHSW.
- Informasi	UKDW	+	Pembina.	Yayasan.
- Laporan	PTKSW	untuk	UKDW.
- Lembaga	Kesejahteraan	GKI
- Perlawatan	Sinode	Wilayah	

10:00- 10:30 KUDAPAN
10.30-13:00 PARIPURNA	TERBUKA	IV	

- Pembahasan	Kompilasi.
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13.00	- 13.30 MAKAN	SIANG
13.30	- 16.00 ISTIRAHAT
16.00	- 17.00 KUDAPAN
17.00	- 19.00	 PARIPURNA	TERBUKA	V	

– Lanjutan	Pembahasan	Kompilasi		
19.00	- 19.30 MAKAN	MALAM
19.30	- 21.30 PARIPURNA	TERTUTUP

- Laporan	Panitia	Nominasi
- PTKSW	– Oikmas
- Pendeta/	Calon	Pendeta	(Hasil	PMK-PMK)

21.30	- 22.00 IBADAH	MALAM

Kamis,	19	September
07.00	- 07.30 MAKAN	PAGI
07.30	- 09.30 IBADAH	PAGI	+	PA

Tema:	“Membangun	Gereja	Kristen	Indonesia
Sinode	Wilayah	Jawa	Timur	yang	Misioner”

09.30	- 10.00 PARIPURNA	TERBUKA	VI
- Pengesahan	Akta	
- Penetapan	P	ke	64	MSW	GKI	SW	Jatim,	September	2014	
- Warnasari		

10.00	- 10.30 KUDAPAN
10.30	- 13.00 PARIPURNA	TERBUKA	VI	(lanjutan)
13.00	- 13.30 MAKAN	SIANG
13:30	–15:00 PENUTUPAN

- Ibadah
- Pelantikan	BPMSW	dan	BPHMSW	Masa	Pelayanan	

2013-2017.
- Serah	Terima	dan	Sambutan.

15.00	– SELESAI	- PULANG
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LAMPIRAN	4

TATA	TERTIB
PERSIDANGAN	MAJELIS	SINODE	WILAYAH

GEREJA	KRISTEN	INDONESIA	SINODE	WILAYAH	JAWA	TIMUR

I. PENDAHULUAN

Persidangan	Majelis	Sinode	Wilayah	(PMSW)	adalah	persidangan	Majelis	
Sinode	Wilayah	yang	dihadiri	utusan	 	yang	ditunjuk	oleh	Majelis	Klasis-
Majelis	 Klasis	 di	 lingkup	 GKI	 Sinode	 Wilayah	 Jatim	 yang	 terdiri	 dari:	
Pendeta	dan	Penatua

Mengingat	 dan	 mempertimbangkan	 bahwa	 PMSW	 merupakan	 sarana	
pengambilan	keputusan	di	lingkup	GKI	Sinode	Wilayah	(Tata	Laksana	GKI	
pasal	186		),	maka	kita	perlu	merapikan	diri	dalam	tata	cara	pelaksanaan	
Persidangan	Majelis	Sinode	Wilayah.

Untuk	mencapai	 maksud	 tersebut,	 maka	 diadakan	 dan	 diberlakukanlah	
Tata	 Tertib	 Persidangan.	 Tata	 Tertib	 ini	 mempunyai	 sifat	 ganda	 yang	
positif,	pada	satu	pihak	berfungsi	mencegah	kemungkinan-kemungkinan	
akan	gangguan	yang	timbul	dalam	persidangan	dan	dapat	memperlambat	
jalannya	 persidangan,	 sedangkan	 pada	 pihak	 lainnya	 berfungsi	 untuk	
melancarkan,	 menertibkan	 serta	 mengarahkan	 pembicaraan-
pembicaraan	 dalam	 Persidangan	 untuk	 mencapai	 hasil	 yang	 maksimal,	
yang	sebaik	mungkin.

II. SIFAT	DAN	BENTUK	PERSIDANGAN

II.1. Persidangan	 Majelis	 Sinode	 Wilayah	 dapat	 bersifat	 terbuka	 dan	
tertutup.

II.2. Persidangan	Majelis	Sinode	Wilayah		sah	apabila	dihadiri	lebih	dari	
¾	Majelis	Klasis-Majelis	Klasis.	Apabila	 jumlah	yang	 hadir	kurang	
dari	jumlah	itu,	Persidangan	ditunda	selama	12	jam;	dan	bila	belum	
juga	 mencapai	 jumlah	 itu,	 Persidangan	 dinyatakan	 sah	 tanpa	
memperhatikan	kuorum	tersebut.	

II.3. Persidangan	Majelis	Sinode	Wilayah	dapat	terdiri	dari	Persidangan	
Paripurna	 dan	 Persidangan	 Seksi/	 Kelompok.	 Jumlah	 seksi/	
kelompok	 dapat	 ditentukan sesuai	 dengan	 kebutuhan.	 Mengingat	
Persidangan	 Seksi/	 Kelompok	 bukan	 merupakan	 forum	 yang	
lengkap,	maka	Persidangan	seksi/	 kelompok	 tidak	 diperkenankan	
mengadakan	 pemungutan	 suara.	 Hasil	 pembahasan	 persidangan	
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seksi/	 kelompok	 dilaporkan	 untuk	 mendapat	 pengesahan	 di	
persidangan	 paripurna.	 Ketetapan	 yang	 tidak	 mencapai	
kesepakatan	 agar	 dilaporkan	 dalam	 bentuk	 alternatif	 yang	 sudah	
digumulkan	oleh	seksi/	kelompok.

II.4. Persidangan	Paripurna	dan	Persidangan	Seksi/	Kelompok	dipimpin	
oleh	 Ketua	 seksi	 dan	 sekretaris	 seksi	 ,	 keduanya	 dipilih	 dalam	
Persidangan	Paripurna.

II.5. Persidangan	 dapat	membentuk	 Panitia	 Kecil	 untuk	melaksanakan	
tugas	 khusus	 selama	 Persidangan	 dalam	 rangka	 membantu	
melancarkan	jalannya	Persidangan.

II.6. Persidangan	 dapat	 pula	 mengangkat	 Panitia	 Konsultasi	 yang	
tugasnya	 khusus	 memberikan	 saran-saran	 kepada	 Badan	 Pekerja	
Majelis	 Sinode	 Wilayah	 bila	 dijumpai	 kesulitan-kesulitan	 dan	
memimpin	Persidangan.

III. PESERTA	DAN	PENINJAU	PERSIDANGAN

Yang	berhak	hadir	dalam	Persidangan	Majelis	Sinode	Wilayah:

III.1.		Peserta	
III.1.1 Seluruh	 anggota	 Majelis	 Klasis	 dalam	 Sinode	 Wilayah.	 Dalam	

kenyataan	 setiap	 Majelis	 Klasis	 mengutus	 10	 (sepuluh)	 orang	
utusannya.
Perutusan	membawa	Surat	Kredensi,	dengan	memakai	formulir	
yang	ditetapkan	Majelis	Sinode

III.1.2.BPMSW	sebagai	Pimpinan	Persidangan	 		
III.1.3. Pelawat	Sinode	Wilayah	dari	BPMS
III.1.4. Badan	Pemeriksa	Harta	Milik	Sinode	Wilayah
III.1.5. Badan	Pelayanan	Sinode	Wilayah
III.1.6. Undangan

III.2.		Peninjau
Peninjau	 yaitu	 anggota	 baptisan	 atau anggota	 sidi	 dalam	 Jemaat-
jemaat	yang	bersangkutan,	yang	mendaftarkan	diri	melalui	Majelis	
Jemaat-Majelis	Jemaat	dalam	Sinode	Wilayah	Jawa	Timur.

IV. HAK	BICARA

IV.1. Dimiliki	oleh:
IV.1.1. Pimpinan	Persidangan
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IV.1.2 Para	Utusan	Majelis	Klasis
IV.1.3 BPHM	Sinode	Wilayah
IV.1.4. Para	Pelawat	Sinode	Wilayah
IV.1.5. Badan	Pelayanan	Sinode	Wilayah
IV.1.6. Undangan

IV.2. Penggunaannya:
IV.2.1. Seorang	boleh	bicara	atas	inisiatif	sendiri	atau	diminta	oleh	

Pemimpin	Persidangan
IV.2.2. Seorang	 baru	 boleh	 berbicara	 setelah	 mendapat	

persetujuan/	perkenan	dari	Pimpinan	Persidangan.
IV.3. Pelaksanaannya:

IV.3.1 Pimpinan	 Persidangan	 wajib	 menjaga	 ketertiban	
pembicaraan	 dan	 pemerataan	 kesempatan	 berbicara	 bagi	
peserta	Persidangan.

IV.3.2. Setiap	 pembicara	 sedapat	 mungkin	 berbicara	 dengan	
singkat	dan	jelas.

V. HAK	SUARA

Hak	suara	dimiliki	oleh	:	
V.1. Setiap	anggota	BPMSW	
V.2. Setiap	Utusan	Majelis	Klasis,	masing-masing	memiliki	satu	suara
V.3.	 Setiap	Pelawat,	masing-masing	satu	suara.
V.4. Bila	 terjadi	 pemungutan	 suara,	 maka	 ketentuan	 untuk	 sahnya	

adalah	 diambil	 menurut	 suara	 terbanyak	 mutlak	 (setengah	 dari	
jumlah	 suara	 ditambah	 satu).	 Bila	 terjadi	 pemungutan	 suara	
berimbang	dalam	dua	kali	pemungutan	suara,	maka	kepada	Badan	
Pekerja	Majelis	Sinode	Wilayah	diberi	hak	untuk	memutuskan.

V.4. Pemungutan	suara	mengenai	suatu	perkara,	dilakukan	secara	lisan	
maupun	tertulis.

VI. PERSIDANGAN	PARIPURNA	TERBUKA,	SEKSI/	KELOMPOK

VI.1. Dapat	dihadiri	oleh	peserta	dan	peninjau.
VI.2. Persidangan	 ini	 dipimpin	 oleh	 Ketua	 atau	 Wakil	 Ketua,	 atau	

anggota	BPMSW	dengan	persetujuan	persidangan.
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VII.		PERSIDANGAN	PARIPURNA	TERTUTUP

Hanya	dapat	dihadiri	oleh:		
VII.1.		Peserta
VII.2.		Peninjau	yang	berjabatan	gerejawi
VII.3. Seseorang	 yang	 dianggap	 perlu	 dan	 berkaitan	 dengan	 hal	 yang	

dibahas.	

VIII.		PENGESAHAN	AKTA	PERSIDANGAN

Dalam	 setiap	Persidangan,	 diatur	sedemikian	rupa	sehingga	 sedapatnya	
setiap	 Akta	 Persidangan	 yang	 sudah	 terjadi	 dalam	 Persidangan	 yang	
disahkan	oleh	Majelis	Sinode	Wilayah.

IX. PERKENAN	MENINGGALKAN	PERSIDANGAN	

Seorang	 dapat	 meninggalkan	 persidangan	 melalui	 perkenan	 dari	
Pimpinan	Persidangan.

X. PERUBAHAN	TATA	TERTIB	PERSIDANGAN

X.1. Tata	Tertib	Persidangan	ini	dapat	dikurangi,	ditambah	atau	diubah	
bila	dirasa	perlu.

X.2. Usul	 perubahan	 Tata	 Tertib	 dapat	 dilakukan	 seorang	 peserta	
persidangan	dengan	mendapat	dukungan	sedikitnya		5	(lima)	orang	
utusan.

X.3. Perubahan	 Tata	 Tertib	 Persidangan	 hanya	 dapat	 dilakukan	 bila	
disetujui	oleh		½	dari	jumlah	suara	ditambah	satu.

(catatan: Tata Tertib ini dipergunakan dalam Persidangan LXII MSW GKI SW Jatim 
Tahun 2012, dengan beberapa penyempurnaan)
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LAMPIRAN	5
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LAMPIRAN	6

Laporan	Pelayanan	Pdt.	Robert	Setio	Tahun	2011	– 2013

Setiap	 2	 tahun	 sekali	 saya	 diminta	 untuk	 memberikan	 laporan	
mengenai	pelayanan	yang	saya	 lakukan	selaku	Pendeta	Tugas	Khusus	
Sinode	 Wilayah	 GKI	 Sinode	Wilayah	 Jawa	 Timur.	 Sebagaimana	 pada	
pembuatan	 laporan-laporan	 sebelumnya,	 pembuatan	 laporan	 ini	 saya	
lakukan	 dengan	 rasa	 syukur	 yang	 mendalam.	 Meskipun	 tidak	
bermaksud	 membanding-bandingkan,	 namun	 saya	 perlu	mengatakan	
secara	 terus	 terang	 bahwa	 sebagai	 PTKSW	 GKI	 SW	 Jatim	 saya	
merasakan	dukungan	dari	 gereja	pengutus	 yang	 lebih	besar	 daripada	
rekan-rekan	 saya	 sesama	 dosen	 di	 Fakultas	 Theologia	 UKDW,	
Yogyakarta.	 Dukungan	 tersebut	 telah	 memperlancar	 pelaksanaan	
tugas-tugas	saya	dan	kehidupan	keluarga	saya.	

Adapun	 tugas-tugas	 yang	 saya	 lakukan	 selama	 2	 tahun	 terakhir	 ini	
secara	garis	besar	adalah	sebagai	berikut:

1. Mengajar
a. di	Fakultas	Theologia	UKDW	(program	S-1,	S-2	dan	S-3)

i. Program	 S-1:	 Hermeneutik	 PL,	 Teologi	 PL,	 Yudaika,	
Teologi	dan	Budaya	Lokal,	Bimbingan	Skripsi

ii. Program	 S-2:	 Teologi	 dan	 Hermeneutik,	 Tafsir	 PL	
Kontekstual,	Tema-tema	Teologi	PL,	Bimbingan	Tesis

iii. Program	 S-3:	 Teologi	 dan	 Hermeneutik,	 Bimbingan	
Disertasi

b. di	 Indonesia	Consortium	of	Religious	Studies	UGM	 (program	
S-3)
Philosophical	Hermeneutics

c. di	Sabah	Theological	Seminary	(program	S-1	dan	S-2)
Reading	Pauline	Texts

d. di	Fakultas	Theologia	Universitas	Halmahera	(program	S-2)
Alkitab	dalam	PJ	dan	Teologi	Biblika

e. di	 Sekolah	 Tinggi	 Agama	 Kristen	 Protestan	Negeri	 – Ambon	
(program	S-2	dan	S-3)
i. Program	S-2:	Hermeneutik	PL
ii. Program	S-3:	Colloquium	Theologiae
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2. Organisasi
a. Gereja

i. GKI:	anggota	Komisi	Konfesi
ii. Protestant	 Churches	 in	 the	 Netherlands:	 partnership	

programme
iii. WCRC:	anggota	the	search	committee
iv. F.Th	UKDW:	Ketua	Departemen	Literatur,	Penelitian	dan	

Publikasi
b. Sekolah

i. Persetia:	Ketua
ii. Badan	Akreditasi	Nasional-Perguruan	Tinggi:	asesor

3. Publikasi:	
- “Biografi	sebagai	Model	Kontekstualisasi”	
- “Isu-isu	Pendidikan	Teologi	di	Indonesia”
- “Kontekstualisasi,	Poskolonialisme	dan	Hibriditas”
- “Sumbangan	 Pendidikan	 Kristen	 Bagi	 Perlawanan	 Terhadap	

Korupsi	di	Indonesia”
- “Reading	My	Neighbour’s	Scripture”

4. Penelitian
- “Ibranisasi,	 Penggunaan	 Istilah	 dan	 Simbol	 Ibrani	 oleh	 Orang	

Kristen	di	Indonesia”	
- “Analisa	 Wacana	 Kristis	 Terhadap	 Pemberitaan	 Kasus	 GKI	

Yasmin”	(sedang	berjalan)

Tahun	 2013	 ini	 adalah	 tahun	 ke-14	 dari	 penugasan	 saya	 di	 Duta	
Wacana.	 Saya	merasa	14	 tahun	 itu	 adalah	 rentang	waktu	yang	 cukup	
panjang.	Dibandingkan	dengan	masa	 pelayanan	 saya	 sebagai	pendeta	
jemaat	yang	hanya	5	tahun	dan	jika	ditambah	dengan	masa	pelayanan	
sebagai	calon	pendeta	menjadi	7	tahun,	maka	masa	pelayanan	menjadi	
dosen	 yang	 sedang	 saya	 jalani	 ini	 sudah	 2	 kali	 lipat	 lebih	 banyak.	
Berarti	 saya	 sudah	 lebih	 “menancap”	 di	 dunia	 akademik	 ketimbang	
jemaat.	Tentu	pembedaan	ini	tidak	bersifat	mutlak,	oleh	karena	selama	
menjadi	 dosen,	 saya	 masih	 sering	 dimintai	 bantuan	 untuk	 melayani	
jemaat,	 paling	 banyak	 adalah	 untuk	 kotbah	 dan	 pembinaan.	 Tetapi	
sudah	 jelas	waktu	 yang	 saya	 berikan	 untuk	 jemaat	 jauh	 lebih	 sedikit	
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dibandingkan	dengan	waktu	untuk	urusan	akademik.	Terkadang	saya	
merasa	 tidak	 lagi	 banyak	 mengetahui	 soal-soal	 yang	 berhubungan	
dengan	 jemaat.	Hal	 tersebut	membuat	 saya	 sesekali	 ingin	merasakan	
kembali	 suasana	 pelayanan	 di	 jemaat,	 meskipun	 jika	 benar-benar	
harus	 melayani	 jemaat,	 saya	 seperti	 harus	 kembali	 dari	 nol	 lagi.	
Bagaimanapun	 saya	 sadar	 bahwa	 di	 dunia	 akademik	 inilah	 saya	
sekarang	 berada	 dan	 dunia	 inipun	 masih	 belum	 sepenuhnya	 saya	
pahami.	Masih	banyak	hal	 yang	perlu	saya	 lakukan	dalam	posisi	 saya	
sekarang.	

Mengenai	 kehidupan	 keluarga	 saya,	 situasinya	 sebaik	 yang	 terjadi	
dalam	 pekerjaan	 di	 kampus.	 Anak	 kami,	 Ezra	 Sebastian,	 bulan	
September	 ini	 akan	memasuki	 usia	 18	 tahun	 dan	 tahun	 ajaran	 baru	
2013-4	 ini	 akan	 naik	 ke	 kelas	 12	 (atau	 3)	 SMA.	 Prestasinya	 masih	
sebaik	masa-masa	 sebelumnya	 dan	kami	 bangga	atas	prestasinya	 itu.	
Sementara	 itu,	 istri	 saya,	 Susan,	 masih	 tetap	 membaktikan	 dirinya	
untuk	 merawat	 keluarga	 dan	 rumah.	 Keinginannya	 untuk	 bekerja	
masih	 ada,	 namun	 dengan	 usianya	 sekarang,	 bukan	 hal	 yang	mudah	
untuk	mendapatkan	pekerjaan.	Kami	tidak	tahu	apakah	pada	akhirnya	
akan	ada	kesempatan	baginya	untuk	bekerja,	namun	untuk	sementara	
dia	sangat	disibukkan	dengan	urusan	rumah	tangga.	

Akhirnya,	saya	berharap	agar	dukungan	yang	telah	diberikan	oleh	GKI	
SW	Jatim	kepada	saya	 sekeluarga	dapat	 terus berlanjut.	Di	pihak	lain,	
saya	 juga	 berharap	 agar	 GKI	 SW	 Jatim	 mendapatkan	 dukungan	 dari	
lembaga	 di	 mana	 saya	 ditempatkan	 (F.Th	 UKDW)	 dan	 dari	 apa	 yang	
dapat	 saya	 persembahakan	 sebagai	 pribadi.	 Kiranya	 yang	 terjadi	
adalah	 suatu	 hubungan	 yang	 sifatnya	 timbal	 balik	 agar	 dengan	
demikian	 masing-masing	 kita	 mendapatkan	 berkat	 dari	 pelayanan	
bersama	ini.	

Dalam	harapan	akan	berkat	Tuhan	bagi	kita	semua,

Pdt.	Robert	Setio
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LAMPIRAN	7
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LAMPIRAN	8

MISI-DIALOGAL
Belajar dari Gereja Konsili Vatikan II1

Armada	Riyanto	CM2

UNTUK	SINODE	GEREJA	KRISTEN	INDONESIA	

Tuhan	 mengutus	 para	 murid-Nya	 untuk	 pergi	 ke	 seluruh	 dunia	
memberitakan	 Injil	 Kabar	 Baik;	 dan	 Ia	 juga	 meminta	 mereka	 untuk	
menjadikan	 segala	 bangsa	 menjadi	 murid-Nya.	 Perutusan	 ini	 diterima	 para	
rasul	 sesudah	kebangkitan,	saat	Kristus	hendak	kembali	kepada Bapa-Nya	di	
surga.	

Gereja	 Katolik	 memaknai	 tugas	 perutusan	 ini	 sebagai	 hakikat
misioner	keberadaannya.	Tidak	ada	indikasi	sedikit	pun	Gereja	“memerlunak”	
perutusan	 misioner	 ini.	 Dari	 permulaan	 hingga	 abad	 ke-21	 Gereja	 percaya	
kebenaran	perutusannya.	

Peradaban	 zaman	 bergulir	 silih	 berganti.	 Perutusan	 misioner	
mendapatkan	 aksentuasi	 perspektif	 pemahaman	 yang	 berkembang	 pula.	
Gereja	 didesak	 untuk	membaca	 tanda-tanda	 zaman,	mendengarkan	 bisikan	
Roh	Kudus	 (sama	 seperti	 ketika	 Roh	Kudus	membisikkan	 ke	 telinga	 Paulus	
agar	 jangan	 pergi	 ke	 Asia	 Kecil	 melainkan	 ke	 Eropa),	 dan	 bertekun	
memperbarui	 (“Aggiornamento”)	 cara-cara	 mengomunikasikan	 Kabar	
Gembira	kepada	dunia.	

Dalam	 konteks	 pemahaman	 yang	 demikianlah,	 Gereja	 Katolik	
memahami	 perutusan	 misionernya	 berdimensi	 dialogal.	 Bapa	 Suci	 Paus	
Yohanes	Paulus	II	berkata	bahwa	Dialogue	is	path	of	must.3 Pemimpin	Gereja	
Katolik	memiliki	keprihatinan	mendalam	mengenai	 tata	 hidup	 bersama	 dari	
manusia-manusia	di	dunia.	Umat	Kristiani	diminta	untuk	menjadi	putra-putri	
perdamaian	dalam	dialog	dengan	siapa	pun	yang	berkehndak	baik.	Dan,	apa	
yang	dimaksud	dengan	misi-dialogal	identik	dengan	sebuah	peziarahan	iman,	
seperti	layaknya	peziarahan	iman	Abraham.	

                                                            
1 Artikel ini merupakan penyempurnaan dari teks tentang Konsili Vatikan II: 
Kronik, Dokumen, dan Beriman Dialogal. Disajikan di Sinode GKI Jatim 19 Oktober 
2013. 
2 Penulis adalah Ketua Program Magister STFT Widya Sasana, Malang; sehari-hari 
mengajar filsafat di kampus yang sama, juga di program doktoral FISIP Unair, 
UMM Malang, Widya Mandala Surabaya. 
3 See http://cccaprf.wordpress.com/2011/02/05/dialogue-with-islam/ juga 
http://www.vindialogue.org
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Saya	 kerap	 memandang	 peziarahan	 iman	 Abraham	 – bagi	 umat	
Kristiani	– sebagai	 realitas	 historis	 sekaligus	metaforis.	Historis,	 karena	 kita	
percaya	bahwa	Abraham	adalah	Bapa	semua	umat	beriman.	Metaforis,	karena	
seperti	Abraham,	beriman	berarti	pergi-berziarah,	hanya	fokus	kepada	 suara	
Allah,	 dan	 kerap	 juga	 masuk	 kepada	 pengalaman berjalan	 di	 lorong-lorong	
gelap.	Gereja	Katolik	pun	 juga	kerap	berada	dalam	 lorong-lorong	perjalanan	
penuh	cobaan	tidak	ringan.	Tetapi,	peziarahan	mesti	terus	dilanjutkan.	

***
Ke-Percaya-an	 Abraham.	 Saya	 kerap	 menuliskan	 model	 “Percaya”	

Abraham	dengan	huruf	 “P”	kapital.	Mengapa?	Karena	Percaya	dari	Abraham	
memiliki	keunikan	dan	kompleksitas	yang	menjadi	model	dari	apa	yang	kita	
sebut	Percaya.	Selain	Abraham,	saya	juga	menaruh	perhatian	pada	Maria	atau	
Maryam,	 ibu	 dari	 Yesus	 Kristus.	 Keduanya	 adalah	 sosok-sosok	 Percaya	 itu	
sendiri.	Keduanya	menaruh	Percaya	bukan	pada	kemenangan	atau	kemuliaan	
melainkan	 pada	 kekalahan	 dan	 kerendahan	 hati.	 Dari	 keduanya	 kita	 tahu	
Percaya	 merupakan	 peziarahan,	 bukan	 perayaan	 atau	 selebrasi	 yang	
bergelimang	pujian	dan	aneka	ucapan	“salut”.	

Abraham	 adalah	 sosok	 pribadi	 yang	 Percaya.	 Ketika	 Tuhan	
memintanya	 pergi	 dari	 tempat	 asal-usulnya,	 Abraham	 pergi.	 Ke	 mana?	
Pokoknya	 pergi.	 Ke	 tempat	mana,	Tuhan	 berjanji	 akan	menunjukkannya.	 Di	
sini	kita	tahu	bahwa	Percaya	berarti	 “pergi”,	meninggalkan	asal	usul	 tempat	
yang	nyaman	 bersama	 keluarganya.	 Kampung	 halaman	yang	dia	 tinggalkan,	
tak	 pernah	 dia	 kunjungi	 lagi.	 Tidak	 ada	 indikasi	 dalam	 kisah	 Kitab	 Suci,	
Abraham kangen	dengan	kampung	halamannya.	Tetapi	secara	manusiawi,	hal	
kangen	 itu	 jelas	 tidak	 sulit	 dimengerti.	 Karena	 pergi	 ke	 tempat	 yang	 tidak	
jelas,	Abraham	mengarahkan	mata	hatinya	tidak	ke	sebuah	tempat,	melainkan	
kepada	Tuhan.	

Perginya	Abraham	sebagai	cetusan	Percaya	menandai	sebuah	episode	
transformatif.	Artinya,	Percaya	seakan	mengatakan	proses	bergulirnya	hidup	
lama	 ke	 hidup	 baru.	 Baru	 seperti	 apa?	 Baru	 seperti	 yang	 dibimbing	 oleh	
Tuhan.

Percaya-nya	 Abraham	 berarti	 sebuah	 aktivitas	 pergi,	 meninggalkan	
yang	disukainya	dan	mengarahkan	mata-hati	kepada	Tuhan.	Ia	kerap	melihat	
ke	atas,	ke	 langit	dengan	bintang-bintang	gemerlap,	tak	terhitung	jumlahnya.	
Ia	berharap	“melihat”	kepastian,	kemana	Tuhan	akan	menunjukkan	tempat	itu	
atau	mengatakan	nama	tempat	itu	supaya	dia	bisa	mencarinya.	Saat	Abraham	
melihat	 langit	 dan	 bintang-bintang	 yang	 begitu	 banyak	 jumlahnya,	 Tuhan	
menyapa	 Abraham.	 Abraham	 tentu	 sangat	 senang.	 Tuhan	 berkata,	 bisa	
menghitung	berapa	banyak	itu	bintang-bintang	di	langit?	Abraham	menjawab,	
tidak bisa.	 Sebanyak	 itulah	 keturunanmu	 kelak,	 kata	 Tuhan.	 Abraham	
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memejamkan	 mata,	 bersyukur	 tiada	 tara.	 Betapa	 luar	 biasa	 hidupnya,	 ia	
membayangkan,	kelak	ia	akan	memiliki	keturunan	yang	luar	biasa	banyaknya.	

Hari	 demi	 hari	 lewat.	 Minggu	 demi	 minggu	 sudah	 tak	 terhitung.	
Tahun	 demi	 tahun	 berlalu.	 Ia	 kini	 tua,	 isterinya	 juga	 sudah	 lanjut	 usia.	
Mengenai	keturunan	sebanyak	bintang	itu,	satu	pun	belum	tiba	juga.	Apakah	
Tuhan	 menjanjikan	 sesuatu	 yang	 tidak	 nyata?	 Pikiran	 itu	 sempat	
menggelayut,	 tetapi	 segera	 ditepisnya.	 Sampai	 di	 suatu	 siang,	 saat	 Tuhan	
mengunjungi	 kemahnya,	 Abraham	 mendapatkan	 berkat	 tiada	 tara.	 Tahun	
depan,	isterinya	yang	sudah	lanjut	usia	itu	akan	melahirkan	seorang	anak	laki-
laki.	Tak	 terkira	 kegembiraan	Abraham.	 Tibalah	 hari	 itu,	Abraham	bersujud	
syukur.	Anak	itu	dalam	Kitab	Suci	bernama	Isaac.	

Saat	 Abraham	 merayakan	 kegembiraannya	 bersama	 Isaac,	 Tuhan	
datang	 lagi	 dengan	 permintaan,	 agar	 dia	memberikan	anak	 itu	 kepada-Nya.	
Sabda	 Tuhan	 itu	 datang	 bagai	 petir	 menyambar	 hatinya.	 Tetapi	 Abraham	
berkata,	ya	Tuhan.	

Dari	 Abraham	 kita	 belajar,	 Percaya	 juga	 mengandaikan	 momen-
momen	berat	bagai	petir	yang	menyambar	hati.	Tetapi,	dia	tidak	beranjak	dari	
tetap	Percaya	kepada	Tuhan,	yang	Sabda-Nya,	kali	ini	tidak	bisa	dia	mengerti.	
Sabda	 Tuhan	 ini	 nyaris	kontradiktif	dengan	 semua	 janji	yang	 selama	 ini	Dia	
katakan	 sendiri.	Mungkinkah	 Sabda	 Tuhan	 itu	kontradiktif?	 Tidak	mungkin.	
Tetapi	apa	maksudnya,	anak	laki	satu-satunya,	yang	juga	buah	dari	janji-Nya	
sendiri,	saat	ini	diminta-Nya?	Abraham	tidak	sangsi	melainkan	diam.	

Ia	 terus	 menyembunyikan	 matanya	 yang	 berlinangan.	 Ia	 hanya	
menunduk	 dan	 diam.	 Sambil	 tersenyum	dia	berkata	 kepada	anaknya,	 besok	
pagi	 kita	 mesti	 pergi.	 Tanpa	 juga	 menjelaskan	 kemana	 pergi	 dan	 mengapa	
pergi.	Tuhan	meminta	kita	pergi,	katanya.	

Malam	itu	ia	 tidak	bisa	tidur.	Bahkan,	ia	sempat	 ingin	agar	matahari	
jangan	terbit	hari	itu,	agar	jangan	ada	hari	baru.	Toh	matahari	terbit	juga.	Ia	
menyeka	air	matanya	sambil	bergumam,	ini	hari	terakhirku.	Sebuah	ungkapan	
pergulatan	luar	biasa	dimana	pengorbanan	anak,	bila	itu	dikehendaki	Tuhan,	
sama	dengan	kematiannya.	Bila	anaknya	tiada	lagi,	Abraham	yang	sudah	tua	
tak	mungkin	melihat	hidupnya.	Anaknya	adalah	hidupnya	 itu	sendiri.	Tetapi	
dia	 harus	 pergi.	 Dan,	 pergilah	 dia	 bersama	 anak	 satu-satunya	 ke	 sebuah	
gunung.	Tuhan	sudah	menanti.	Anaknya	diminta	oleh	Tuhan.	

Dalam	Abraham	Percaya	berarti	memberikan	anaknya,	memberikan	
hidupnya,	memberikan	masa	depannya,	memberikan	semuanya	seperti	yang	
diminta	 oleh	 Tuhan.	 Percaya	 berarti	 tidak	 ada	 sedikit	 pun	 untuk	 dirinya	
sendiri.	Dirinya	habis,	dirinya	 lenyap,	dirinya	larut	dan	hanyut	dalam	Sabda	
dan	kehendak	Tuhan.	Percaya	berarti	memeluk	hampir	sebuah	“nothingness”.	
Ya	sebuah	“nothingness”	karena	dirinya	pun	habis.	Percaya	berarti	memasuki	
kegelapan	yang	paling	pekat,	saat	di	sana	Tuhan	tidak	tampak	sebagai	Tuhan	
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selain	 sebuah	 “kontradiksi”	 itu	 sendiri.	 Bagaimana	 mungkin	 menyembah	
Tuhan	yang	“kontradiktif”?	Abraham	taat	dan	melakukannya.	

Ia	melanjutkan	terus	pendakian	gunung.	Dalam	kegelapan,	meskipun	
itu	 siang	 terang	 benderang.	 Ia	 sendirian.	 Di	 sana	 hanya	 ada	 Tuhan	 yang	
sedang	menantinya.	Abraham	tidak	pernah	menegakkan	kepalanya.	Abraham	
sadar,	 ia	 telah	 kalah,	 kalah	 melawan	 Tuhan	 yang	 “kontradiktif”.	 Tetapi	
kekalahannya	adalah	dirinya	sendiri.	Jadi	ia	masih	memiliki	dirinya,	yang	dia	
pandang	– kali	 ini,	 dalam	pendakian	 ini	– tidak	 lebih	 dari	 seonggok	 daging	
berjalan	yang	celaka,	malang,	dan	mengenaskan.	

Sesungguhnya	 saat	 Tuhan	 meminta	 anaknya,	 itu	 berarti	 Tuhan	
meminta	 hidup	 Abraham	 sendiri.	 Atau,	 semua	 yang	 paling	 berharga	 dari	
hidup	Abraham	diminta	oleh	Tuhan.	Abraham	menyadari	semua	itu.	

Meski	 tertatih-tatih	 dalam	 pendakian,	 sampai	 juga	 dia	 di	 puncak.	
Sebenarnya	 gunung	 itu	 tidak	 tinggi	 dalam	 jangkauan	 mata,	 tetapi	 kali	 ini	
terasa	 lebih	 tinggi	 dari	 segala	 puncak	 gunung	 tertinggi	 di	 dunia.	 Saat	 Isaac	
bertanya,	dimana	korban	yang	akan	dipersembahkan	untuk	Tuhan,	Abraham	
tidak	 kuasa	 menahan	 air	 matanya.	 Isaac	 tidak	 bertanya	 lagi.	 Abraham	
mengatakan,	 Tuhan	 meminta	 dirinya,	 dan	 Isaac	 pun	 jatuh	 dalam	 pelukan	
ayahnya.	Petir	menyambar	hatinya	hingga	hancur	berkeping-keping.	

Konsep	 Percaya	 dari	 Abraham	 sesungguhnya	 merupakan	 konsep	
paling	absurd	dari	yang	pernah	 terjadi	dalam	hidup	manusia.	Di	 sana	nyaris	
tidak	 ada	 rasionalitas.	 Tidak	 ada	 alasan	 psikologis	 apa	 pun.	 Tidak ada	
pengetahuan	empirik	apa	pun.	 Tidak	 ada	pengertian.	Tidak	ada	signal	masa	
depan	yang	 lebih	 baik.	Tidak	 ada	apa-apa.	 Yang	ada	 adalah	Percaya	 sebagai	
Percaya.	 Yang	 ada	 adalah	 diri	 Abraham	 yang	 lelah,	 lunglai,	 kalah,	 lenyap,	
karena	dia	Percaya.	Hanya	itu.

Malahan,	 jika	hendak	didefinisikan,	apakah	Percaya	dalam	Abraham.	
Jawabnya,	Percaya	itu	ya	Percaya.	Titik.	

Tetapi,	 tunggu	 dulu!	 Di	 puncak	 gunung	 itu,	 ada	 Tuhan.	 Ya,	 inilah	
Percaya	 itu.	Di	 sana	ada	Tuhan	sedang	menunggu	Abraham.	Percaya	berarti	
datang	 kepada	 Tuhan	 di	 puncak	 gunung.	 Dalam	 pendakian	 ia	 tidak	 melihat	
ada	 Tuhan,	 sebab	 dalam	 benaknya	 Tuhan	 kini	 adalah	 Tuhan	 yang	
“kontradiktif”.	 Dalam	 pendakian	 ia	 tidak	 melihat	 ada	 Tuhan,	 sebab	 dirinya	
lenyap	seiring	dengan	pendakian	itu.	

Perlajaran	paling	berharga	dari	Percaya-nya	Abraham	ialah	bahwa	ia	
tetap	 mendaki	 dan	 terus	 mendaki	 meski	 sedang	 menghidupi	 kelenyapan	
dirinya.	Ia	bertekun,	meski	ia	sendiri	tidak	mengetahui	apa	arti	ketekunan	itu	
dan	 sampai	 kapan	 ketekunan	 itu	 punya	 makna.	 Ia	 melanjutkan	 pendakian	
walau	 Tuhan	 tidak	 kelihatan.	 Yang	 tampak	 di	 matanya	 ialah	 Tuhan	 yang	
“kontradiktif”.	
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Saat	 segalanya	 telah	 siap,	 Abraham	 mulai	 mengambil	 pisau	 dan	
mengayunkan	 ke	 sebuah	 kegelapan	 diri	 yang	 paling	 pekat	 yang	 tak	 pernah	
bisa	digambarkan	lagi.	

Sebenarnya bukan	di	sini	puncak	Percaya	dari	Abraham.	Sebab,	sejak	
dia	mendengar	Sabda	Tuhan	yang	“kontradiktif”	itu	setiap	momen	hidupnya	
sudah	 sangat	 pekat.	Dalam	Percaya	 tidak	ada	 titik	 puncak,	 sebab	 semuanya	
adalah	 puncak.	 Saat	 Percaya,	 itulah	 puncak.	 Saat	 Abraham	 taat	 kepada	
kehendak	Tuhan,	itulah	puncak	dari	Percaya-nya.

Tuhan	berkata,	jangan	kau	apa-apakan	anak	 itu,	Abraham!	Aku	tahu,	
kamu	memiliki	segalanya	akan	apa	yang	disebut	Percaya;	kamu	 taat	kepada-
Ku	…	Karena	Percaya-mu,	kamu	akan	menjadi	bapa	segala	kaum	beriman!	

Abraham	 memejamkan	 mata	 dan	 menarik	 nafas	 sangat	 panjang	
seraya	memeluk	anak	 satu-satunya	 itu.	 Ia	 tidak	perduli	 dengan	 segala	gelar	
yang	dikatakan	Tuhan.	 Ia	 tidak	dengar	Tuhan	berkata	apa	 tadi.	Ia	juga	 tidak	
berkata	 apa	 pun,	 kecuali	 matanya	 yang	 memejam	 kembali	 meneteskan	 air	
sangat	deras.	Saat	 ia	membukanya,	dilihatnya	Tuhan-nya.	Oh,	Tuhan	Engkau	
bukanlah	Tuhan	“kontradiktif”.	Engkau	adalah	Tuhan	Allah-ku.	Tidak	ada	apa-
apa,	selain	Tuhan.	Semuanya	tidak	berarti.	Hanya	Tuhan	yang	ada.	

Percaya Abraham	 sampai	 kepada	 pembebasan.	 Tetapi,	 pembebasan	
paling	 hebat	 bukan	 semata-mata	 ia	 kini	 memeluk	 kembali	 anaknya.	
Pembebasan	paling	agung	ialah	Abraham	berada	dalam	pelukan	Tuhan-nya.	Ia	
memeluk	kembali	kehidupan	di	dalam	Tuhan.	Ia	menemukan	kembali	Tuhan,	
Pencipta	langit	dan	bumi.	Dan,	di	atas	segalanya,	Tuhannya	adalah	Tuhan	tak	
pernah	ingkar	 janji.	Tuhan	yang	bersama-sama	dengannya	dalam	perjalanan	
dan	 peziarahan.	 Tuhan	 adalah	 Tuhan	 kepastian	 di	 tengah	 segala	
ketidakpastian	dan	kegelapan.	Tuhan	adalah	hidupnya.	

Demikianlah,	 Kepercayaan	 Abraham	 menjadi	 semacam	 paradigma	
metaforis	 perjalanan	Gereja.	Gereja	 tetap	 setia	meski	 tantangan	 dan	 cobaan	
kerap	mengaburkan	jalan-jalan	peziarahan.	

***

KRONIK	AWAL	KONSILI	VATIKAN	II

11	Oktober	1962	adalah	tanggal	pembukaan	Konsili	Vatikan	II.	Dalam	
kronik,	 seperti	ditulis	oleh	Catholic	 Herald	(1962),	dikatakan	 terdapat	 2400	
Uskup	melakukan	prosesi	pembukaan	di	Basilika	Santo	Petrus.	Konsili	Vatikan	
II	merupakan	Konsili	ekumenis	ke-21	dalam	sejarah	Gereja	Katolik.	Para	wakil	
Gereja	 Katolik	 seluruh	 dunia	 dalam	 prosentase:	 39%	 Eropa,	 14%	 Amerika	
Utara,	 18%	 Amerika	 Latin,	 3%	 Amerika	 Tengah,	 12%	 Afrika,	 12%	 Asia	
(diantaranya	dari	Indonesia),	2%	Australia-Oceania.	
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Di	 awal	 musim	 gugur	 di	 Roma	 di	 mana	 dedaunan	menguning	 dan	
memerah,	 sangat	 indah,	 tanggal	 11	 Oktober	 1962,	 Paus	 Yohaness	 XXIII	
mengucapkan	 pidato	 pembukaan	 sebuah	 konsili	 ekumenis	 paling	 besar	
sepanjang	 sejarah	 peziarahan	 Gereja	 Katolik	 di	 planet	 ini.	 Paling	besar,	 jika	
disimak	 dari	 jumlah	 peserta	 yang	 ambil	 bagian	 di	 dalamnya.	 Konsili	 itu	
kemudian	disebut	sebagai	KONSILI	VATIKAN	II.	

Dan,	di	musim	dingin	di	Roma	juga,	8	Desember	1965,	Paus	Paulus	VI	
mengucapkan	pidato	penutupan	Konsili	Vatikan	II.	Konsili	telah	berlangsung	
tiga	 tahun	 tiga	bulan.	 Sebuah	Konsili	yang	menguras	 tenaga	dan	waktu	 luar	
biasa.	Dalam	sejarah	Gereja,	Konsili	ekumenis	terlama	adalah	Konsili	Trente,	
yang	berlangsung	delapan	belas	tahun	(1545-1563).	Tetapi,	Konsili	Vatikan	II	
termasuk	konsili	di	zaman	modern	yang	cukup	lama.		

Dari	 Indonesia	 hadir	 semua	 Uskup	 dari	 keseluruhan	 keuskupan	
(kecuali	yang	sakit	atau	berhalangan),	termasuk	Bapak	Uskup	Surabaya	pada	
waktu	 itu,	 Mgr.	 Johannes	 Klooster	 CM	 dan	 teolog	 ahli	 yang	 menyertainya,	
Romo	Paul	Janssen	CM.	

Setelah	 menyanyikan	 lagi	 Datanglah	 Roh	 Mahakudus	 (Veni	 Creator	
Spiritus),	dirayakan	Ekaristi	Suci	meriah.	Setelah	Injil,	Bapa	Suci	Yohanes	XXIII	
menyampaikan	 pidato	 pembukaan,	 yang	 disebut	 dengan	 Gaudet	 Mater	
Ecclesia	(Bergembiralah	Bunda	Gereja).	Sebutan	ini	diambilkan	dari	tiga	kata	
awal	 dari	 pidato	 tersebut.	 Isi	 dari	 pidato	 Yohanes	 XXIII	 mengatakan	 tema-
tema	 penting	 yang	 akan	menjadi	 dasar	 atau	 nada	 dasar	 dari	 ajaran	Konsili	
Vatikan	II.	Antara	lain,	Beliau	mengemukakan	agar	Gereja	Katolik	makin	setia	
dengan	sumber-sumber	iman,	Kitab	Suci	dan	warisan	iman	(sensus	fidei)	para	
rasul	 yang	 diteruskan	 oleh	 para	 Bapa	 Gereja	 dan	 Magisterium.	 Dalam	
kesetiaan	terhadap	ajaran	Magisterium,	para	Bapa	Konsili	(Vatikan	II)	diajak	
untuk	memperbarui	 diri	 lewat	dialog	 dengan	 peradaban	 zaman,	agar	ajaran	
iman	tetap	hidup	dan	bergema	dalam	konteks	hidup	manusia.	

Dalam	 kaitannya	 dengan	 ajaran-ajaran	 yang	 menyimpang,	 Yohanes	
XXIII	mengingatkan	hendaknya	mengambil	sikap-sikap	yang	murah	hati	dan	
penuh	 maaf.	 Menurut	 Sri	 Paus,	 tidak	 perlu	 digunakan	 lagi	 kata-kata	 yang	
mengutuk,	seperti	anatema	(kata	yang	digunakan	untuk	ajaran-ajaran	sesat).	
Justru	 yang	 harus	 dikedepankan	 adalah	 tekad-tekad	 untuk	 melakukan	
rekonsiliasi	 dan	 persatuan	 umat	 Kristiani.	 Gereja	 Katolik	 hendaknya	
mendengarkan	 tanda-tanda	 zaman	 dan	 menaruh	 solidaritas	 yang	 tinggi	
dengan	segala	pengalaman	suka	duka	manusia.	

Kesesatan	 tidak	 pernah	 berumur	 panjang.	 Seperti	 kabut	 di	 bawah	
sinar	 matahari,	 segera	 lenyap,	 itulah	 umur	 kesesatan	 yang	 selalu	 ditentang	
oleh	 Gereja.	 Kebenaran	 Tuhan,	 sebaliknya,	 berlangsung	 sepanjang	masa.	 Sri	
Paus	 menyadari	 bahwa	 dalam	 sejarahnya	 Gereja	 pernah	 menghukum	
kesesatan	dengan	kejam.	Tetapi,	hal	itu	tidak	akan	terjadi	lagi	saat	ini.	
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Yohanes	XXIII	ingin	agar	Gereja,	Mempelai	Kristus,	lebih	menggunakan	
“medicine	 of	 mercy”	 (obat	 belas	 kasih)	 daripada	 “severity”	 (hukuman	 atau	
kutukan	yang	 keras). Barangkali	 juga	karena	seruan-seruan	 semacam	 itulah,	
dalam	 seluruh dokumen	 Konsili	 Vatikan	 II	 tidak	 dijumpai	 lagi	 satu	 pun	
terminologi yang	menghukum	atau	mengutuk	aneka	kesesatan	masa	 lampau	
maupun	 saat	 ini.	 Tidak	 ada	 lagi	 “anathema”,	 “kafir”,	 “sesat”,	 “maksiat”,	
“terkutuk”	dan	aneka	sebutan	terminologi	yang	sejenis.	Karena	itu,	dalam	hal	
ini	kharisma	pribadi	Paus	Yohanes	XXIII	yang	terkenal	karena	keramahan	dan	
kerinduannya	 akan	 perdamaian	 mengalir	 deras	 dalam	 semangat	 Konsili	
Vatikan	 II.	 Lebih	 dari	 itu,	 dari	 pengalaman,	 kekerasan	 memang	 senantiasa	
menghasilkan	kekerasan	yang	lain.	Demikian	keyakinan	Sri	Paus.	

Wajah	 Gereja	 yang	 baru,	 inilah	 yang	diidamkan	 oleh	 Yohanes	 XXIII.	
Wajah	 baru	 semacam	 apa? Lewat	 Konsili	 Vatikan	 II,	 Sri	 Paus	 mengidamkan	
wajah	 Gereja	 Katolik	 yang	 akan	 menjadi	 “the	 loving	 mother	 of	 all,	 benign,	
patient,	full	of	mercy	and	goodness	toward	the	brethren	who	are	separated	from	
her”	 (ibu	 yang	penuh	kasih,	 lembut,	 sabar	 dan	 penuh	 dengan	 belas	 kasih	dan	
kebaikan	terhadap	saudara-saudara	yang	terpisah	dari	Gereja).	

Dan,	 terhadap	 mereka	 yang	 tertindas,	 Gereja	 ingin	 membagikan	
kepada	mereka	 harta	 rahmat	 ilahi	 yang	membangkitkan	 dalam	 diri	mereka	
martabat	 sebagai	 putera-puteri	 Allah.	 Pendek	 kata,	 Gereja	 hendak	
menyebarluaskan	 “fullness	 of	 Christian	 charity”	 (kepenuhan	 cinta	 kasih	
kristiani).

Sangat	 kentara,	 pidato	 Paus	 Yohanes	 XXIII	merupakan	 pesan-pesan	
kunci	dari	pembaruan	Gereja	Katolik	Konsili	Vatikan	II.	

Tanggal	 13	Oktober	 1962	 para	 Bapa	Konsili	 (Para	Uskup)	memulai	
kerja.	 Mereka	 membagi	 diri	 menjadi	 beberapa	 kelompok	 komisi	 (pada	
awalnya	 terdapat	 10	 Komisi)	 dan	 menangani	 dokumen-dokumen.	 Bisa	
dibayangkan	 kerepotan	 awali	yang	menyertai	 pembagian	 ini.	Di	antara	 para	
uskup	ada	cukup	banyak	yang	menonjol	karena	kepandaian	dan	ajaran	teologi	
maupun	 kepiawaian	 dalam	 bahasa	 Latin.	 Sidang-sidang	 Konsili	 dijalankan	
dalam	bahasa	Latin	(atau	dokumen-dokumen	yang	dipersiapkan).	

Tanggal	 15	 Oktober	 1962	 Sri	 Paus	 Yohanes	 XXIII	 menerima	 para	
ketua	 komisi	 (10	 Komisi)	 dan	 mendialogkan	 rencana-rencana	 untuk	
mengusulkan	 judul-judul	 Konstitusi,	 ada	 empat,	 yaitu	 “Sumber-Sumber	
Wahyu”,	 “Pedoman	 Integral	 Isi	 Iman”,	 “Tata	 Moral	 Kristiani”,	 dan	 “Selibat,	
Perkawinan,	 Keluarga	 dan	 Keperawanan”.	 Empat	 judul	 ini	 diajukan	 oleh	
komisi	persiapan	Konsili	Vatikan	II.	Tetapi	ini	masih	rencana.	Empat	skema	ini	
segera	 ditolak,	 karena	 isinya	 terlalu	 menyebut	 detil-detil	 dan	 kurang	
menyentuh	pembaruan	Gereja secara	keseluruhan.	

Tanggal	16	Oktober	1962	dikerjakan	daftar	presensi	kehadiran	para	
partisipan	 Konsili	 Vatikan	 II	 sebanyak	 3800	 (termasuk	 di	 dalamnya	 para	
teolog	ahli	yang	menyertai	kehadiran	para	Bapak	Uskup).	Empat	skema	yang	
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direncanakan	 kemarin	 tidak	 disetujui	 oleh	 sidang	 para	 Bapa	 Konsili.	 Di	
majalah	 berbahasa	 Perancis,	 Le	 Monde	 tanggal	 16	 Oktober	 1962,	 seorang	
teologi	 Katolik	 Henri	 Fesquet	 menulis	 teks	 yang	 disusun	 oleh	 komisi	
dipandang	 masih	 “terlalu	 skolastik,	 terlalu	 yuridis,	 terlalu	 kanonis,	 terlalu	
moralis;	 dan	 kurang	menampilkan	 semangat	 ekumenis	 Konsili,	 dan	 kurang	
biblis	juga.”	

USKUP	INDONESIA	UNJUK	DI	KV	II	

Tanggal	 22	 Oktober	 1962	 Kardinal	 Frings	 (Uskup	 Agung	 Koeln,	
Jerman),	 salah	 satu	 Bapa	 Konsili	 yang	 cukup	 menonjol	 perannya	 (dia	
didampingi	 oleh	 teolog	 ahli,	 Rm.	 Joseph	 Ratzinger,	 yang	 sekarang	 Paus	
Benediktus	 XVI)	 tampil	 berpidato	 berkaitan	 dengan	 rancangan	 skema	
dokumen	 liturgi.	 Kardinal	 Frings	 mengingatkan	 para	 Bapa	 Konsili	 bahwa	
dokumen	 Liturgi	 yang	 ada	 di	 tangan	 sekarang	 berbeda	 dengan	 rancangan	
awalnya!	 Dia	 memrotes,	 dalam	 dokumen	 Liturgi	 yang	 asli	 terdapat	 bagian	
yang	 penting	 yang	 sekarang	 ini	 rupanya	 dihilangkan,	 yaitu	 secara	 khusus	
dalam	dokumen	 itu	 dituliskan	 diperbolehkannya	 penggunaan	 bahasa	 rakyat	
setempat	(lingua	volgare) dalam	perayaan	Liturgi.	

Perlu	 diketahui,	 usulan	 agar	 perayaan	 Liturgi	menggunakan	 bahasa	
setempat	 (bukan	 bahasa	 Latin)	 datang	 pertama-tama	 dari	 seorang	 Uskup	
Indonesia,	Mgr.	Wilhelmus	van	Bekkum	SVD,	Uskup	Ruteng,	Flores!Uskup	
van	Bekkum	dikenal	sebagai	seorang	yang	mencintai	Liturgi	dan	kebudayaan	
setempat	 (Flores).	Dalam	 tugas	misinya	 dan	upaya	untuk	mewartakan	 iman	
Katolik	yang	menyentuh	manusia	dalam	konteks	hidup	dan	kebudayaannya,	
di	aula	Konsili	Vatikan	II	Mgr.	van Bekkum	dengan	lantang	menyerukan	agar	
Liturgi	Gereja	Katolik	menggunakan	bahasa	yang	dimengerti	dan	dihayati	oleh	
siapa	 pun	 dalam	 bahasa	dan	 kebudayaannya.	 Usulan	 ini	merupakan	sebuah	
keberanian.	Kardinal	Frings	adalah	salah	satu	(dari	banyak	Bapa	Konsili)	yang	
mendukung	usulan	ini.	

Tanggal	 23	 Oktober	 1962,	 tampil	 dalam	 konferensi	 pers	 Mgr.	 van	
Bekkum	 dari	 Ruteng,	 Flores,	 dan	 berkata	 kepada	 dunia	 bahwa	 bahasa	
setempat	 merupakan	 sesuatu	 yang	 amat	 sangat	 penting	 dalam	 pembaruan	
Gereja	dewasa	ini.	Mendadak,	nama	Mgr.	van	Bekkum	menjadi	salah	satu	Bapa	
Konsili	 Vatikan	 II	 yang	 terkenal	 di	 seluruh	 dunia	 karena	 usulannya	 dalam	
pembaruan	 Liturgi	 Konsili	 Vatikan	 II.	 Agar	 Ekaristi	 menggunakan	 bahasa	
setempat	(bukan	Latin,	yang	tidak	dimengerti	oleh	umat	setempat).	

Tanggal	 30	 Oktober	 1962,	 Kardinal	 Ottaviani,	 Prefek	 dari	 Kantor	
Ajaran	Iman,	tampil	berpidato	dan	secara	keras	memrotes	perubahan	radikal	
dalam	Ekaristi,	 termasuk	di	 dalamnya	 penggunaan	bahasa	setempat.	 Konon,	
pidato	 Kardinal	 Ottaviani	 terbilang	 panjang,	 Kardinal	 Alfrink	 (dari	 Utrecht	
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Belanda)	 yang	 sedang	 memimpin	 sidang	 memutus	 kabel	 mikrofon,																																
atas	 permintaan	 Kardinal	 Tisserant	 (yang	 pada	 waktu	 itu	 menjadi	 kepala	
Collegio	 para	 Kardinal).	 Kardinal	 Ottaviani	 duduk	 dengan	 terpaksa	 karena	
mikrofon	 tidak	 bekerja,	 sementara	 para	 Bapa	 Konsili	 memberikan	 aplaus	
kegembiraan.	

Dokumen	tentang	Liturgi	disebut	Sacrosanctum	Concilium	merupakan	
dokumen	pertama	yang	dihasilkan	oleh	Konsili	Vatikan	II.	Tetapi,	seperti	yang	
terjadi,	terdapat	banyak	perdebatan	di	antara	para	Bapa	Konsili.	

Akhirnya	tanggal	4	November	1962,	Sri	Paus	Yohanes	XXIII	memohon	
kepada	para	 Bapa	Konsili	 sebuah	 posisi,	 yang	menampilkan	 dukungan	pada	
penggunaan	 bahasa	 setempat	 (rakyat)	 dalam	 perayaan	 Liturgi.	 Kerinduan	
pembaruan	liturgi	yang	datang	dari	mulut	seorang	uskup	Indonesia	telah	ikut	
berperan	 mengubah	 wajah	 Gereja	 Katolik	 Konsili	 Vatikan	 II.	 Patutlah	 kita	
syukuri	dan	kembangkan	dalam	liturgi-liturgi	kita!	

GEREJA	KEGEMBIRAAN	DAN	HARAPAN4

Kegembiraan	dan	Harapan (Gaudium	et	Spes)	adalah	nama	dokumen	
yang	paling	akhir	dikerjakan	dalam	KV	II.	Dokumen	 ini	memberikan	pesona	
dan	tantangan	“wajah	baru”	Gereja	Katolik,	Gereja	Pembaruan	Konsili	Vatikan	
II.	

Setiap	 pembaharuan	 hidup	 Gereja	 menyiratkan	 dua	 karakter:	
menggembirakan	 dan	 memberikan	 pengharapan.	 Menggembirakan,	 sebab	
hidup	 tidak	 lagi	 seperti	 yang	 lama.	 Memberi	 harapan,	 karena	 langkah	 baru	
sekaligus	 mengandaikan	 keberanian	 untuk	 menghadapi	 banyak	 tantangan.	
Yang	terakhir	membutuhkan	keberanian,	cinta,	ketabahan, dan	kecerdasan.	

Sepanjang	 KV	 II	 (1962-1965),	 terdapat	 987	 proposed	 constituting	
sessions	(rangkaian	sesi	yang	membahas	proposal	aneka	dokumen).	Terbilang	
KV	 II	 menjadi	 salah	 satu	 perhelatan	 sejarah	 terbesar	 dalam	 Gereja	 Katolik.	
Lebih	 dari	 2.100-2.300	 partisipan	 Uskup	 sekalian	 dengan	 para	 teolog	 ahli	
ambil	bagian	dalam	salah	satu	Konsili	terbesar	tersebut.	

Gereja	Kegembiraan	dan	Pengharapan	adalah	karya	Roh	Kudus.	Roh	
itu	telah	menghimpun	dan	menyatukan	putera-puteri	Gereja.	Tidak	disangkal	
bahwa	kesatuan	Gereja	KV	II	pun	dalam	peziarahannya	menjumpai	luka-luka	
keterpecahan	 dan	 deraan	 skandal	 dan	 kelemahan	 dari	 para	 anggotanya.	
Namun,	Gereja	tetap	kukuh	memberikan	kesaksian	tentang	pengharapan.	

KV	II	sempat	terhenti	karena	Paus	Yohanes	XXIII	wafat	tanggal	3	Juni	
1963.	 Kardinal	 Montini	 (Paulus	 VI)	 terpilih	 menjadi	 penerusnya	 tanggal																																		

                                                            
4 Lih. “Introduksi” dalam Armada Riyanto, Mistri (eds.), Gereja Kegembiraan dan 
Harapan, Yogyakarta: Kanisius, 2011.
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21	Juni	1963	dan	segera	mengumumkan	KV	II	segera	dilanjutkan.	Tanggal	29	
September	1963	Paulus	VI	dalam	pidato	pembukaan	KV	II	(	sebutlah	“tahap”	
kedua	 Konsili)	 mengingatkan	 para	 Bapa	 Konsili	 (Uskup)	 mengenai	 natura	
atau	kodrat	pastoral dari	KV	 II.	Ada	empat	hal	penting	yang	diingatkan	oleh	
Paulus	 VI:	 Kodrat	 Gereja	 dan	 peranan	 Uskup	 agar	 lebih	 didefinisikan	 lebih	
jelas;	Pembaharuan	hidup	Gereja;	Pemulihan	kesatuan	seluruh	Gereja;	Dialog	
dengan	dunia	modern.	

Gaudium	et	Spes	(GS)	merupakan	dokumen	emblematis	pembaharuan	
Gereja	 Katolik.	 GS	sering	dikenal	 sebagai	 Schema	 13.	Dokumen	GS	 disahkan	
oleh	para	Bapa	Konsili	dengan	2.307	suara	(sementara	75	yang	lain	menolak	
atau	 abstain).	 Paulus	 VI	 mempromulgasikan	 GS	 tanggal	 7	 Desember	 1965.	
Dalam	 bahasa	 simbolistik	 ketika	 itu,	 Skema	 13	 seolah	 menjadi	 seperti	
“Bahtera	 Nuh”,	 yang	 di	 dalamnya	 aneka	 tema	 pembahasan	 tentang	 dunia	
modern	 masuk.	 Disebut	 “Bahtera	 Nuh”	 sebab	 banyak	 tema	menjadi	 bagian	
dari	hidup	Gereja	dalam	memasuki	dunia	modern.	

Kegembiraan	 dan	Harapan	 (“Gaudium	 et	 Spes)	membimbing	 Gereja	
Katolik	 dalam	 pembaharuan	 peziarahannya	 di	 dunia	modern.	 Tidak	 seperti	
dokumen-dokumen	lainnya,	Gaudium	et	Spes	merupakan	dokumen	KV	II	yang	
ditujukan	kepada	semua	orang,	siapa	pun.	

“Kegembiraan	 dan	 harapan,	 duka	 dan	 kecemasan	manusia-manusia	
zaman	 ini,	 khususnya	 mereka	 yang	 miskin	 dan	 menderita,	 adalah	
kegembiraan	dan	harapan,	duka	dan	kecemasan	para	murid	Kristus.”

Itulah	 kalimat	 pertama	 sekaligus	 menjadi	 nada	 dasar	 pembaharuan	
Gereja	 Katolik.	 Gereja	 mendeklarasikan	 diri	 sebagai	 Gereja	 yang	 solider,	
empati,	 sehati,	 setiakawan	dengan	mereka	yang	menderita	dan	 tertindas.	GS	
mengukir	 perkara-perkara	 keluhuran	 martabat	 manusia,	 relasi	 individu	
dengan	 societas,	 perkara	 ekonomi,	 kemiskinan,	keadilan	sosial,	 kebudayaan,	
ilmu	 pengetahuan	 dan	 teknologi	 dan	 dialog	 dan	 ekumenisme.	 GS	 menjadi	
salah	 satu	 dokumen	 dengan	 rujukan	 isi	 yang	 merangkum	 banyak	 perkara	
dunia	modern,	 dan	 bagaimana	Gereja	 “memasuki”	 dunia	modern,	 berdialog	
dan	bekerjasama	dengan	siapa	pun	yang	berkehendak	baik.

Pada	 hari	 Jumat,	 tanggal	30	Oktober	1964,	majalah	Time	menyebut	
Schema	13	sebagai	“the	Bravest Schema	of	the	Catholic	Church”	(skema	paling	
berani	dari	Gereja	Katolik).	Skema	13	diperkenalkan	dalam	sesi	ketiga,	tanggal	
20	Oktober	1964.	Time	adalah	majalah	dunia	yang	pernah	menyebut	Sri	Paus	
Yohanes	XXIII	 sebagai	 “Man	 of the	 Year”.	Mengapa	Gaudium	et	Spes	sebagai	
dokumen	paling	berani?	

Jika	menyimak	 sepintas	 sejarah	 Gereja	 Katolik,	 Schema	 13	memang	
sebuah	gebrakan	pembaharuan	yang	sangat	berani.	Mari	kita	simak	sepintas.	
Tanggal	8	Desember	1864	(100	tahun	lebih	satu	hari sebelum	Gaudium	et	Spes	
dipromulgasikan),	 Sri	 Paus	 Pius	 IX	 menerbitkan	 Syllabus	 Errorum	 (Daftar	
aneka	Kesesatan),	sebuah	dokumen	yang	mengukir	sikap	Gereja	Katolik	pada	
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waktu	itu	untuk	“menghukum”	modernitas	dengan	aneka	cetusannya	seperti	
sosialisme,	 liberalisme,	 komunisme,	 demokrasi,	 ilmu	 pengetahuan	 ateistik,	
panteisme,	dan	seterusnya.	

Hampir	lima	puluh	 tahun	berikutnya,	tanggal	1	September	1910,	Sri	
Paus	Pius	 X,	 seorang	Paus	yang	 dikenal	 sebagai	 pribadi	 sederhana	 dan	suci,	
menerbitkan	 rumusan	 The	 Oath against	 Modernity,	 sebuah	 sumpah	 yang	
harus	diucapkan	oleh	para	klerus,	uskup,	imam,	para	pelayan	pengakuan	dosa,	
pengkhotbah,	 biarawan-biarawati,	 pemimpin	 religius,	 pemimpin	 rumah,	
dosen	dan	profesor	teologi	maupun	filsafat	di	seminari,	diakon,	seminaris,	dan	
para	pewarta.	

Tahun	 1962-1965,	 Yohanes	XXIII	dan	 Paulus	 VI	bersama	para	 Bapa	
Konsili	 memimpin	 Gereja	 Katolik	 untuk	 membuka	 tangan	 lebar-lebar	 bagi	
kerjasama	 dan	 dialog	 dengan	 dunia	 modern.	 Konsekuensi	 terbesar	 dari	
pembaharuan	 Gereja	 ini	 ialah	 Gereja	 Katolik	 seolah	 berpelukan	 dengan	
manusia-manusia	 modern.	 Dokumen	 melukiskan	 secara	 indah	 gambaran	
nyata	 bahwa	 manusia	 modern	 bukanlah	 pertama-tama	 mereka	 yang	
bergumul	 dengan	 kemajuan	modern,	melainkan	pertama-tama	mereka	yang	
tergusur	 di	 dunia	 modern.	 Manusia	 modern	 juga	 adalah	 mereka	 yang	
menderita,	 tersisih,	 tertindas,	 terluka	oleh	sistem	 societas	 zaman	 ini.	 Gereja	
Katolik	 seolah	menyadari	bahwa	modernitas	 telah	mendepak	 juga	manusia-
manusia	yang	kurang	mujur	ke	dalam	posisi	paling	lemah.	Gereja	Katolik	tidak	
menutup	mata	bahwa	terdapat	sangat	banyak	pribadi	yang	berkehendak	baik;	
dan	 terhadap	 mereka	 Gereja	 mengulurkan	 tangan	 untuk	 bekerjasama,	
berdialog,	mengantar	dan	mendampingi	mereka	melakukan	peziarahan	berat	
di	dunia	ini	dalam	pengharapan.		

Gaudium	 et	 Spes	memiliki	preseden	 dokumen-dokumen	 sebelumnya	
yang	 berpengaruh	 atasnya	 dan	 dampak	 yang	 luas	 pada	 dokumen-dokumen	
sesudahnya.	Diantaranya	kita	dapat	menyebut:	

Pope	Leo	XIII:	
- Inscrutabili	Dei	Consilio/On	the	Evils	of	the	World	-1878
- Quod	Apostolici	Muneris/On	Socialism	– 1878	
- Rerum	Novarum/On	Capital	&	Labor	– 1891	

Pope	Pius	XI:	
- Quadragesimo	Anno/On	Reconstruction	of	Social	Order	– 1931	

Pope	John	XXIII:	
- Mater	et	Magistra/Christianity	&	Social	Progress	– 1961	
- Pacem	en	Terris/Peace	on	Earth	– 1963	

Pope	Paul	VI:	
- Populorum	Progressio/On	the	Development	of	Peoples	– 1967	

Pope	John	Paul	II:	
- Laborem	Exercens/On	Human	Work	– 1981	
- Sollicitudo	rei	Socialis/On	Social	Concern	– 1987	
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- Centesimus	Annus/On	the	Centenary	of	Rerum	Novarum-1991	
Pope	Benedict	XVI:	Deus	Caritas	Est/God	is	Love	– 2005	

- Caritas	in	Veritate/Charity	in	Truth	– 2009

Uskup	Agung	Karol	Woytilla,	kelak	Paus	Yohanes	Paulus	II,	menjadi	salah	satu	
suporter	paling	entusias	dengan	Schema	13.	Dia	berkata:	
Dalam	 skema	13	kita	harus	berbicara	sedemikian	rupa	sehingga	dunia	 tidak	melihat	
kita	mengajar	dalam	cara-cara	yang	 otoriter.	Melainkan,	dunia	melihat	bahwa	Gereja	
senantiasa	mencari	pemecahan	baru	yang	benar	dan	adil	terhadap	aneka	problem	sulit	
dari	hidup	manusia	bersama	dengan	dunia	itu	sendiri.	Soalnya	bukan	pada	kenyataan	
bahwa	kita	memiliki	kebenaran.	Soalnya	ada	pada	dunia,	bahwa	kebenaran-kebenaran	
iman	kita	hendaknya	menjadi	kerinduan	dunia.5
Pada	tema	yang	sama,	Schema	13,	Karol	Woytilla	menegaskan:	
Tidaklah	cukup	berkata,	“saya	adalah	anak-anak	Allah,	anak-anak	bebas”	(karena	telah	
diselamatkan	 Putra-Nya).	 Sebaliknya	 kita	 harus	 berani	 berkata,	 “saya	 adalah	 anak-
anak	Allah	yang	mau	bertanggungjawab.”	Tanggungjawab	adalah	ekspresi	tinggi	dari	
kebebasan.	 Yang	 dimaksud	 dengan	 “bertanggungjawab”	 adalah	 keberanian	 untuk	
menjaga	dan	menghayati	kebenaran	iman	kristiani	dan	mencegah	diri	dari	sikap	acuh	
tak	acuh.	Sebagai	anak-anak	Allah	kita	harus	menampilkan	kepekaan	yang	mendalam	
terhadap	kebutuhan	sesama.6

Dua	 kutipan	 di	 atas	 menegaskan	 posisi	 pembaharuan	 dari	 sikap	
seorang	pemimpin	Gereja.	Gereja	tidak	boleh	memaknai	kekuasaannya	dalam	
cara-cara	 yang	 otoriter,	 meski	 mengenai	 kebenaran	 iman	 sekalipun.	 Gereja	
harus	mempersilakan	sikap	“belajar	sendiri”	sehingga	seolah-olah	kebenaran	
itu	ditemukan	sendiri	dan	menjadi	miliknya.	Pada	bagian	lain,	Karol	Woytilla	
mengatakan,	tidak	cukup	sekedar	menyebut	diri	sendiri	sebagai	“aku	manusia	
bebas,”	 melainkan	 harus	 “aku	 bertanggung-jawab.”	 Disposisi	 pandangan	 ini	
mengatakan	 rujukan	 sikap	moral	 Gereja	 Katolik	bahwa	 kebebasan	 langsung	
merujuk	pada	tanggung	jawab.	

Demikianlah,	 Konstitusi	 Pastoral	 Gaudium	 et	 Spes	menjadi	 cetusan	
keterlibatan	 dan	 komitmen	 Gereja	 Katolik	 untuk	 ikut	 “bertanggung	 jawab”	
atas	 arah	 peziarahan	manusia-manusia	 zaman	 ini.	 Gereja	 Kegembiraan	 dan	
Harapan	 (Gaudium	 et	 Spes) adalah	 Gereja	 yang	 berziarah	 bersama-sama	
semua	manusia	yang	berkehendak	baik	menuju	peradaban	societas	yang	lebih	
baik,	adil,	dialogal,	dan	damai.	

Konstitusi	 Pastoral	 GS	 bermaksud	 mengajak	 seluruh	 umat	 manusia	
untuk	 berbicara	 tentang	 pelbagai	 masalah	 yang	 dihadapi	 dunia	 dewasa	 ini.	
Apakah	pelbagai	masalah	 yang	 dikatakan	GS?	 Pada	bagian	pertama,	dikatakan	
mengenai	 masyarakat	 manusia	 (bab	 II,	 23-32),	 kegiatan	 manusia	 di	 seluruh	
dunia	(bab	III,	33-39). Kemudian	bagian	kedua	tentang	masalah-masalah	khusus:	

                                                            
5 Acta Synodalia 3/5, hlm. 299. 
6 Acta Synodalia 4/2, hlm. 12. 
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keluarga	 (I,	 47-52),	 kebudayaan	 (II,	 53-62),	 kehidupan	 ekonomi	 (III,	 63-72),	
kehidupan	 dalam	masyarakat	 politik	 (IV,	 73-76),	 dan	 perdamaian	 (V,	 77-90).	
Dalam	 GS,	 Gereja	 hendak	menjelaskan	 bagaimana	 ia	menyimak	 hubungannya	
dengan	dunia	dan	bagaimana	ia	mengambil	sikap	terhadap	dunia.	Tetapi	Gereja	
sekaligus	mengajak	umat	manusia	untuk	menjalin	kerjasama	dan	dialog.	“Segala	
sesuatu	yang	telah	kami	katakan	mengenai	martabat	pribadi	manusia,	mengenai	
paguyuban	 manusia	 dan	 mengenai	 arti	 mendalam	 dari	 usaha	 manusia	
merupakan	dasar	bagi	hubungan	Gereja	dan	dunia	serta	dasar	bagi	dialog	antara	
mereka”	 (GS	 40).	 Kepada	 umat	 beriman	 Gereja	 mendesak	 untuk	 bertindak	
kongkret	 memberikan	 sumbangan	 kepada	 dunia,	 namun	 sekaligus	
menganjurkan	untuk	membuka	diri	dan	diperkaya	oleh	dunia.

Kendati	menolak	ateisme	secara	mutlak,	Gereja	 tetap	mengakui	dengan	
ikhlas	 bahwa	 semua	 manusia	 yang	 beriman	 dan	 yang	 ateis	 harus	 memberikan	
sumbangsihnya	untuk	membangun	dunia	ini	di	mana	mereka	hidup	bersama.	Hal	
ini	pasti	tidak	dapat	terjadi	tanpa	dialog	yang	jujur	dan	bijaksana. (GS	21).	Karena	
landasan	 yang	 unggul,	 yakni	 bahwa	 martabat	 manusia	 terletak	 pada	
panggilannya	 untuk	bersatu	 dengan	Allah,	maka	Gereja	menolak	dengan	 tegas	
ajaran	 ateisme	 modern	 maupun	 sistematis	 (GS	 19),	 yang	 mengagungkan	
otonomi	manusia	sedemikian	rupa	sehingga	menyingkirkan	segi	ketergantungan	
manusia	kepada	Allah	(GS	20).	Tetapi	Gereja	merangkul	semua	orang,	khususnya	
kaum	ateis.	

Karena	 Kristus	 telah	wafat	untuk	 semua	orang	 (Rom	8:32),	dan	karena	
panggilan	terakhir	manusia	sebenarnya	satu,	yaitu	panggilan	ilahi,	maka	haruslah	
kita	 yakin	 bahwa	 Roh	 Kudus	 memberikan	 kemungkinan	 kepada	 semua	 orang,	
untuk	bergabung	dengan	Misteri	Paskah dengan	 cara	 yang	diketahui	oleh	Allah	
(GS	 22).	 Gereja	 menyadari	 bahwa	 karya	 Roh	 Kudus	 tidak	 mungkin	 dikurung	
dalam	batas-batas	Gereja.	Roh	Kudus	bergerak	dan	hidup	dalam	diri	setiap	orang	
yang	dikehendaki-Nya.	Roh	ini	melingkupi	dunia	(GS	11).	Ia	berkarya di	dalam	
hati	 manusia	 bukan	 hanya	 dengan	 membangkitkan	 hasrat	 akan	 dunia	 masa	
depan,	 tetapi	 juga	 dengan	 mengurbankan,	 memurnikan,	 dan	 mengukuhkan	
keinginan	luhur	untuk	berusaha	menjadikan	kehidupannya	lebih	manusiawi	(GS	
38).	Roh	Allah	pula	yang	membangkitkan	kesadaran-kesadaran	baru	dalam	diri	
manusia	 untuk	 memberikan	 kesegaran	 hidup	 beragama	 lewat	 kesaksian-
kesaksian	yang	nyata	(GS	41).	Maka,	karena	Roh	Kudus	berkarya	di	mana	saja	
dalam	 diri	 siapa	 pun	 yang	 dikehendaki-Nya,	 semua	 orang	 mendapat	
kemungkinan	 untuk	 	 menikmati	 buah	 misteri	 penebusan	 dalam	 peristiwa	
Paskah.	 Dikatakan	kemungkinan,	 sebab	memang	 ada	syarat-syarat	 yang	harus	
dipenuhi.	Rahmat	penebusan	tidak	dapat	dinikmati	secara	otomatis.	Agar	dapat	
efektif,	 rahmat	 penebusan	membutuhkan	kerjasama	pihak	manusia.	Kerjasama	
manusia	ini	diwujudkan	dalam	hidup	baik,	pantas,	dan	mendengarkan	kehendak	
Allah	 lewat	 suara	 hatinya.	 Inisiatif	 Roh	 Kudus	 untuk	 berkarya	 meminta	
tanggapan	kesediaan	dari	pihak	manusia	untuk	mewujudkannya.	
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Karena	keinginan	untuk	berdialog	didasarkan	hanya	kepada	cinta	akan	
kebenaran	dan	kebijaksanaan	yang	tepat,	maka	Gereja	tidak	mengecualikan	siapa	
pun,	 baik	 mereka	 yang	 membina	 luhur	 jiwa	 manusia	 namun	 belum	 mengakui	
Penciptanya	maupun	mereka	yang	menentang	Gereja	dan	menganiayanyadengan	
macam-macam	 cara. Karena	 Allah	 Bapa	 adalah	 asal	 mula	 dan	 tujuan	 segala	
sesuatu,	 maka	 kita	 semua	 dipanggil	 untuk	 menjadi	 saudara-saudari	 (GS	 92).	
Pernyataan	 Konsili	 yang	 tegas	 sekaligus	 tulus	 dalam	mengundang	 kaum	 ateis	
untuk	masuk	dalam	dialog	dan	kerjasama	 ini	mengilhami	munculnya	dokumen	
dari	Sekretariat	untuk	bukan	kaum	beriman,	Humanae	Personae	Dignitatem (28	
Agustus	 1968).	 Sungguh	menarik	memperhatikan	 pernyataan	 ini.	 Sebab	 sikap	
dialogis	 yang	 hendak	 ditampilkan	 Gereja	 seakan	 tanpa	 syarat,	 tidak	 peduli	
apakah	mereka	bersikap	positif	atau	menentang	Gereja.	Terhadap	umat	beriman	
yang	mengakui	 Allah	 dan	 yang	memiliki	 tradisi	 keagamaan,	 Gereja	 sekali	 lagi	
mengungkapkan	 niat	 tulusnya	 untuk	 mengajak	 masuk	 dalam	 dialog	 dan	
bekerjasama	 melaksanakan	 dengan	 gembira	 dorongan-dorongan	 Roh.	
Sementara	itu	terhadap	saudara-saudara	yang	belum	hidup	dalam	persekutuan	
yang	 penuh	 dengan	 Gereja	 Katolik,	 Konsili	 mengajak	 memberikan	 pelayanan	
bersama-sama	kepada	umat	manusia,	yang	terpanggil	menjadi	keluarga	putera-
puteri	Allah	di	dalam	Kristus	Yesus.	Dan	akhirnya	ajakan	dialog	kepada	seluruh	
umat	beriman	 di	 dalam	 komunitas	 sendiri.	Dikatakan	 bahwa	 persatuan	dalam	
keanekaragaman	 yang	 ditampilkan	 Gereja	 dan	 menjadi	 tanda	 persaudaraan,	
memungkinkan	 dan	mengokohkan	 dialog yang	tulus.	GS	 92	merupakan	artikel	
penutup	 dokumen.	 Kita	 dapat	 mengambil	 kesimpulan	 bahwa	 puncak	 dari	
maksud	 keterlibatan	 Gereja	 di	 dalam	 dunia	 modern	 menemukan	
kesempurnaannya	dalam	dialog	dengan	semua	manusia.	

Dokumen	 GS	 mengungkapkan	 langkah	 maju	 Gereja	 untuk	 keluar	 dari	
dirinya	dan	 terlibat	dalam	dunia,	berdialog	dengan	semua	bangsa	manusia.	Ada	
dua	 segi	menonjol	 dari	 ajaran	 GS,	 yaitu	 di	 satu	 pihak	 Gereja	 bicara	mengenai	
maksud	keselamatan	Allah	dalam	Yesus	Kristus,	 dan	di	 lain	pihak	Gereja	ingin	
berbicara	dengan	semua	orang,	bukan	sebagai	orang	beriman,	melainkan	sebagai	
manusia	yang	bertanggungjawab	terhadap	pembangunan	dunianya7.	

KONSTITUSI	LUMEN	GENTIUM

Cara	 bicara	 Konstitusi	 Lumen	 Gentium (LG)	 menampilkan	 dialog.	 Ia	
mengajar	 sekaligus	 bersifat	menggembalakan.	 Ia	 tidak	memaksakan	 ajarannya	
kepada	 umat	 beriman,	 apalagi	 kepada	 orang	 lain.	 Namun	 demikian	 ajaran	 LG	

                                                            
     7 Lih. Bernard Kieser S.J., Solidaritas 100 tahun Ajaran Sosial Gereja (Yogyakarta: 
Kanisius, 1992), hal. 138-140.
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tentang	 Gereja	 bersifat	 dogmatis	 sekaligus	 merupakan	 anjuran	 bagi	 kaum	
beriman.	 Ia	 tidak	 mengutuk	 siapa	 pun	 yang	 dipandang	 sesat,	 melainkan	
mengajak	 semua	 orang	 untuk	 berbicara	 bersama.	 Pendek	 kata	 ajaran	 LG	
merupakan	ungkapan	iman	Gereja	mengenai	dirinya	sendiri	yang	tidak	bersifat	
konfrontatif	negatif,	juga	tidak	apologetis,	melainkan	dialogis.	

Lumen	 Gentium	 	mengungkapkan	 iman	 gereja	 bahwa	 semua	 orang	
dipanggil	 menjadi	 umat	 allah	 yang	 baru. Konstitusi	 Dogmatik	 tentang	 Gereja	
(Lumen	Gentium)8 terdiri	dari	tujuh	bab	dengan	69	artikel:	Misteri	Gereja	(bab		I),	
Umat	Allah	(bab	II),	Susunan	Hirarkis	Gereja	khususnya	Jabatan	Uskup	(bab	III),	
Awam	 (bab	 IV),	Panggilan	Umum	kepada	 kekudusan	 di	 dalam	Gereja	 (bab	 V),	
Biarawan-biarawati	(bab	VI),	dan	Santa	Maria	Perawan	dan	Bunda	Allah	dalam	
Misteri	Kristus	dan	Gereja	(bab	VII).	

Menurut	LG	13	semua	manusia	dipanggil	menjadi	Umat	Allah	yang	baru.	
Akan	 tetapi	 tidak	 semua	 tergabung	 dan	 terarah	 kepadanya	 dengan	 cara	 yang	
sama.	Dari	sebab	itu	adalah	 tugas	Gereja	agar	semua	manusia	yang	dewasa	ini	
berhubungan	satu	sama	lain	secara	lebih erat	dalam	aneka	jalinan	masayarakat,	
jalinan	 teknik	 dan	budaya,	 dapat	mencapai	 kesatuan	 seutuhnya	 dalam	Kristus	
(LG	1).	Sebab	Kristus	adalah	terang	bangsa-bangsa.	Dalam	Kristus,	Gereja	adalah	
tanda	sekaligus	alat	kesatuan	mesra	dengan	Allah	dan	persatuan seluruh	umat	
manusia.	 Kristus	 satu-satunya	 Perantara,	 telah	 membentuk	 Gereja-Nya	 yang	
kudus	sebagai	persaudaraan	 iman,	harap,	dan	cinta	kasih	yang	 tampak	di	bumi	
ini.	LG	juga	menegaskan	bahwa	Gereja	Kristus	subsistit	in (berdiri	dalam)	Gereja	
Katolik	 (LG	 8).9 Pandangan	 ini	 merevisi	 pandangan	 lama	 yang	 menyamakan	
(“est”) Gereja	Kristus	dengan	Gereja	Katolik.	Dengan	demikian	sekaligus	secara	
tak	 langsung	 dicetuskan	 rekonsiliasi	 dan	 persatuan	 Gereja	 Katolik	 dan	
persekutuan-persekutuan	 gerejani	 (sesama	 Kristen lain)	 untuk	 mewujudkan	
secara	kongkret	komunitas	tertebus.	

Dalam	LG	13-17	diajukan	pandangan-pandangan	yang	berkaitan	dengan	
tema	seputar	sikap	dialogis	Gereja:	Kesatuan	manusia	 terarah	kepada	kesatuan	

                                                            
     8 Teks dokumen yang digunakan di sini terjemahan J. Riberu, Tonggak Sejarah 
Pedoman Arah (dokumen Vatikan II) (Jakarta: Dokpen MAWI, 1983), hal. 65-157; juga 
disimak terjemahan Tom Jacobs, S.J., Konstitusi Dogmatis "Lumen Gentium" 
mengenai Gereja (terjemahan, introduksi, dan komentar), Jilid I (Yogyakarta: 
Kanisius, 1974), hal. 272-343; dan teks bahasa Inggris Austin Flannery, O.P. (ed.), 
Vatican Council II: The Conciliar and Post Concilior Documents, vol. I (New York: 
Costello Pub. Company, 1986), hal.350-426.

     9 Lih. Francis A. Sullivan, S.J., "The Significance of the Vatican II Declaration that the 
Church of Christ 'Subsist in' the Roman Catholic Church", dalam René Latourelle 
(ed.), Vatican II: Assessment and Perspectives, volume two (New York: Paulist Press, 
1989), hal. 272-287.
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katolik	dalam	Kristus	 (pertama),	keselamatan	 di	dalam	Gereja	 Katolik	 (kedua),	
tentang	 hubungan	Gereja	 dengan	 umat	Kristen	 bukan	Katolik	 (ketiga),	dengan	
umat	bukan	Kristen	(keempat),	dan	tentang	karya	misi	Gereja	(kelima):

(1)	Kesatuan	manusia	terarah	kepada	kesatuan	katolik	di	dalam	Kristus.
Semua	manusia	dipanggil	kepada	keselamatan.	Panggilan	universal	keselamatan	
tercetus	 dalam	 kesatuan	manusia	 dan	 Allahnya	 serta	 kesatuan	 antarmanusia.	
Jadi	 panggilan	 keselamatan	 bukanlah	 perkara	 keselamatan	 yang	 akan	 datang,	
melainkan	 sekarang	 dalam	 hubungan	 antarmanusia.	 Kesatuan	 hubungan	
antarmanusia	 ini	 pertama-tama	 bersifat	 katolik.	 Dengan	 katolik	 dimaksudkan	
umum,	 merangkum	 keanekaragaman.	 Kesatuan	 katolik	 berarti	 kesatuan	 yang	
melingkupi	keberbagaian,	tidak	mengenal	pengecualian.	Kesatuan	Gereja	Katolik	
mengungkapkan	 model	 kesatuan	 yang	 menghormati	 dan	 mempertahankan	
kekhususan.	Sebab	model	kesatuan	Gereja	 ialah	kesatuan	satu	bangsa	manusia	
yang	 diciptakan	 Tuhan.	 Karena	 itu	 Gereja	 menampilkan	 keselamatan	 bangsa	
manusia,	 bukan	 karena	 model	 kesatuannya,	 melainkan	 terutama	 karena	
menghadirkan	kesatuan	di	dalam	Kristus.	Jadi	Kristuslah	dasar	kesatuan	katolik.	
“Sebab	di	dalam	Dia	seluruh	kepenuhan	Allah	hidup	dan	tampak	nyata”	(Kol	2:9).	
Dan	“dari	kepenuhan-Nya	kita	semua	telah	menerima	rahmat	demi	rahmat”	(Yoh	
1:16).	Kristus	datang	membawa	cinta	kasih	ilahi	 sebagai	prinsip	kesatuan.	Dan	
cinta	Allah	 telah	dicurahkan	kepada	kita	oleh	Roh	Kudus,	yang	dianugerahkan	
kepada	kita	(Rom	5:5).	Dengan	mengutus	Roh	Kudus	Allah	tidak	hanya	hadir	di	
samping	 kita,	melainkan	 di	dalam	diri kita.	 Inilah	sebabnya	 kesatuan	manusia	
terarah	 kepada	 kesatuan	 di	 dalam	Kristus.	 Pandangan	 ini	 pertama-tama	 tidak	
dimaksudkan	untuk	menampilkan	superioritas	Gereja	Katolik,	melainkan	untuk	
menegaskan	 bahwa	 karena	 Kristus	 Gereja	 tidak	 mungkin	 bersifat	 eksklusif,	
partikularis,	 dan	 menutup	 diri	 sebagai	 suatu	 masyarakat	 ghetto.	 Gereja	 tidak	
menikmati	 keselamatannya	 sendiri.	 Karena	 Kristus,	 Gereja	 membuka	 diri	 dan	
menaruh	hormat	kepada	segala	sesuatu	yang	baik	dan	suci	di	luar	lingkupnya.

(2)	Gereja	Katolik	perlu	untuk	keselamatan. Rumusan	Konsili	Vatikan	II	
ini	bernada	positif.	Tidak	dijumpai	lagi	rumusan	negatif,	“tidak	ada	keselamatan	
di	luar	Gereja”	(S.	Siprianus).	Rumusan	 “Gereja	perlu	untuk	keselamatan”	tidak	
dimaksudkan	 untuk	 mengucilkan	 yang	 lain	 di	 luar Gereja	 dari	 keselamatan.	
Rumusan	 ini	 untuk	menegaskan	 bahwa	 Gereja	 yang	 berziarah	 ini	 tetap	 perlu	
untuk	 keselamatan.	 Biarpun	 Konsili	 tidak	 mau	 terjebak	 pada	 kesan	 bahwa	
keselamatan	terlalu	dihubungkan	dengan	keanggotaan	lahiriah	Gereja,	tetapi	LG	
14	 tetap menunjukkan	 penekanan	 pentingnya	 menjadi	 anggota	 Gereja	 lewat	
pintu	permandian.	Permandian	rindu	sesungguhnya	sudah	cukup	bagi	seseorang	
untuk	 meraih	 keselamatan.	 Tetapi	 pernyataan	 positif	 ini	 memang	 tidak	
dimaksudkan	 untuk	menjawab	 persoalan	 “bagaimanakah	orang	 bukan	Katolik	
masih	 dapat	 dipandang	 sebagai	 anggota	 Gereja”,	 melainkan	 menanggapi	 soal	
“apakah	arti	Gereja	bagi	keselamatan	dunia”.	Jadi	penegasan	Gereja	Katolik	perlu	
untuk	 keselamatan,	 pertama-tama	 dimaksudkan	 untuk	 menjelaskan	 peranan	
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yang	 tetap tak	 tergantikan	 dari	 Gereja	 Katolik	 sebagai	 yang	 melanjutkan	 dan	
menghadirkan	 keselamatan	 Kristus.	 Maka,	 Gereja	 harus	 tetap	 mewartakan	
keselamatan	yang	dibawanya.	

(3)	 Hubungan	 Gereja	 Katolik	 dengan	 Umat	 Kristen	 bukan	 Katolik	
ditampilkan	dalam	persatuan	oleh	Roh	Kudus	di	dalam	Kristus. Konsili	Vatikan	II	
menekankan	 hubungan	 dengan	 umat	 Kristen	 pertama-tama	 dalam	 konteks	
persatuan	dan	rekonsiliasi.	Dengan	persatuan,	dimaksudkan	“sikap”	bersatunya,	
bukan	“isi	iman”	yang	harus	disatukan.	Dapat	terjadi	bahwa	aneka	isi	iman	Umat	
Kristen	 tidak	 disetujuai	 oleh	 Gereja,	 namun	 demikian	 sikap	 Gereja	 tetap	
merangkul,	mengajak	berbicara	bersama	dalam	satu	meja,	dan	menggalang	kerja	
sama.	LG	terutama	no.	15	 tidak	berbicara	tentang	apa	yang	memisahkan	orang	
Kristen	 lain	 dari	 Gereja	 Katolik,	 melainkan	 menekankan	 apa	 yang	
menghubungkan	 mereka.	 Itulah	 sebabnya	 mengapa	 Konsili	 Vatikan	 II	 dalam	
Konstitusinya	 tentang	 Gereja	 ini	 tidak	 pernah	 lagi	 memakai	 istilah	 “bidaah”,	
“heretik”,	 “sesat”	 dan	 seterusnya	 untuk	 ajaran-ajaran	 yang dipandang	
menyimpang	 atau	 bahkan	 bertentangan	 dengan	 Gereja	 Katolik.	 Bahkan	
Konstitusi	memakai	istilah	“Gereja”	dan	“persekutuan	Gerejani”.	Konsili	sendiri	
memang	mengakui	 bahwa	Gereja	 (Kristus)	 tidak	 sama	 dengan	 Gereja	 Katolik.	
Gereja	Kristus	lebih	 luas	(LG	8).	Tetapi	Gereja	Katolik	tetap	tak	bisa	disamakan	
dengan	 persekutuan	Gerejani.	Alasannya	 bukan	soal	 yang	pertama	 lebih	 tinggi	
dari	 yang	 kedua.	 Melainkan	 Gereja	 Katolik	 adalah	 pelaksanaan	 sakramental	
keselamatan	Kristus,	yang	diwujudkan	secara	kongkret dalam	pewartaan	Sabda,	
perayaan	Ekaristi	kudus,	dan	persatuan	umat	setempat	dan	universal	di	dalam	
Kristus.	Maka	hubungan	Gereja	dengan	umat	Kristen	didasarkan	pada	kesatuan	
dalam	 Roh.	 Sebab	 Roh	 Kudus	 dengan	 karunia	 dan	 rahmat-Nya	 berkarya	 juga	
dalam	mereka.	 Konsili	 berpangkal	 pada	 gerekan	Roh	 Kudus	 yang	 tidak	 dapat	
dibatasi	 dalam	 Gereja	 Katolik	 saja.	 Kesadaran	 baru	 Gereja	 ini	 menjadi	 alasan	
pentingnya	 dialog	 ekumenis	 dalam	hubungannya	 dengan	Gereja-Gereja	 bukan	
Katolik.	

(4)	Segala	 sesuatu	yang	baik	dan	benar	di	 luar	iman	Kristen	dipandang	
oleh	Gereja	sebagai	 “persiapan	 Injil”	 yang	diberikan	oleh	Allah	untuk	menerangi	
setiap	orang	supaya	akhirnya	memperoleh	kehidupan. LG	khususnya	no.	16	tidak	
berbicara	panjang	lebar	mengenai	hubungan	Gereja	dengan	umat	bukan	Kristen.	
Juga	mengenai	paham	keselamatan		mereka	tidak	dibahas	gamblang.	Yang	pasti	
adalah	 bahwa	Gereja	menghargai	 segala	 sesuatu	 yang	 baik,	 benar,	 dan	 suci	 di	
dalam	 mereka	 dan	 memandangnya	 sebagai	 yang	 dapat	 mengantar	 kepada	
keselamatan.	Sebab	semua	itu	merupakan	“persiapan	Injil”.	Mereka	yang	bukan	
karena	kesalahannya	sendiri	tidak	mengenal	Injil	Kristus	dan	Gereja-Nya,	tetapi	
berusaha	 mencari	 Allah	 dan	 bertindak	 seturut	 kehendak-Nya	 lewat	 suara	
hatinya,	tetap	memperoleh	keselamatan	abadi.	Umat	bukan	Kristen	yang	disapa	
Konsili	 dalam	 LG	 ialah	 umat	 Yahudi,	 umat	 Islam,	 dan	 umat	 yang	 lain	 yang	
mencari	Allah	yang	belum	dikenalnya	dalam	bayangan	dan	gambaran.	Kendati	
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LG	16	menyebut	agama-agama	pada	tempatnya	sebagai	yang	dapat	mengantar	
kepada	 keselamatan,	 namun	 Gereja	 tetap	 merasa	 tugas	 perutusannya	 tidak	
terkurangi	 sedikit	 pun.	 Apa	 yang	 merupakan	 “persiapan	 Injil”	 harus	
disempurnakan	demi	kemuliaan	Allah	dan	keselamatan	semua	manusia.	

(5)	Tugas	mewartakan	kabar	keselamatan	terus	berlanjut.	Sebab	Gereja	
tidak	menghendaki	agar	segala	sesuatu	yang	baik	dan	benar	yang	tertabur	dalam	
hati	manusia	 atau	 dalam	 banyak	 bangsa	 dan	 kebudayaan	 (benih-benih	 Sabda),	
hilang. Evangelisasi	 harus	 terus	 berlanjut	 agar	 seluruh	 umat	 manusia	 masuk	
dalam	 	 umat	 Allah,	 Tubuh	 Kristus	 dan	 kenisah	 Roh	 Kudus	 dan	 agar	 dalam	
Kristus,	Kepala	semuanya,	diberikan	segala	hormat,	pujian	kepada	Pencipta	dan	
Bapa	 semesta	 alam.	 (LG	 17).	 Pandangan-pandangan	 positif	 Konsili	 terhadap	
agama-agama	 tidak	 memandegkan	 dan	 tidak	 merelativir	 panggilan	 misioner	
Gereja	Katolik.

Yang	kita	jumpai	dalam	Konstitusi	LG	ialah	perubahan-perubahan	dari	
sikap	 negatif	 kepada	 positif	 terhadap	 agama-agama	 lain;	 dari	 sikap	 eksklusif,	
membenarkan	 diri	 kepada	 sikap	 terbuka	 seraya	 menegaskan	 komitmen	 tetap	
untuk	melanjutkan	tugas	perutusan	Kristus.

KARYA	MISIONER,	AD	GENTES

Ad	 Gentes (AG)	 merupakan	 dokumen	 Vatikan	 II	 yang	 mencetuskan	
panggilan	 misioner	 Gereja.	 Penemuan	 Gereja	 tentang	 panggilan	 misionernya	
ialah	pewartaan	kabar	gembira	kepada	semua	orang	(pertama)	dan	penanaman	
Gereja	 di	 tengah-tengah	 bangsa	 dan	 kelompok-kelompok	 manusia	 di	 mana	
Gereja	belum	berakar	(kedua).	(AG	6).	Jadi	tugas	perutusan	Kristus	(misi)	dalam	
pandangan	Konsili	memiliki	tujuan	ganda:	evangelisasi	[dan	re-evangelisasi]	dan	
plantatio	Ecclesiae.

Dimensi	misioner	Gereja	menyentuh	apa	 yang	mendasar	dalam	hidup	
Gereja.	 Sebab	Gereja	 berasal	 dari	 perutusan	 Putera	 dan	 perutusan	Roh	Kudus	
sesuai	dengan	rencana	Bapa	(AG	2;	bdk.	LG	2).	Ia	lahir	dan	berkembang	karena	
misi	 atau	 kegiatan	 “syiar”	 iman.	 Karena	 itu	 karya	 misi	 bukanlah	 sekedar	
tambahan	 atau	 pilihan	 manasuka	 dalam	 hidup	 Gereja.	 Karya	 misi	 adalah	
tanggungjawab	seluruh	Gereja,	 seluruh	Umat	Allah,	semua	(sebagai	komunitas)	
dan	 setiap	 (sebagai	 pribadi)	 anggotanya	 (bdk.	 AG	 35	 dan	 36).	 Demikian	
mendasar	dan	mutlaknya	dimensi	misioner	Gereja	ini,	 sehingga	 tidak	satu	pun	
anggota	Gereja	yang	dapat	melepaskan	diri	dari	panggilan	 tugas	perutusan	 ini.	
Tidak	 ada	waktu	 sesaat	pun	bagi	Gereja	untuk	merasa	 bahwa	 tugas	panggilan	
misioner	Kristus	kurang	perlu.	Juga	tidak	ada	alasan	apa	pun	yang	demikian	kuat	
untuk	 melemahkan	 kepentingan	 tugas	 penebusan	manusia.	 Dalam	 karya	misi,	
AG	 juga	menonjolkan	pembangunan	 jemaat-jemaat	Gereja	partikular	dan	andil	
besarnya	dalam	melanjutkan	karya	misi	(AG	15	dan	19).
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Tentu	 saja	 tema	 dialog	 disinggung	 AG	 dalam	 kerangka	 tugas	
perutusannya	 untuk	mewartakan	 kabar	 gembira	 (evangelisasi)	 dan	 menanam	
Gereja	di	tempat	di	mana	Gereja	belum	berakar	(plantatio).	Dalam	kerangka	itu,	
AG	 7	 mencetuskan	 keterbukaan	 dan	 penghargaan	 terhadap	 jalan-jalan	
keselamatan	yang	diketahui	Allah	(pertama),	dan	AG	11	menekankan	kesaksian	
dan	 dialog	 dalam	 kehadirannya	 di	 tengah-tengah	 kelompok	manusia	 (kedua),	
sebab	 apa	 yang	 benar	 dan	merupakan	 kasih	 karunia	 yang	 terdapat	 di	 antara	
bangsa-bangsa	menjadi	suatu	kehadiran	Allah	penuh	rahasia	(AG	9):

(1)	 Meskipun	 Allah	 dapat	 membawa	 manusia	 yang	 tanpa	 salahnya	
sendiri	 tidak	mengenal	Injil	melalui	jalan-jalan	yang	diketahui-Nya	kepada	iman,	
namun	 Gereja	 mempunyai	 kewajiban	 dan	 sekaligus	 hak	 yang	 suci	 untuk	
mewartakan	 Injil	 (AG	7). Keterbukaan	 yang	dicanangkan	AG	 7	 ini	 tidak	 terlalu	
jelas.	Yang	dominan	dalam	gagasan	artikel	ini	justru	mutlaknya	tugas	perutusan	
mewartakan	 Kristus,	 Yang	menyerahkan	 diri-Nya	 sebagai	 tebusan	 bagi	 semua	
orang	 (1Tim	 2:4-6).	 Dan	 Kristuslah	 yang	 menjadi	 alasan	 mengapa	 karya	
misioner	Gereja	dewasa	ini	tetap	ampuh	dan	tetap	diperlukan	biarpun	Allah	toh	
dapat	 menyelamatkan	 siapa	 pun	 atas	 cara	 yang	 Dia	 kehendaki.	 Lewat	 karya	
misioner,	Allah	dimuliakan	dan	manusia	beroleh	keselamatan	yang	diselesaikan	
dalam	Kristus.	Juga	lewat	karya	misioner,	rencana	Allah	untuk	menyelamatkan	
semua	 orang	 dituntaskan.	 Ungkapan	 “meskipun...	 namun...”	 (AG	 7)	 kiranya	
mengatakan	 dengan	 tegas	 bahwa	 kewajiban	 sekaligus	 hak	 untuk	mewartakan	
Injil	tak	bisa	dan	tak	mungkin	dibendung	oleh	apa	pun.

(2)	 Kesaksian	 hidup	 hanya	 dapat	 berbuah	 kalau	 orang-orang	 Kristen	
“hidup	bersama”	orang	 lain,	 terlibat	dalam	segala	persoalannya	dan	meneladan	
Kristus	 (AG	 11). AG	 11	 menekankan	 pentingnya	 kesaksian	 dalam	 tugas	
pewartaan.	 Bahkan	 dikatakan	 bahwa	 kesaksian	 hidup	 merupakan	 bentuk	
pertama	 dari	 karya	 misioner	 itu	 sendiri.	 Agar	 kesaksian	 efektif,	 umat	 Kristen	
harus	 bersikap	 dialogis	 terhadap	 masyarakat	 sekelilingnya.	 Dengan	 sikap	
dialogis,	 dimaksudkan	 hidup	 bersama	 sebagai	 anggota	 masyarakat	 (dan	 tidak	
mengucilkan	 diri	 dalam	 kelompok	 sendiri),	 berpartisipasi	 dalam	 kehidupan	
budaya	 dan	sosial	melalui	 pelbagai	 hubungan	 dan	 urusan	 kehidupan	manusia.	
Dikatakan	pula	hendaknya	 orang	 Kristen	menjadi	akrab	 dengan	 tradisi-tradisi	
nasional	keagamaan	masyarakat	di	mana	ia	hidup.	Dengan	gembira	dan	penuh	
hormat	 hendaknya	 dipaparkan	 benih-benih	 Sabda	 yang	 sudah	 ada	 di	 dalam	
masyarakatnya,	dimurnikan,	diteranginya	dengan	cahaya	Injil,	dan	dikembalikan	
kepada	 kekuasaan	 Allah	 Penyelamat.	 Jelaslah	 bahwa	 dalam	 artikel	 ini	 dialog	
dimaksudkan	sebagai	bentuk	kesaksian	hidup	Kristen.	
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EKUMENISME,	UNITATIS	REDINTEGRATIO

Unitatis	Redintegratio (UR)	dapat	disebut	sebagai	dokumen	yang	secara	
tegas	mengungkapkan	usaha	Gereja	untuk	memulihkan	kesatuan	seluruh	umat	
Kristen	 di	 dunia	 ini,	 yang	menjadi	 salah	 satu	 tujuan	 utama	Konsili Vatikan	 II.	
Dengan	 rendah	 hati	 Gereja	 menegaskan	 bahwa	 perpecahan	 jelas	 tidak	
dikehendaki	 oleh	 Kristus.	 Perpecahan	merupakan	 batu	 sandungan	 bagi	 dunia,	
serta	merugikan	perutusan	suci,	yaitu	mewartakan	Injil	kepada	semua	makhluk	
(UR	1).

Terpisahnya	Gereja-Gereja	Timur	sebagai	akibat	perdebatan	mengenai	
perumusan	 dogmatis	 Konsili	 Efesus	 (th.	 431)	 dan	 Khalkedon	 (th.	 451)	 dan	
kemudian	menyusul	perpecahan	antara	Patriarkat-Patriarkat	Timur	dan	Takhta	
Suci	 di	 Roma,	 sungguh-sungguh	merupakan	 peristiwa	 yang	 tragis.	 Berikutnya	
muncul	perpecahan	di	Gereja	Barat	yang	secara	keseluruhan	disebut	“reformasi”	
juga	menjadi	periode	suram	dalam	sejarah	Gereja	Kristus.	Kedua	 peristiwa	 itu	
dipandang	oleh	Konsili	sebagai	perpecahan	utama	yang	“merobek	jubah	Kristus	
yang	hanya	satu	tenunan	saja”	(UR	13),	sehingga	terasa	menyakitkan.	Dokumen	
ini	beranjak	untuk	merajut	kembali	“jubah”	Kristus.	Ia	mengungkapkan	apa	yang	
disebut	sebagai	gerakan	penyatuan	atau	“ekumenisme”.	Dari	sebab	itu	dokumen	
ini	 pertama-tama	 mengungkapkan	 prinsip-prinsip	 ekumenisme	 (bab	 I)	 dan	
pelaksanaannya	(bab	II).	Sementara	itu	bab	III	melukiskan	sapaan	dialogis	dan	
merangkul	 dari	 Konsili	 Vatikan	 II	 kepada	 Gereja-Gereja	 Timur	 dan	 Jemaat-
Jemaat	Gerejawi	yang	terpisah	di	dunia	Barat.	Konsili	tidak	menganggap	remeh	
(dan	 dengan	 demikian	 sungguh	 memperhatikan)	 aneka	 situasi	 dari	 pelbagai	
golongan	 Jemaat-Jemaat	 Kristen,	 yang	 hingga	 saat	 ini	 terus-menerus	 terjadi	
perpecahan	 di	 antara	 mereka.	 Konsili	 menyadari	 perlunya	 mempertahankan	
hubungan	 yang	 sudah	 ada	 secara	 tetap	 dan	 makin	 mendalam.	 Pendek	 kata	
dokumen	 ini	 memeteraikan	 keinginan	 teguh	 Konsili	 untuk	 menjalin	 kesatuan	
ekumenis	dan	mengajak	semua	orang	Kristen	untuk	mendengarkan	dorongan-
dorongan	 Roh	 Kudus	 yang	 akan	 menyatukan	 kembali	 segenap	 umat	 Kristen	
menjadi	 satu	 dalam	 Gereja	 Kristus	 yang	 satu	 dan	 tunggal.	 Karena	 itu	 Konsili	
menaruh	harapan	sepenuhnya	pada	kekuatan	doa	Kristus	bagi	Gereja,	pada	cinta	
kasih	Bapa,	dan	pada	karya	Roh	Kudus	(UR	24).

“Gerakan	ekumenis”	 ialah	kegiatan	dan	usaha	yang	dimaksudkan	untuk	
mendukung	kesatuan	umat	Kristen.Gerakan	ekumenis	diadakan	untuk	memupuk	
usaha-usaha	 menghindarkan	 kata-kata,	 penilaian-penilaian	 serta	 tindakan-
tindakan	 yang	ditinjau	 dari	 sudut	 keadilan	 dan	 kebenaran	 tidak	cocok	 dengan	
situasi	 saudara-saudari	 yang	 terpisah	 (UR	 4).	 Gerakan	 ekumenis	 juga	 dijalin	
dalam	pertemuan-pertemuan	yang	saling	memperkaya	penghayatan	rohani	dan	
menggalang	 kerjasama.	 Dan	 akhirnya	 dialog	 ekumenis	 juga	 mengajak	 setiap	
orang	 yang	 terlibat	 untuk	 mengadakan	 pemeriksaan	 batin	 tentang	 kesetiaan	
mereka	 terhadap	 kehendak	 Kristus	 mengenai	 Gereja-Nya	 dan	 bagaimana	
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seharusnya	 mereka	 bertekun	 untuk	 tetap	 membaharui	 diri	 dan	mengadakan	
perombakan-perombakan	yang	lebih	sesuai	dengan	kehendak	Tuhan.	Dari	sebab	
itu	 kegiatan	 ini	 tak	 pernah	 dapat	 meninggalkan	 doa	 bersama,	 berdoa	 secara	
bersama-sama	 untuk	 persatuan	 umat	 Kristen	 (UR	 8).	 Tidak	 ada	 ekumenisme	
yang	sejati	tanpa	pertobatan	batin	(UR	7).	Tidak	ada	pertobatan	batin	tanpa	doa	
bersama	terus-menerus.	Namun	demikian	harus	dibedakan	antara	doa	bersama	
dan	 “kebersamaan	 dalam	 perayaan-perayaan	 peribadatan”	 (communicatio	 in	
sacris).	 Ikut-ikutan	 dalam	 perayaan	 peribadatan	 bukanlah	 tindakan	 untuk	
memulihkan	 kesatuan.	 Seringkali	 malah	 dipakai	 sebagai	 kegiatan	 untuk	
proselitisme	 	 (memurtadkan	 iman	 Katolik	 lewat cara-cara	 yang	 tak	 fair	 dan	
menggandengnya	masuk	dalam	kelompoknya	karena	alasan-lasan	tertentu	yang	
tak	 adil).	 Konsili	 mengajak	 umat	 beriman	 untuk	 menjauhkan	 diri	 dari	 setiap	
sikap	acak-acakan	atau	dari	semangat	yang	tidak	bijaksana	(mudah	tergiur	oleh	
perhatian	 khusus	 atau	 kotbah	 yang	 berapi-api,	 misalnya)	 yang	 justru	 dapat	
merugikan	kemajuan	kesatuan	yang	sejati	(UR	24).	Kemungkinan-kemungkinan	
itu	 perlu	 disadari	 tanpa	 mengecilkan	 semangat	 ekumenis	 yang	 menjadi	
semangat	 Konsili	 Vatikan	 II.	 Maka,	 bimbingan	 dan	 pendidikan	 ekumenis	 oleh	
hierarki	 atau	 yang	 ditugasi	 untuk	 itu	 karena	 pengalamannya,	 semakin	
menemukan	kepentingannya.

Dekrit	UR	merupakan	langkah	maju	selanjutnya	setelah	penemuan	baru	
tugas	perutusan	Gereja	dalam	Ad	Gentes.		Usaha	memulihkan	kembali	persatuan	
segenap	 umat	 Kristen	 – biarpun	 jelas	 tidak	 mudah	 – merupakan	 bentuk	
kesaksian	baru	pewartaan	Injil	kepada	segala	bangsa.	

GEREJA	DIALOGAL,	NOSTRA	AETATE

Dokumen	Nostra	Aetate (NA)	merupakan	pertanggungan	jawab	historis	
dan	teologis	sikap	dialogis	Gereja	terhadap	agama-agama	bukan	Kristen.	Disebut	
pertanggungan	jawab,	sebab	NA	seakan	menjadi	semacam	evaluasi	tentang	sikap	
Gereja	 masa	 lampau	 terhadap	 agama-agama	 lain.	 Lewat	 deklarasi	 NA,	 Konsili	
Vatikan	II	tanpa	ragu	memandang	positif	agama-agama	lain	seraya	mencari	segi-
segi	 yang	 dapat	 mengantar	 ke	 dialog	 dan	 rekonsiliasi.	 NA	 merupakan	
pertanggungan	 jawab	 teologis	 sebab	 memaksudkan	 pandangan	 positif	 Gereja	
mengenai	 kehendak	 Allah	 untuk	 menyelamatkan	 semua	 orang	 tanpa	 kecuali.	
Karena	 itu	Gereja	merasa	terpanggil	untuk	memajukan	persatuan	 dan	kasih	di	
antara	 umat	 manusia.	 Dalam	 pengamatan	 Vatikan	 II,	 bangsa-bangsa	 telah	
menyadari	diri	sebagai	satu	masyarakat,	yang	sedang	bergerak	dan	mempunyai	
tujuan	akhir	sama	dan	satu,	yakni	Allah.

Nostra	 Aetate Menyatakan	 Penghargaan	 terhadap	 Nilai-Nilai	
Keselamatan	Agama-Agama	Bukan	Kristen.	Dokumen	NA	 tidak	 panjang,	 terdiri	
dari	lima	artikel	saja.	Artikel	1	membuka	dokumen	ini	dengan	mengungkapkan	
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alasan	historis	dan	teologis	pembaharuan	pandangan	Gereja	terhadap	 fenomen	
“jaman	kita”	(nostra	aetate) yang	menonjolkan	pluralisme	agama	di	 satu	pihak	
dan	 persatuan	 bangsa	 manusia	 menjadi	 satu	 masyarakat	 di	 lain	 pihak.	
Sementara	 itu	 artikel	 5	 menutupnya	 dengan	 menegaskan	 semacam	 kriteria	
perihal	 menjalani	 hidup	 beragama.	 Dikatakan	 “yang	 tidak	 mengasihi,	 tidak	
mengenal	 Allah”	 (1	 Yoh	 4:8).	 Jadi	 kriteria	 hidup	 beragama	 menemukan	
kesempurnaannya	dalam	penyaksian	hidup	nyata,	yakni	mengasihi	 sesamanya.	
Bila tidak	mengasihi,	 sesungguhnya	 ia	 tidak	mengenal	 Allah	 yang	dia	 sembah.	
Artikel	1	dan	5	menjadi	semacam	bingkai	yang	mengapit	pandangan,	atau	lebih	
tepat	 “penghargaan”	 terhadap	 nilai-nilai	 keselamatan	 yang	 ditampilkan	 oleh	
kepercayaan	atas	kekuasaan	gaib	dari	bangsa-bangsa,	Hinduisme,	dan	Budhisme	
(art.	2),	Islam	(art.	3),	dan	Yahudi	(art.	4).	Ketiga	artikel	yang	disebut	terakhir	ini	
akan	dibahas	lebih	mendalam	sebagai	tesis-tesis	dokumen	NA	mengenai	dialog.	

Gereja	Katolik	tidak	menolak	apa	pun	yang	benar	dan	suci	dalam	agama-
agama	 ini. Dengan	 menyebut	 agama-agama	 ini,	 NA	 2	 memaksudkan	 tiga	
kepercayaan	 sekurang-kurangnya:	 pengakuan	 terhadap	 Yang	 Mahatinggi,	
Hinduisme,	dan	Budhisme.	Kemudian	disebut	juga	agama-agama	lain	di	seluruh	
dunia	(kecuali	Islam	dan	Yahudi).	Artikel	ini	rupanya	memang	hendak	menyapa	
semua	 agama	 kecuali	 Islam	dan	 Yahudi	 yang	 disebut	 tersendiri	 dalam	 artikel	
berikutnya.	Gereja	memandang	dengan	penghargaan	yang	tulus	cara	tindak	dan	
cara	 hidup,	 peraturan	 dan	 ajaran	 mereka	 – yang	 kendati	 dalam	 banyak	 hal	
berbeda	 dengan	 apa	 yang	 dipahami	 dan	 dianjurkan	Gereja	– toh	 tidak	 jarang	
memantulkan	cahaya	Kebenaran,	Yang	menerangi	semua	manusia	(NA	2).	Suatu	
kepercayaan	 terhadap	 Yang	 Mahatinggi	 (semacam	 Aliran	 Kepercayaan	 atau	
Kebatinan)	meresapkan	ke	dalam	hidup	para	penganutnya	perasaan	keagamaan	
yang	 mendalam.	 Sementara	 itu	 Hinduisme	 diakui	 memantulkan	 cahaya	
Kebenaran,	 sebab	mereka	 lewat	 bentuk-bentuk	mati	 raga	 atau	 meditasi	 yang	
mendalam	 atau	 dengan	 berpaling	 kepada	 Allah	 dan	 perbuatan	 cinta	 kasih,	
berusaha	mencari	pembebasan	dari	situasi	kecemasan	kehidupan	ini.	Sedangkan	
Budhisme	dikatakan	sebagai	yang	mengakui	bahwa	secara	mendasar	dunia	yang	
fana	 ini	 tidak	memadai.	Karena	 itu	mereka	berusaha	meraih	 pencerahan	yang	
lebih	 tinggi.	 Sementara	 itu	 agama-agama	 lain	 di	 seluruh	 dunia	 memberikan	
ajaran,	peraturan	hidup,	dan	ibadat	suci.	Dalam	artikel	ini,	kita	tidak	menemukan	
uraian	 perihal	 iman	 implisit	 mereka	 kepada	 Kristus.	 Namun	 demikian	 segera	
ditambahkan	 oleh	 Konsili	 bahwa	 Gereja	 tak	 henti-hentinya tetap	mewartakan	
dan	harus mewartakan	Kristus	yang	adalah	“jalan,	kebenaran,	dan	kehidupan”	
(Yoh	14:6).	Sebab	dalam	Dia,	manusia	mendapat	kepenuhan	hidup	iman	dan	di	
dalam	Dia	Allah	mendamaikan	semua	manusia	dengan	diri-Nya	(bdk.	2	Kor	5:18-
19).	Itulah	alasan	mengapa	Gereja	tak	dapat	dan	tak	mungkin	disamakan	dengan	
agama	lain.	

(2)	 Dialog	 Kristen-Islam	 pada	 tempat	 pertama	 adalah	 dialog	
antarpribadi	yang	beriman. NA	3	menegaskan	pernyataan	yang	 tegas	sekaligus	



Persidangan	LXIII	Majelis	Sinode	Wilayah	GKI	SW	Jatim Halaman	137

besar.	 Gereja	 Katolik	 secara	 resmi	 mengungkapkan	 penghargaannya	 kepada	
umat	Islam	“yang	menyembah	Allah	yang	Mahaesa,	Yang	hidup	dan	berdiri	pada	
zat-Nya	 sendiri,	 Yang	 Mahamurah	 dan	 Mahakuasa,	 Pencipta	 langit,	 dan	 yang	
berfirman	kepada	manusia.”	Jadi	sikap	dialogis	Gereja	terhadap	Islam	bertumpu	
di	atas	iman	akan	Allah	yang	sama.	Karena	itu	Gereja	mengajak	umat	Islam	untuk	
berkembang	 dalam	mencari	 Allah	 dan	 belajar	 melihat	 tanda-tanda	 kehadiran	
Allah	yang	penuh	rahasia	dalam	sesama.	Pernyataan	ini	merupakan	pernyataan	
besar,	sebab	mencakup	enam	hal	sekurang-kurangnya:	iman	akan	Tuhan	dalam	
Islam,	iman,	kristologi	Islam,	Eskatologi	Islam,	moral	dan	ibadat,	imbauan	untuk	
dialog.	 Keenam	 hal	 ini	 dapat	 disingkat	 menjadi	 dua	 bagian:	 1)	 pernyataan	
tentang	sikap	Gereja	terhadap	beberapa	pokok	iman	Islam	(1-5),	dan	2)	Imbauan	
untuk	 dialog	 yang	 menyangkut	 	 dua	 dimensi,	 sejarah	 dan	 masa	 depan.10

Pernyataan	 pokok	 dalam	 ajakan	 untuk	 dialog	 dengan	 Islam	 adalah	 “Konsili	
mengajak	 untuk	 melupakan	 masa	 lampau	 dan	 mengusahakan	 dengan	 tulus	
saling	 pengertian	 (pertama),	 supaya	 bersama-sama	 berusaha	 membela	 dan	
memajukan	keadilan	sosial,	nilai-nilai	moral,	perdamaian	dan	kemerdekaan	bagi	
seluruh	 umat	 manusia”	 (kedua).	 Kedua	 pernyataan	 ini	 dapat	 kita	 pandang	
sebagai	evaluasi	Gereja	mengenai	hubungannya	dengan		Islam,	mengingat	dalam	
sejarah	masa	lampau	(Konsili	memakai	istilah	“peredaran	jaman”,	yang	tentunya	
tidak	 hanya	 menunjuk	 peristiwa	 masa	 lampau),	 telah	 timbul	 pertikaian	 dan	
permusuhan	 yang	 tidak	 sedikit	 antara	 orang	 Kristen	 dan	 orang	 Islam.	 Tetapi	
selain	 evaluasi,	 pernyataan	 Konsili	 menampilkan	 sikap	 langkah	 maju.	 Ia	
mengajak	 membina	 saling	 pengertian	 secara	 tulus.	 Dan	 tidak	 hanya	 itu,	
melainkan	berusaha	untuk	berjuang	bersama-sama	memajukan	keadilan	sosial,	
nilai-nilai	 moral,	 kebebasan,	 dan	 perdamaian.	 Menarik	 untuk	 disimak	 bahwa	
dalam	artikel	3	ini,	Konsili	tidak	menandaskan	secara	jelas	perihal	tetap	perlunya		
pewartaan	kabar	gembira	sebagaimana	dibawa	oleh	Kristus.	Barangkali	 hal	 ini	
sudah	 diandaikan	 dalam	 dialog	 dan	 kerjasama	 dengan	 umat	 Islam	 dalam	
memperjuangkan	keadilan.	

(3)	 Dialog	 Kristen-Yahudi	 didasarkan	 pertama-tama	 pada	 jalinan	
keterkaitan	 umat	 Perjanjian	 Baru	 (Gereja)	 secara	 rohani	 dengan	 keturunan	
Ibrahim	(Yahudi).11 NA	4	menguraikan	pandangan	positif	yang	pada	intinya	ingin	
menghapus	 ungkapan	 bahwa	 seakan-akan umat	 Yahudi	 	 ditolak	 oleh	 Allah.	
“Meskipun	Gereja	 adalah	 umat	 Allah	 yang	 baru,	 namun	 jangan	 kiranya	 orang	
Yahudi	dianggap	sebagai	orang	yang	ditolak	Tuhan	atau	yang	terkutuk,	 seolah-

                                                            
     10 J. Bakker, S.J. "Piagam 'Nostra Aetate' Vatikan II: Tafsiran Jaman Kita, Jaman 
Dialog Antar Agama", dalam Orientasi, no. 8 (Yogyakarta: Kanisius, 1972) hal. 59-75.

     11 Reinhard Neudecker, S.J., "The Catholic Church and the Jewish People", dalam 
René Latourelle (ed.), Op. Cit., hal. 282-323.
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olah	 itu	 disimpulkan	 dari	 Kitab	 Suci”.	 Juga	 biarpun	 pimpinan	 umat	 Yahudi	
dengan	penganut-penganutnya	 telah	memaksakan	kematian	Kristus	 (bdk.	 Yoh	
19:6),	umat	Yahudi	tetap	merupakan	umat	yang	dengan	perantaraannya	Gereja	
telah	 menerima	 Wahyu	 Perjanjian	 Lama.	 Umat	 Yahudi	 dan	 Gereja	 telah	
menyimpan	warisan	spiritual	yang	kaya.	Dari sebab	itu	Konsili	ingin	memupuk	
dan	menganjurkan	 pengenalan	 dan	 penghargaan	 satu	 sama	 lain	 dalam	 dialog	
persaudaraan.	Wujud	 dialog	 persaudaraan	 itu	 ditampilkan	 dalam	wujud	 studi	
Kitab	Suci	dan	teologi.	Terhadap	umat	Yahudi	Gereja	menekankan	bahwa	Kristus	
menderita	suka	rela,	menjalani	kematian	dengan	cinta	kasih	yang	sangat	besar	
agar	 semua	 orang	 diselamatkan.	 Maka	 Gereja	 Pewarta	 berkewajiban	
memberitakan	 salib	 Kristus	 sebagai	 tanda	 cinta	 kasih	 Allah	 yang	 universal.	
Pandangan	positif	NA	 terhadap	umat	Yahudi	 ini	membuka	pintu	 lebar	menuju	
hubungan	 dialogis	 yang	 lebih	mendalam.	 Tetapi	dalam	kenyataan	 tidak	begitu	
mudah,	jalan	masih	panjang	dan	masih	terdapat	aneka	hambatan.

Deklarasi	 NA	 dapat	 dikatakan	merupakan	 pondamen	 paling	 jelas	 bagi	
dialog	 Gereja	 Katolik.	 Darinya	mengalir	 usaha-usaha	 konkret	 tindakan	dialogis	
Gereja	Katolik	dengan	agama-agama	lain.	 	Karena	merupakan	pondamen,	maka	
ungkapan-ungkapannya	sangat	mendasar	dan	belum	menyentuh	problem	yang	
rinci	mengenai	dialog	agama-agama.	NA	juga	tidak	berbicara	tentang	kedudukan	
dialog	 dalam	 kerangka	 pewartaan.	 Nilai	 keselamatan	 agama-agama	 bukan	
Kristen	– yang	 dihargai	 dokumen	NA	–sesungguhnya	 tidak	 dibicarakan	secara	
gamblang.	 Pengakuan	 bahwa	 dalam	 agama-agama	 lain	 terdapat	 nilai	
keselamatan	didasarkan	atas pandangan	bahwa	semua	orang	dipanggil	kepada	
keselamatan.	 Dan	 panggilan	 keselamatan	 universal	 ini	 mengalir	 dari	 rahmat	
Allah	 dan	 ketaatan	 terhadap	 kehendak	 Allah	 dalam	 suara	 hatinya.	 Jadi	 nilai	
keselamatan	 yang	 ditemui	 di	 luar	 iman	 Kristen	 tidak dibicarakan	 dalam	
kerangka	 posisi	mereka	 sebagai	 jalan-jalan	keselamatan	 yang	 lain	selain	 iman	
Kristen.12 Hal	 itu	 tidak	 dimaksudkan	 oleh	 Konsili	 Vatikan	 II.	 Konsili	 hanya	
menegaskan	 bahwa	 sikap	 dialogis	 Gereja	 terhadap	 agama-agama	 lain,	 tidak	
melenyapkan	tugas	panggilan	untuk	mewartakan	kabar	keselamatan	Kristus.

VATIKAN	II:	BERIMAN	DIALOGAL

Konsili	Vatikan	II	menjadi	peristiwa	agung	yang	meletakkan	pondamen	
bagi	 sikap	 terbuka	 Gereja	 terhadap	 dunia.	 Vatikan	 II	 secara	 keseluruhan	
mengungkapkan	 pembaharuan	Gereja	yang	 dialogis:	 Semua	manusia	 dipanggil	
menjadi	umat	Allah	yang	baru,	namun	tidak	selalu	dalam	cara	yang	sama	(Lumen	

                                                            
     12 Mariasusai Dhavamony, S.J., "Evangelization and Dialogue in Vatican II and in 
the 1974 Synod", dalam René Latourelle, Op. Cit. (volumen three), hal. 273.
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Gentium);	 dari	 sebab	 itu	 Gereja	 membuka	 pintu	 bagi	 kerja	 sama	 dan	 dialog	
dengan	 semua	 (berapa	 pun)	 dan	 seluruh	 (siapa	 pun)	 manusia	 untuk	
membangun	 dunia	 (Gaudium	 et	 Spes).	 Maka	 tugas	 perutusan	 Gereja	 untuk	
mewartakan	 kabar	 gembira,	menjujung	 tinggi	 sikap-sikap	 hidup	 yang	 dialogis	
dengan	semua	orang	sebagai	wujud	kesaksian	(Ad	Gentes).Pertama-tama	kepada	
saudara-saudari	sendiri	umat	Kristen	yang	terpisah	(Unitatis	Redintegratio).	Dan	
akhirnya	dalam	menegaskan	sikap	dialogis, Gereja	 tak	hanya	menaruh	hormat	
pada	 pribadi-pribadi	 manusia	 pada	 umumnya,	 melainkan	 juga	 menyatakan	
penghargaan	 terhadap	 nilai-nilai	 keselamatan	 agama-agama	 bukan	 Kristen	
(Nostra	Aetate).

Sumbangan	terbesar	Konsili	Vatikan	II	terletak	pada	peletakan	pondasi	
pembaharuan	hidup	Gereja,	berupa	dasar-dasar	 teologis	menuju	dialog.	Gereja	
tampil	 lebih	 terbuka,	 dialogis,	 dan	 menyapa	 seluruh	 bangsa	 manusia.	 Dialog	
menjadi	 semacam	 tonggak	 gerakan	 pembaruan	 hidup	Gereja	 dan	mengajukan	
model-model	beriman	dialogal.	

Beriman	dialogal	meminta	kesadaran-kesadaran	baru.	Tentang	realitas.	
Tentang	dunia.	Tentang	societas.	Tentang	keanekaragaman	kehidupan	manusia.	
Tentang	 pengalaman	 seluruh	 hidup	 manusia.	 Tentang	 keseharian	 hidup	
bersama.	 Diskusi	 teologi	 pun	 bergeser	 pada	 perkara-perkara	 seputar	 tema	
pluralitas,	multikulturalitas,	emansipasi,	feminisme,	dan	seterusnya.	

(3) Pluralitas	dunia	hidup	manusia

Ciri	 dialogal	 hidup	 Gereja	 paling	 konkret	 tampak	 dalam	 kehidupan	
sehari-harinya	 di	 tengah-tengah	 masyarakat.	 Gereja,	 karena	 hadir	 dan	
mengakar	 dalam	 masyarakat	 dan	 dalam	 kebudayaannya,	 dalam	 spirit	 dan	
suasana	kehidupan	societasnya,	tak	mungkin	melepaskan	diri	dari	ciri	ini.	

Konsili	 Vatikan	 II	 merupakan	 peristiwa	 yang	 membangkitkan	
kesadaran-kesadaran	 baru	 dalam	 merefleksikan	 iman.	 Desakan	 imperatif	
gemanya	 mengajak	 umat	 beriman	 untuk	 beralih	 dari	 model	 teologi	 yang	
mengagungkan	 kemapanan	 rumusan-rumusan	 yang	 cenderung	 tidak	
menyentuh	 hidup	manusia,	 kepada	 refleksi	 yang	 bertolak	 dari	 pengalaman	
konkret	HIDUP	SEHARI-HARI.	

Beriman	 dialogal	 berusaha	merefleksikan	 kebenaran-kebenaran	 yang	
bercorak	 transformatif	 dialogal.	 Dengan	 corak	 transformatif	 dialogal	
dimaksudkan	 refleksi	 iman	 akan	 peristiwa	 Yesus	 tampil	 sebagai	 suatu	 gerak	
yang	 mengubah.	 Membebaskan.	 Menyelamatkan.	 Menyatukan.	 Menciptakan	
perdamaian.	Mentransformasikan	kehidupan.	

Dengan	 ciri	 transformatif	 dialogal	 semacam	 ini,	 teologi	 dialog	
membongkar	 teologi	 tradisional	 yang	 bercirikan	 eksplanatoris	 (menjelaskan	
rumusan-rumusan	kebenaran	iman),	verifikatif	(membuktikan	kebenarannya),	
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apologetis	(membela	dan	melindungi	rumusannya),	dan	eksklusif	(menyisihkan	
aneka	kemungkinan	perumusan	lain).	

Konsili	 Vatikan	 II	 menegaskan	 pentingnya	 refleksi	 teologis	 dengan	
beranjak	dari	kenyataan	konkret,	dari	pengalaman,	dari	pengalaman	keseharian	
dengan	segala	duka	dan	kecemasan,	kegembiraan	dan	harapan,	kepastian	dan	
kemungkinan-kemungkinanan.		

Dapat	 dikatakan	 dialog	menjadi	 salah	 satu	 kata	 kunci	 utama	 Konsili	
Vatikan	 II.	 Konstitusi	 Pastoral	 Gaudium	 et	 Spes mengungkapkan	 dengan	
gamblang	 bagaimana	 Gereja	 masuk	 dalam	 dialog	 dengan	 dunia.	 Karena	
berdialog	 dengan	 dunia,	 Gereja	 memiliki	 suatu	 pesan	 untuk	 diungkapkan,	
dibagikan,	didialogkan.	

Konstitusi	Dogmatik	Lumen	Gentium melukiskan	 dengan	 jelas	 bahwa	
semua	manusia	dipanggil	menjadi	umat	Allah	yang	baru	 (LG.	13),	akan	 tetapi	
sekaligus	diakui	bahwa	tidak	semua	tergabung	dalam	cara	yang	sama	(LG.	14-
16).	Dengan	demikian	Gereja	tidak	menyangkal	keanekaragaman	atau	pluralitas	
pencetusan	umat	Allah	yang	baru.	Maka,	secara	implisit	kita	menyimak	Gereja	–
dalam	Konstitusi	Dogmatik	Lumen	Gentium	ini	– yang	sungguh	mengajak	umat	
beragama	 lain	 untuk	 bersama-sama	 membangun	 suatu	 dialog	 keselamatan.	
Dikatakan	secara	 implisit,	sebab	penjelasan	yang	 lebih	gamblang	dan	eksplisit	
diungkapkan	dalam	Dekrit	Nostra	Aetate (28	Oktober	1965).	Dekrit	 ini	 secara	
tegas	menegaskan	perlunya	segera	mengusahakan	dialog	dengan	umat	beriman	
lain.	

Dalam	 konteks	 Asia,	 kebutuhan	 untuk	 menggalang	 dialog	 amat	
mendesak.	 Sebab	 Gereja	 Asia	 berhadapan	 langsung	 dengan	 tantangan	
pluralisme	 di	 segala	 bidang	 kehidupan.	 Juga	 teramat	 menyolok	 dalam	
pluralisme	 agama	 dan	 kultur.	 Sidang	 para	Uskup	 Asia	 (FABC	 V)	 di	 Lembang	
Bandung	17-27	 Juli	1990	menyadari	 itu	semua.	Sidang	yang	mengambil	 tema	
“Menanggapi	 Tantangan	 Gereja	 Asia:	 menyongsong	 Milenium	 ketiga”	 ini	
menaruh	 perhatian	 pada	 kondisi	 pluralisme	 Asia	 dan	 mencoba	mengajukan	
pandangan-pandangan	 pastoral	 bagaimana	 sebaiknya	 Gereja	 Asia	 hadir	 dan	
menaggapinya.13

Jadi	konteks	pembicaraan	tentang	teologi	dialog	ialah	pluralisme	dalam	
teologi.	 Dengan	 pluralisme	 teologi	 dimaksudkan	 titik	 tolak,	 bahasa,	 metode,	
arah,	dan	lingkungan	sosial	teologis	yang	berbeda-beda.14 Perbedaannya	begitu	
rupa	 sehingga	 tidak	 ada	 satu	 bahasa	 teologis	 filosofis	 pun	 yang	 dapat	
merangkumnya.

                                                            
13. Lih. Michael Amaladoss SJ., "The Church And Pluralism in The Asia of The 1990s" (Fifth 
Plenary Assembly: Workshop Discussion Guide) dalam FABC Papers, no. 57e, 1-19. Juga dapat 
disimak R. Hardawiryana SJ., "The Church Before The Changing Asian Societies Of The 
1990s", dalam FABC Papers, no.57a, 4-5.   
14. Karl Rahner,  "Anonymous and Explicit Faith", vol. 16 dari Theological Investigations (New 
York: Seabury Press, 1979), 239.
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Karl	Rahner	menengarai,	untuk	mencegah	kesimpangsiuran	kebenaran	
perlu	dikembangkan	sikap-sikap	toleransi	timbal	balik,	kesediaan	untuk	saling	
mempengaruhi	 dan	 dipengaruhi,	 dan	 memupuk	 sikap-sikap	 kritis	 satu	 sama	
lain	 di	 antara	 para	 teolog	 dan	 Vatikan.	 Sikap-sikap	menutup	 diri	 dari	 kritik,	
menawarkan	 kebenaran	sebagai	 harga	mati,	mengutuk	perbedaan-perbedaan,	
dan	 yang	 semacamnya	 adalah	 sikap-sikap	 yang	 tidak	 menguntungkan	 dalam	
arus	 pluralistik	 teologi	 yang	 demikian	 deras	 dewasa	 ini.	 Sebab	 perbedaan-
perbedaan	pendekatan	dalam	teologi	muncul	sebagai	yang	tak	terhindarkan.15

Dekrit	 tentang	 kebebasan	 Agama	 (Nostra	 Aetate)	 jelas	 langsung	
menunjukkan	penghargaan	Gereja	terhadap	keanekaragaman	agama.	Di	mana-
mana	 dikembangkan	 toleransi	 terhadap	 perbedaan-perbedaan	 iman.	 Dalam	
kondisi	 yang	 berubah,	 plural,	 dan	 kompleks	 semacam	 ini,	 refleksi	 iman	
membutuhkan	 sumbangan-sumbangan	aneka	 disiplin	 ilmu	dan	membuka	diri	
terhadap	keanekaragaman.	Pemutlakan	kebenaran	umumnya	dipandang	sia-sia.

(2)	Kesadaran	perjumpaan	antarumat	

Kesadaran	 akan	 pluralitas	 kenyataan	 hidup	 sehari-hari	 semakin	
diperteguh	 dengan	 gejala	 baru,	 pertemuan	 agama-agama.	 Dalam	 kerangka	
konteks	 perubahan	 paradigma	 berteologi,	 pertemuan	 agama-agama	 semakin	
mendesakkan	 perlunya	 teologi	 dialog.	 Beriman	 dialogal	 menjadi	 tuntutan	
konkret	dan	mendesak.

Pertemuan	 agama-agama	 telah	 menandai	 bangkitnya	 teologi	 dialog.	
Banyak	 agama	 dewasa	 ini	 menampakkan	 tanda-tanda gerakan	 yang	 lebih	
positif.	 Mereka	 meninjau	 ulang	 kecenderungan-kecenderungan	 terselubung	
atau	terang-terangan	untuk	menyatakan	diri	sebagai	 satu-satunya	agama	yang	
benar.	 Sebagai	 satu-satunya	 agama	 yang	 menawarkan	 Wahyu	 yang	 paling	
benar.	 Sebagai	 satu-satunya	 yang	 mengantar	 kepada	 pembebasan	 dan	
keselamatan.	 Dan,	 sebagai	 satu-satunya	 pemegang	 hak	 paten	 kebenaran.	
Mereka	cenderung	untuk	beralih	dari	cara	berpikir	salah	benar	kepada	apa	yang	
dapat	 disumbangkan	 untuk	 membangun	 dunia.	 Bila	 ada	 suatu	 agama	 yang	
berkutat	 dalam	 pandangan	 lama,	 ia	 telah	 ketinggalan	 jaman.	 Dunia	 telah	
mengakui	 pluralisme	 agama.	 Bila	ada	 suatu	 agama	 yang	memandang	 dirinya	
paling	benar	dan	pada	saat	yang	sama	memvonis	yang	 lain	sebagai	kafir	atau	
sesat,	agama	tersebut	telah	jatuh	pada	kesempitan.	

Dekade	delapan	puluhan	adalah	saat	di	mana	dunia	mengalami	sesuatu	
yang	belum	pernah	terjadi	sebelumnya.	Pada	waktu	itu	terjadi	hancurnya	batas-
batas	 budaya,	 rasial,	 bahasa,	 dan	 geografis.	 Tembok	 Berlin	 telah	 runtuh.	
Sementara	 itu	 peradaban	 filsafat	 dan	 budaya	 telah	 menghasilkan	 produk-

                                                            
15. Ibid., 240.
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produk	 polarisasi	 kultur.	 Muncul	 istilah-istilah	 seperti	 globalisasi,	
multikulturalisme,	 pluralisme,	 dan	 seterusnya.	 Dunia	 telah	 mengalami	
perubahan	ke	arah	komunitas	dunia.	Baik	dunia	Barat	maupun	Timur	kini	tak	
bisa	 lagi	 menutup	 diri.	 Dunia	 Barat	 tak	 dapat	 menganggap	 diri	 lagi	 sebagai	
pusat	budaya	dan	pemilik	agama	yang	benar	dengan	peribadatan	yang	absah.	
Dewasa	 ini	 setiap	 orang	 adalah	 tetangga	 dekat	 bagi	 yang	 lainnya.	 Tetangga	
dalam	arti	sebagai	komponen	masyarakat	sekaligus	dalam	arti	sebagai	tetangga	
rohani.	 Dengan	 kata	 lain,	 setiap	 agama	 sebagaimana	 juga	 setiap	 orang,	
merupakan	suatu	kemungkinan	yang	ditawarkan	kepada	setiap	orang.	

Pertemuan	agama-agama	 dunia	 tidak	 dapat	 disangkal	 telah	 merobek	
tabir	 ketertutupan	 agama.	 Agama-agama	 mulai	 mengembangkan	 sikap	
keterbukaan.	Mereka	mulai	menampilkan	diri	 sebagai	 institusi	 yang	 bersedia	
mendengarkan	 sapaan	 keanekaragaman.	 Mereka	 berusaha	 hidup	
berdampingan	dan	menjalin	kerjasama.	Puncak	sekaligus	awal	yang	menandai	
masa	 depan	 hidup	 keterjalinan	 agama-agama	 besar	 dunia	 dapat	 dikatakan	
terjadi	 pada	 waktu	 diselenggarakan	 Pertemuan	 dan	 Doa	 Bersama	 Para	
Pemimpin	 Agama-Agama	 dunia	 di	 Asisi,	 Oktober	 1986.	 Pertemuan	 yang	
disponsori	 oleh	 Paus	 Yohanes	 Paulus	 II	 itu	 ditandai	 dengan	melakukan	 doa	
bersama	dan	menyerukan	satu	kata,	damai.	Gereja	Katolik	memasuki	era	baru,	
mencoba	dalam	setiap	kesempatan	dialog	atau	mengadakan	pertemuan	dengan	
agama-agama,	 menjabarkan	 semangat	 Asisi	 1986.	 Ketika	 memperingati	 25	
Tahun	Hari	Perdamaian	Sedunia	(1	Januari	1992),	Yohanes	Paulus	II	sekali	lagi	
menegaskan	 penting	 dan	 perlunya	 mempertahankan	 serta	 menjabarkan	
semangat	 Asisi	 1986	 dalam	 upaya	 menggalang	 perdamaian	 di	 dunia.	 Tiada	
perdamaian	di	dunia	tanpa	perdamaian	antar	agama-agama.16 Maka	pentingnya	
menggalang	dialog	agama-agama	tidak	bisa	ditunda	lagi.

Pluralisme	 agama	 tidaklah	 baru	 disadari	 oleh	 Gereja	 Asia.	 Hal	 ini	
tampak	 jelas	 dalam	 pertemuan	 pertama	 para	 Uskup	 Asia	 (ABM	 I	 /	 Asian	
Bishops’	 Meeting)	 di	 Manila	 29	 Nopember	 1970.	 Pada	 waktu	 itu	 diserukan	
tekad	 bersama	 para	 Uskup	 Asia	 untuk	 menggalang	 dialog	 dan	 kerja	 sama	
dengan	 agama-agama.	 Para	 Uskup	 Asia	 menyadari	 bahwa	 dalam	 inkulturasi	
kebudayaan	 dan	 pewartaan	 Injil	 di	 Asia	 telah	 terdapat	 banyak	keraguan	dan	
kesalahan	di	masa	lampau.	Dari	sebab	itu,	sejak	awalnya	para	Uskup	Asia	sudah	
merasakan	 dialog	 agama-agama	 merupakan	 kebutuhan	 yang	 perlu	 dan	
mendesak:

Kami	bangga	menjadi	warga	Asia.	Sebagai	komunitas	umat	Katolik	Asia,	kami	menginginkan	untuk	
makin	lama	makin	dapat	mengintegrasikan	diri	ke	dalam	komunitas	yang	lebih	besar	di	sekeliling	
kami.	Dan	juga	secara	kultural	menjadi	bagian	dari	Asia.	Hal	ini	telah	dimulai	sejak	saat	ini.	Kendati	
perlahan,	namun	arah	cita-cita	ke	sana	sudah	meraih	kepastian	sekarang.	Kami	berusaha	mulai	dari	

                                                            
16. Lih. Yohanes Paulus II, "Believer United in Building Peace", dalam Catholic International, 3:3, 
1-14 Februari 1992, 102-105.
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sekarang	 untuk	 menjalin	 dialog	 yang	 lebih	 terbuka,	 jujur,	 dan	 terus-menerus	 dengan	 saudara-
saudara	kami	dari	agama-agama	lain.	Agar	dengan	demikian	kami	dapat	belajar	satu	sama	lain	untuk	
menimba	kekayaan	spiritual	dan	untuk	menggalang	kerja	sama	sebaik mungkin	dalam	tugas-tugas	
yang	sama,	mengupayakan	perkembangan-perkembangan	yang	lebih	manusiawi.17

(3)	Beriman	Dialogal,	Berteologi	Dialogal

Arti	yang	sering	diajukan	untuk	istilah	“teologi”	ialah	refleksi	atas	iman	
yang	 dihayati.18 Disebut	 refleksi	 sebab	 berteologi	 merupakan	 aktivitas	
membatinkan,	 menguraikan,	 menjelaskan	 mempertanggungjawabkan.	 Obyek	
teologi	ialah	iman	yang	dihayati.	Dan	yang	menjadi	isi	iman	ialah	Wahyu	Allah.	
Dengan	Wahyu	dimaksudkan	penyataan	diri	Allah,	 siapa	diriNya,	 rencanaNya,	
kehendakNya,	 cinta	 kasihNya.	 Dalam	 Kitab	 Suci	 Perjanjian	 Baru	 kita	melihat	
bahwa	penyataan	diri	Allah	secara	 tuntas	ditampilkan	dalam	Pribadi	manusia	
Yesus,	yang	berkarya,	menderita,	disalib,	wafat	dan	bangkit	kembali.	

Iman	 menyentuh	 apa	 yang	 paling	 pribadi	 dalam	 diri	 manusia.	 Dari	
sebab	itu	 refleksi	iman	 tidaklah	pertama-tama	merupakan	suatu	pengetahuan	
akal	budi	saja,	melainkan	hubungan	personal	yang	akrab	dengan	Allah	sendiri	
dan	 sesamanya	 serta	 dunianya.	 Di	 sinilah	 teologi	 menemukan pemenuhan	
tugasnya.	Di	dalam	aktivitas	yang	membuat	manusia	makin	akrab	dengan	Allah,	
sesama	dan	dunianya.	

Teologi	Dialog	Sebagai	Teologi	Ekumenis.Dari	Hans	Küng	kita	mengenal	
teologi	ekumenis.	Nama	Ekumenisme	diambil	dari	tulisannya	untuk	mengawali	
suatu	diskusi	tentang	teologi	dialog,	Toward	a	New	Concensus	in	Catholic	(and	
Ecumenical)	 Theology,19 juga	What	 Is	 True	 Religion?	 Toward	 An	 Ecumenical	
Criteriology.20 Keprihatinan	 Hans	 Küng	 berkisar	 pada	 masalah	 dialog	 dengan	
agama-agama	 lain.	 Hal	 ini	 ditunjukkan	 dalam	 aneka	 tulisannya,	 misalnya	
Christianity	and	World	Religions:	Dialogue	with	Muslim.21

Keprihatinan	 profesor	Hans	Küng	 berawal	dari	 tesisnya	 bahwa	 tiada	
perdamaian	di	dunia	ini,	 jika	tiada	perdamaian	di	antara	agama-agama.	Tiada	
perdamaian	dalam	agama-agama	tanpa	dialog.	Tiada	dialog	agama-agama	tanpa	
usaha	untuk	saling	memahami	satu	sama	 lain	tradisi	agama-agama.	Dan	tiada	
saling	pengertian	 di	antara	agama-agama,	bila	 tidak	diusahakan	suatu	upaya-
upaya	 teologi	 yang	 bersifat	 ekumenis	 atau	 dialogal.	 Sejarah	 agama-agama	

                                                            
17. Antonio B. Lambino, "Dialogue, Discernment, Deeds: An Approach to Asian Challenges 
Today", dalam FABC Papers no. 56, 1990, 2-3. 
18. Nico Syukur Dister, OFM., Pengantar Teologi (Yogyakarta: Kanisius, 1991), 35.
19. Artikel itu ditulis sebagai pembuka untuk masuk dalam diskusi mengenai "Concensus in 
Theology?", dalam Journal of Ecumenical Studies, 17:1 Winter 1980, 1-17. 
20. Dalam Leonard Swidler (ed.), Toward a Universal Theology of Religion, 231-250. 
21. Hans Küng, "Christianiy and World Religions: Dialogue with Muslim", dalam Ibid., 192-209. 
Dapat juga disimak Paul F. Knitter, "Hans Küng's Theological Rubicon", dalam Ibid., 224-229. 
Tulisan Knitter ini menjadi pula dasar uraian tentang bagian ini.
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membuktikan	kebenaran	tesis	 ini.	Dalam	keprihatinan	Hans	Küng,	 tiada	 yang	
lebih	pahit	dari	perang	yang	disebabkan	karena	agama.22

Bila	 suatu	 teologi	 ekumenis	 atau	 dialogal	 dimungkinkan	
kepentingannya	 karena	 dapat	 menjadi	 cara	 untuk	 mencegah	 terjadinya	
persengketaan	karena	agama,	timbul	soal:	teologi	ekumenis	sekedar	pemecahan	
pragmatis?	Dapat	merupakan	 demikian.	 Tetapi	 pertanyaan	 fundamental	yang	
hendak	 diperhatikan	 dalam	 teologi	 ekumenis	 ini	 ialah	 bagaimana	 seorang	
Kristen	 yang	 meyakini	 agamanya	 sebagai	 kebenaran	 dapat	 menerima	 klaim	
kebenaran	 lain	 yang	 diyakini	 oleh	 sesamanya	 tanpa	 kehilangan	 identitas	
kebenaran	agamanya.	Atau	seperti	yang	ditegaskan	Hans	Küng,	apakah	kriteria	
kebenaran	 suatu	 agama?	 Atau	 apakah	 yang	 menjadi	 standar	 untuk	 menilai	
kebenaran	agama?	Atau	apakah	agama	yang	benar	itu?

Karl	 Rahner	 pernah	 memberikan	 pemecahan.	 Karl	 Rahner	 pernah	
mengajukan	 teori	 tentang	 “Kristen	 Anonim.”	 Maksudnya,	 dalam	 kaca	 mata	
orang	 Kristen,	 orang-orang	 beragama	 di	 luar	 Kristen	 sesungguhnya	 adalah	
orang-orang	 Kristen	 yang	 anonim,	 yang	 tidak	melabelkan	 diri	 sebagai	 orang	
Kristen.	Teori	Kristen	anonimberada	pada	kelompok	posisi	keempat.	

Hans	Küng	menganalisis	apa	yang	dikemukakan	Rahner	dengan	 teori	
Kristen	Anonim	 hanyalah	 pemecahan	 untuk	memberi	 jalan	 ke	 luar	 bahwa	 di	
satu	 pihak	 di	 luar	 agama	 Kristen	 ada	 keselamatan,	 tetapi	 di	 lain	 pihak	
keselamatan	 toh tetap	melekat	 pada	Kristus.	Maka,	 terhadap	 pemeluk	 agama	
lain,	 harus	 dikatakan	 bahwa	 mereka	 sesungguhnya	 Kristen,	 hanya	 anonim	
(tanpa	nama	secara	eksplisit	Kristen).	Mereka	Kristen	anonim	sadar	atau	tidak	
sadar.	 Küng	mengkritik	 pandangan	 ini	 sebagai	 langsung	 menjadi	 pagar	 bagi	
langkah	maju	menuju	dialog	agama-agama.	Sebab	gagasan	 ini	mengambil	 titik	
tolak	 superioritas	 Kristen.23 Ia	 mendesak	 suatu	 perlakuan	 adil	 bahwa	 orang	
bukan	Kristen	harus	dipandang	sebagaimana	adanya,	tidak	dipandang	sebagai	
seolah-olah	 Kristen.	 Lantas	 apakah	 yang	 menjadi dasar	 sikap	 orang	 Kristen	
dalam	membangun	teologi	dialog?	

Titik	tolak	dialog	harus	berawal	dari	sikap	bahwa	kebenaran	tidaklah	
merupakan	 monopoli	 satu	 agama.	 Sebab	 kebenaran	 agama	 tidak	 sekedar	
perumusan-perumusan	 iman	 atau	 teori-teori	 tentang	Allah,	Wahyu,	 manusia,	
alam,	dosa,	Kitab	Suci,	dan	seterusnya.	Kebenaran	bukanlah	sekedar	proposisi-
proposisi	 yang	 secara	 teologis	 sahih.	 Kebenaran	 agama	 menyentuh	 praksis,	
pengalaman-pengalaman	 personal,	 kesaksian	 pembebasan,	 pencerahan,	
perwujudan	cinta.	Dengan	demikian	kebenaran	di	sini	bukanlah	sekedar	benar
secara	rasional,	melainkan	juga	memaksudkan	baik.	Seorang	Kristen	dan	Islam	
yang	 benar adalah	 sekaligus	 seorang	 Kristen	 dan	 Islam	 yang	 baik dalam	

                                                            
22. Lihat The Month, September/Oktober 1991, 367, perihal introduksi tentang "Faith meets 
Faiths". 
23. Hans Küng, "What is True Religion? Toward an Ecumenical Criteriology", dalam Leonard 
Swidler (ed.), Toward a Universal Theology of Religion, 235-237.
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kesaksian	 hidupnya.	 Dengan	 ini	 sesungguhnya	 tidak	 ada	 alasan	 untuk	
menekankan	 eksklusivisme	suatu	kebenaran	agama.	Hans	Küng	mengusulkan	
“kriteria	 etika	 umum”	 (etika	 global)	 untuk	membangun	 suatu	 dialog	 agama-
agama	dengan	apa	yang	disebutnya	sebagai	ciri	human.24 Kebenaran	dengan	ciri	
“human”	berarti	kebenaran	yang	bersifat	manusiawi.	Kriteria	ini	dikatakannya	
berlaku	untuk	semua	agama.	

Teologi	 Dialog	 Sebagai	 Teologi	 Harmoni. Dalam	 perspektif	 BIRA	
(Bishops’	 Institute	 for	 Interreligious	 Affairs) IV/10	 dan	 11,	 teologi	 dialog	
menemukan	 bentuknya	 dalam	apa	 yang	 disebut	 teologi	harmoni	 atau	 teologi	
keselarasan.25 Dengan	 harmoni,	 dimaksudkan	 sekaligus	 secara	 negatif:	 tiada	
pertikaian,	 tiada	 persengketaan,	 mencegah	 permusuhan;	 dan	 secara	 positif:	
kerjasama,	 persaudaraan,	 sehati	 sejiwa	 dalam	 duka	 dan	 kecemasan,	
kegembiraan	 dan	 harapan	 berjuang	 bersama-sama	 demi	 keadilan	 dan	 cinta	
kasih.	 Harmoni	 di	 sini	 lebih	 dimaksudkan	 sebagai	 	 hubungan	 yang	 selaras	
antarpribadi	dalam	kebersamaan	dengan	menggalang	tekad	dan	cita-cita yang	
sama.	

Bagaimana	 teologi	 harmoni	 ini	 dijabarkan	 dalam	 praksis?	 BIRA	 IV	
dengan	inspirasi	dari	rekomendasi	sidang-sidang	sebelumnya	(terutama	sidang	
gabungan	 antara	 Federation	 of	 Asian	 Bishops’	 Conferences dan	 Christian	
Conference	 of	 Asia di	 Singapore, tgl.	 5-10	 Juli	 1987)	 melontarkan	 gagasan-
gagasan:	

- Ekologi	 (kemiskinan	 Asia	 disadari	 sebagai	 langsung	 akibat	 dari	 alpanya	
perhatian	 terhadap	 keseimbangan	 alam;	 kerusakan	 alam	 sudah	 demikian	
mengkawatirkan),	

- penghargaan	 terhadap	 martabat	 manusia	 (konsep	 dialog	 hanya	 menjadi	
mungkin	 ketika	 martabat	 manusia	 adalah	 bagian	 pertama	 dari	 kesadaran	
komunikatifnya),	

- pembelaan	 terhadap	 pelanggaran	 hak-hak	asasi	manusia	 terutama	kelompok-
kelompok	minoritas	 (minoritas	 hampir	 di	 segala	 tempat	 dan	 jaman	 menjadi	
korban;	di	sini	minoritas	tak	hanya	dalam	jumlah	tetapi	juga	suara	politik),		

- menggalang	 dialog	 dan	 keselarasan	 antarumat	 beragama	 siapa	 saja	 (ketika	
pluralitas	 merupakan	 realitas	 hidup	 sehari-hari,	 aktivitas	 dialogal	 adalah	
kepenuhan	hidup),	

                                                            
24. Mengenai kriteria kebenaran ini diuraikan dalam Hans Küng, "What Is True Religion? 
Toward an Ecumenical Criteriology", dalam Ibid., 239-243. 
25. Penjelasan ini didasarkan atas "Final Statement of the Tenth and Eleventh Bishops' Institute 
on the Theology of Dialogue", BIRA IV/ 10&11, di Sukabumi, Indonesia, Juli 1988; Albert 
Poulet-Mathis, "Concern and Initiatives of the Federation of Asian Bishops' Conference", 
dalam Ecumenical and Interreligious Dialogue in Asia, no 7, 1990, 63-93; Archbishop Angelo 
Fernandes, "Summons to Dialogue", dalam FABC Papers No.34, 5-40; "Theses on Interreligious 
Dialogue", dalam FABC Papers No.48, 1-26; R. Hardawiryana, "Peranan Gereja Dalam 
Masyarakat Pluri-Religius di Asia", dan J.B. Banawiratma, "Wujud Baru Hidup Menggereja: 
Dialogal dan Transformatif", keduanya dalam Orientasi Baru, no. 5, 1991, 9-13 dan 14-46.  
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- pembangunan	 masyarakat	 dalam	 arti	 seutuhnya26 (dialog	 pada	 intinya	
mengejar	keutuhan	tata	hidup	bersama).	

Didesaknya	 memperhatikan	 keseimbangan	 alam,	 sebab	 keselarasan	
hubungan	antarpribadi	manusia	harus	pula	mengalir	dalam	tindakan	menjaga	
kelestarian	 alam.	 Keselarasan	 itu	 harus	 tercermin	 dalam	 penghormatan	
terhadap	alam.

Harmoni	 tidak	 dapat	 direduksi	 pada	sekedar	 penampakan	 luar	 yang	
selaras,	 stabil,	 seragam.	 Harmoni	 justru	 mengandaikan	 kebalikkannya,	
pluralitas.	 Harmoni	 mencakup	 pengalaman	 mendasar	 manusia.	 Harmoni	
menuntut	 keterlibatan	seluruh	 pribadi	manusia	meliputi	 perasaan,	 akal	budi,	
dan	hatinya.	Itulah	sebabnya	dialog	agama-agama	tidak	dapat	hanya	menyentuh	
sharing	 ajaran	 agama,	 melainkan	 juga	 pengalaman	 iman	 yang	 mendalam.	
Maksudnya	 juga	pengalaman	hidup	keseharian	dalam	ruang	 lingkup	alamnya.	
Teologi	dialog,	dalam	konteks	BIRA	 IV,	dengan	demikian	pertama-tama	bukan	
merupakan	 sistematisasi	 doktrin	 teologis,	 melainkan	 hubungan	 antarpribadi	
manusia	dalam	hidup,	kerjasama,	dan	sharing	kehidupan.	

Dari	beberapa	pengertian	di	atas	kiranya	jelas	bahwa	beriman	Kristen	
pada	 akhirnya	 harus	 merupakan	 suatu	 refleksi	 yang	 tak	 terpisah	 dari	
pengalaman	 hidup	 sehari-hari.	 Dari	 pergaulan	 hidup	 dengan	 umat	 agama-
agama	lain.	

Hubungan	 dengan	 agama-agama	 lain	 tidak	 boleh	 dipandang	 sebagai	
sekedar	sampingan	“bila	perlu”,	melainkan	diterima	sebagai	yang	meneguhkan.	
Menantang.	Mengembangkan.	Menciptakan	 perdamaian.	Mentransformasikan.	
Dengan	 dialog,	 penghayatan	 iman	 menjadi	 lebih	 terbuka,	 merangkul	 dan	
mendalam.	

***

“A	COMMON	WORD”DIALOGAL

Sebuah	 Panggilan. Di	 tengah	 hingar	 bingar	 kekacauan	 dunia	 yang	
sarat	 kekerasan	 setiap	 hari,	 telah	 dilayangkan	 sebuah	 “Open	 letter” yang	
barangkali	telah	mengukir	rekor	sebagai	dokumen	surat	paling	banyak	dibaca	
di	planet	 ini.	 Sebuah	 surat	 yang	mengusung	 pesan	 damai	dan	menyejukkan	
hati	di	penghujung	tahun	2007.	

Surat	 itu	 berjudul	 “A	 common	 word	 between	 us	 and	 you”.	 Surat	
dilayangkan	 secara	 terbuka	 oleh	 “138	 Islamic	 scholars” (di	 antaranya	 juga	
berasal	dari	Asia,	juga	Indonesia),	ditujukan	kepada Paus	Benedictus	XVI	dan	
para	 Pemimpin	 Umat	 Kristiani	 di	 seluruh	 dunia,	 dirilis	 tanggal	 13	 Oktober	

                                                            
26. Mengenai dialog diwujudkan dalam praksis pembangunan masyarakat diuraikan pula oleh 
Hardawiryana, lih. Ibid., 36-39. 
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2007	dari	sebuah	situs	yang	beralamatkan:	“The	Royal	Aal	al-Bayt	Institute	for	
Islamic	Thought,	Jordan”	(di	http://www.acommonword.com).	

Fondasi	 solid	 dialogal.	 Judul	mengatakan	 isinya.	 “A	 common	word	
between	 us	 and	 you”	 bukan	 sekedar	 kata,	 tetapi	 kehendak,	 tekad,	 tindakan	
yang	sama	di	antara	“us”	(umat	Islam)	dan	“you”	(umat	Kristiani).	

“A	 common	 word	 between	 us	 and	 you”	 berasal	 dari	 Sang	 Nabi	
Muhammad	 sendiri	 yang	 giat	 mengupayakan	 tekad	 rekonsiliatif	 mengingat	
ada	 pertentangan	 yang	 merenggangkan	 hubungannya	 dengan	 komunitas	
Kristen	(Samir	Khalil	Samir,	Respond	to	Open	Letter).	“Come	let	us	agree	on	at	
least	one	common	ground:	 that	we	shall	worship	none	but	God	(the	oneness	of	
God)	and	that	we	shall	ascribe	no	partner	unto	Him,	and	that	none	of	us	shall	
take	others	for	lords	beside	God” (Sura	of	the	family	of	Imran,	3:64).

Yang	dimaksud	“a	common	word”	 ialah	 “cinta	kepada	Allah”	 (love	of	
God)	 dan	 “cinta	 kepada	 sesama	 (love	 of	 neighbor).”	 Artinya,	 dialog	 Islam	
Kristen	menemukan	 fondasi	 solidnya	pada	tindakan	yang	sama	bahwa	umat	
Islam	dan	Kristiani	sama-sama	mencintai	Allah	dan	sesama.	

Dalam	Islam,	Allah	sendiri	bersabda,	“Say:	He	is	God,	the	One!	God,	the	
Self-Sufficient	 Besought	 of	 all!”	 (Al-Ikhlas,	 112:1-2).	 Sedangkan	 tentang	
keharusan	cinta	kepadaNya,	Allah	bersabda,	So	 invoke	 the	Name	 of	 thy	 Lord	
and	 devote	 thyself	 to	 Him	 with	 a	 complete	 devotion	 (Al-Muzzammil, 73:8).	
Sementara	mengenai	cinta	sesama,	Nabi	Muhammad	berkata:	“None	of	you	has	
faith	until	 you	love	for	your	neighbour	what	you	 love	 for	yourself”	(A	Common	
Word).	

Bagi	umat	Kristiani,	Yesus	Kristus	bersabda:	“‘Hear,	O	Israel,	the	Lord	
our	 God,	 the	 Lord is	 One.	 And	 you	 shall	 love	 the	 Lord	 your	 God	with	 all	 your	
heart,	with	all	your	soul,	with	all	your	mind,	and	with	all	your	strength.’	This	is	
the	 first	 commandment.	 And	 the	 second,	 like	 it,	 is	 this:	 ‘You	 shall	 love	 your	
neighbor	 as	 yourself.’	 There	 is	 no other	 commandment	 greater	 than	 these.”	
(Mark	12:29-31).	

Dalam	 “love	 of	 neighbor”	 di	 sini,	 terminologi“neighbor”	 merujuk	
kepada	 term	Arab	 “qarîb”	yang	 sekaligus	mengatakan	 “semua	orang”,	bukan	
“jâr”	 yang	 memaksudkan	 “sesama”	 dengan	 syarat-syarat	 kategorial	 seperti	
tetangga	di	sebelah	rumah	atau	saudara-saudari	seiman	dan	seagama.

Luar	 biasa	 Surat	 ini!	 Pesannya	 lantas	mengajak	 umat	 Kristiani	 (dan	
dari	 sendirinya	 juga	 umat	 Islam)	 untuk	 mencintai	 sesamanya	 tanpa	 melihat	
kategori	apa	pun	termasuk	agama!	

Dialog	 kehidupan. “Open	 letter”	bukanlah	 sekedar	 rangkaian	 kata-
kata	 indah.	 Surat	 memahat	 tekad	 dan	 cita-cita	 manusia-manusia	 yang	
berkehendak	dan	berbudi	baik.	Bagian	terberat	dari	isi	“Open	 letter”	pastilah	
tidak	 pada	 akurasi	 menemukan	 kekayaan	 maknanya,	 melainkan	 pada	
kelanjutan	implikasi	dan	aplikasinya	dalam	dialog	kehidupan	sehari-hari.	
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Di	 planet	 ini	 umat	 Islam	 dan	 Kristiani	 menyumbang	 lebih	 dari	
setengah	 jumlah	 seluruh	 populasinya.	 Dan,	 jika	 dipetakan,	 mereka	 berada	
pada	 posisi	 wilayah	 krusial	 terkait	 masalah	 konflik-damai	 seluruh	 umat	
manusia.	“Without	peace	and	justice	between	these	two	religious	communities,	
there	can	be	no	meaningful	peace	in	the	world.	The	future	of	the	world	depends	
on	peace	between	Muslims	and	Christians.”	(A	Common	Word)	

Ketika	kehidupan	didasarkan	pada	pertimbangan	reduktif-primordial	
mayoritas	 minoritas,	 kebersamaan	 tidak	 lebih	 dari	 sekedar	 sebuah	 ajang	
persaingan,	 konflik,	 dan	 relasi	 menang	 kalah.	 138	 kaum	 cendekia	 dan	
pimpinan	Islam	di	dunia	secara	konkret	menegaskan	bahwa	dalam	tata	hidup	
bersama,	 sungguh	 tidak	 masuk	 akal	 membayangkan	 penerapan	 sikap-sikap	
menang	 bagi	 kelompok	 sendiri	 dan	 penyingkiran	 terhadap	 kelompok	 lain.	
Dengan	 ini	 para	 pencetus	 Open	 letter	 juga	 mendesakkan	 pesan	 bahwa	
perdamaian	sangat	mengandaikan	keadilan	dan	koeksistensi.	

Gordon	 Brown,	 PM	 Inggris,	 menyebut	 Open	 letter	 sebagai	 sebuah	
tekad	 baik	 untuk	mengisolasi	 para	 ekstrimis	 yang	 membungkus	 kekerasan	
dengan	baju	dan	ornamen	doktrinal-fundamental	agamis.	Tetapi,	halnya	pasti	
tidak	hanya	untuk	menepis	gerakan	ekstrimisme	melainkan	juga	menghantam	
bentuk-bentuk	 mental	 sempit	 komunalisme,	 monolitisme	 dan	 minoritas-
mayoritas-isme!

Dialogal	 dan	 autokritik. Salah	 satu	 bahaya	 konkret	 dari	 dialog	
adalah	 formalisme.	Sungguh	berbahaya,	bila	dialog	agama	hanya	diupayakan	
tampak	manis	 semata	 dalam	 panggung-panggung	 pertunjukan	 atau	 dengan	
aneka	 peraturan.	 Para	 partisipan	 adalah	 penonton	 yang	 menikmati	 aneka	
uraian	manis-manis	tentang	agama	masing-masing,	tetapi	 tidak	berpijak	dan	
berlanjut	kepada	promosi	relasi-relasi	damai	dan	kolaborasi	satu	sama	lain.	

Dialog	 yang	 benar	 juga mengandaikan	 sikap	 autokritik	 (kritik	 diri).	
Open	 letter	 of	 the	 138	 Islamic	 scholars	memiliki	 implikasi	 tegas,	 yakni	 studi	
bersama,	termasuk	di	dalamnya	elaborasi,	rekonsiliasi	serta	autokritisi.	

Autokritisi	 adalah	aktivitas	 evaluasi	 diri	 atas	 penghayatan	 subjektif	
iman	sendiri	dalam	hidup	konkret.	Pertanyaan	autokritik	paling	krusial	ialah	
apakah	 agama	 yang	 aku	 hayati	 membawa	 kepada	 penerimaan	 dan	
penyambutan	 orang	 lain	 sebagaimana	 adanya;	 atau	 apakah	 aku	 menuntut	
orang	lain	juga	harus	masuk	dan	tunduk	dalam	ranah	etis	agamaku.	

Kerukunan	 	 dan	 perdamaian	 tidak	 mengandaikan	 peraturan	 tetapi	
meminta	hati	yang	rajin	memperbaharui	diri.	

Paus	 dan	 para	 pemimpin	 Kristiani	 seluruh	 dunia	 telah	 mendesak
kelompok-kelompok	 umat	 untuk	 segera melakukan	 studi,	 kolaborasi	 dan	
autokritisi	 sebagai	 tangggapan	 konkret	 atas	 Open	 Letter	 ini.	 Harapan	 dan	
ajakan	yang	sama	pasti	juga	diajukan	kepada	umat	Islam	di	seluruh	dunia.	Di	
rumah	kita.	Di	kampung	Duri.	Di	tanah air	sendiri.	

***
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LAMPIRAN	9

PROGRAM	KERJA
BPMSW	GKI	SW	JATIM	

2013	- 2014

A. RENSTRA	GKI	SW	JATIM	2011-2015
1. Sosialisasi	 Jati	 diri	 GKI,	 gereja	 missioner,	 PI	 yang	 utuh	 dan	

menyeluruh.
2. Kerja	sama	dengan	Wahana	Visi	Indonesia
3. Penelitian	Organisasi	Gereja	yang	Kontekstual
4. Penetapan	 Personalia	 untuk	 Studi	 bidang	 organisasi	 gereja,																																											

teologi	sosial,	musik	gereja
5. Penjemaatan	Program	GKI	SinWil	Jatim
6. Pendataan	Aktivis
7. Pembuatan	 Konsep	 Pengembangan	 Kepemimpinan yang	

Berdampak	Positif	dalam	Masyarakat
8. Pembuatan	 Panduan	 Perwujudan	 Jati	 Diri	 dalam	 Penyusunan	

Program	Kerja
9. Peningkatan	Kualitas	Kesehatan	Masyarakat
10. Penyiapan	 Personalia	 untuk	 menjadi	 Pemimpin	 yang	 Berdampak	

dalam	Masyarakat.
11. Evaluasi	 Renstra	 2011-2015	 dan	 Penyusunan	 Renstra	 2016-2021	

GKI	SW	Jatim
12. Pemanggilan	PTKSW	–Dep.	Oikmas	–masa	pelayanan	2013-2017
13. Tenaga	Utusan	Gerejawi	– KKSW
14. Penetapan	Tenaga	Pelayanan	Gerejawi	untuk	Dept.	Pendidikan

B. PROGRAM	RUTIN	
1. Rapat-rapat
2. Dana	Kebersamaan
3. Perlawatan	Majelis	Klasis
4. Pertukaran	Pelayanan	Mimbar	GKI	Sinode	Wilayah	Jawa	Timur
5. Pendampingan	pendeta	emeritus

C. PROGRAM	INSIDENTIL
1. Pelawatan-perlawatan	 baik	 khusus	 maupun	 insidental	 sesuai	

dengan	kebutuhan	dan	urgensinya	
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LAMPIRAN	10

2. Pengutusan	 menghadiri	 acara	 kebaktian	 syukur,	 peneguhan	
pendeta,	 emeritas	 dan	 kebaktian	 lain;	 menghadiri	 persidangan-
persidangan	 lingkup	 GKI	 maupun	 sidang	 oikumene;	 memenuhi	
beberapa	 undangan	 yang	 materi	 atau	 acara	 relevan	 dengan	
kebutuhan	dan	pergumulan	GKI.	

3. Menjadi	Penerima	Raker	BPMS	atau	PMS	GKI.

PROGRAM	KERJA
BADAN	PELAYANAN	GKI	SW	JATIM	

2014	- 2015

A. KOMISI	KEPENDETAAN	SINODE	WILAYAH
1. Bulan	Panggilan	Pelayanan	(BPP)
2. Pengkondisian	dan	Pendeteksian	Awal
3. Bina	Calon	Kader	(1	dan	2)
4. Seleksi	Calon	Mahasiswa	Teologi
5. Kebaktian	Pengutusan	Mahasiswa	Teologi
6. Pembinaan	dan	Pendampingan	Mahasiswa	Teologi
7. Pendanaan	Mahasiswa	Teologi	(kader)	asal	GKI	SW	Jawa	Timur
8. Pertemuan	koordinasi	dengan	KKS	dan/atau	KKSW	Pelaksana
9. Percakapan	Resmi	dengan	Kader
10. Beasiswa	Studi	dan	Dana	Penunjang
11. Aktivitas	 Persekutuan	Mahasiswa	Teologi	 (PMT)	di	 SAAT	 dan	 STT	

Aletheia
12. Penyiapan	Peserta	Pendidikan	Persiapan	Kependetaan	(PPK)
13. Kegiatan	 pada	 masa	 tunggu	 program	 Pendidikan	 Persiapan	

Kependetaan	(PPK)
14. Bina	Kader	dan	Pendidikan	Persiapan	Kependetaan
15. Pengembangan	Pendeta
16. Pendampingan	Pendeta
17. Pembinaan,	Penyegaran,	dan	Kebersamaan	Pendeta/Calon	pendeta,	

Pasangan,	dan	Keluarga
18. Rapat-rapat
19. Bina	Pengampu	Organisasi	(BPO)
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B. KELOMPOK	KERJA	MUSIK	DAN	LITURGI
1. Penelitian	Musik	Dan	Liturgi
2. Penyusunan	Materi	Pembinaan
3. Sosialisasi	Pembinaan	Musik	Dan	Liturgi
4. Kajian	Musik	Dan	Liturgi	Yang	Kontekstual

C. DEPARTEMEN	OIKUMENE	DAN	KEMASYARAKATAN
1. Pemuda		Gaul		Oikumenis
2. Dialog	Lintas	Iman	Membangun	Hidup	Saling	Percaya
3. Studi	Spiritualitas	Agama	Rakyat	Membela	Lingkungan
4. Studi	Perdamaian	Dan	Resolusi	Konflik	Jelang	Pemilu	2014
5. Penanaman	Lubang	Resapan	Biopori	Di	Sumber	Brantas	Batu
6. Anak	Cinta	Air,	Bumi	Dan	Lingkungan
7. Pelatihan	Tim	Gerakan	Kemanusiaan	Indonesia
8. Job	Fair
9. Survey	Persepsi	Tentang	Gki
10. Pembuatan	Panduan	Dialog	Dengan	Pihak	Lain
11. Pembuatan	Panduan	Dialog	Dengan	Pihak	Lain
12. Rapat	Rutin

D. KELOMPOK	KERJA	KEMITRAAN
1. Pelayanan	Pondok	Hayat
2. Konsultasi	Hukum
3. Camp	untuk	menyikapi	isu-isu perempuan
4. Peringatan	Hari	Perempuan	Sedunia
5. Gerakan	One	Billion	Rising
6. Belajar Intensif	Isu-isu	Gender
7. Rapat		Rutin
8. Membangun	Jejaring	dengan	Lembaga	se	Visi
9. Sekretariat

E. DEPARTEMEN	PENGAJARAN	DAN	ETIKA
1. Penerbitan	Buku	Karya	Pendeta	GKI SW Jatim
2. Penerbitan	Buku	Panduan	Tentang	Kepemimpinan	Yang	Bersumber	

Pada	Spiritualitas	Kristosentris
3. Focus	Group	Discussion
4. Rapat	Rutin

F. DEPARTEMEN	SUMBER	DAYA	MANUSIA
1. Survei	 Keaktifan	 Anggota	 Jemaat	 &	 Pengembangan	 Database	

Potensi	Jemaat
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2. Pelatihan	 Dasar	 Kotbah	 Metode	 Langham	 Untuk	 Penatua	 Dan	
Aktivis	Dan	Pendeta	Untuk	Penyegaran

3. Penyusunan	Konsep,	Kurikulum	Dan	Kebijakan	Bina	Penatua	Gki	Sw	
Jatim	Untuk	Tahun	Kedua	Dan	Ketiga

4. Penyusunan	Modul	Dan	Pelatihan	Spiritualitas	Dan	Kepemimpinan	
Kristosentris

5. Rapat	Rutin

G. DEPARTEMEN	PENDIDIKAN
1. Penggalangan	dana	dan	kemitraan
2. Pengembangan	SDM	dan	organisasi	sekolah
3. Kunjungan	ke	sekolah-sekolah
4. Dokumentasi	profile	sekolah	
5. Pertemuan	bersama	pengurus	yayasan	dan	Majelis	Jemaat	
6. Dukungan	dana	untuk	biaya	operasional
7. Dukungan	dana	untuk	pengembangan
8. Pertemuan	Raya
9. Bantuan	dana	untuk	retreat	siswa
10. Retreat	penerima	beasiswa	SLDP/MM	
11. Rapat	dan	pertemuan	rutin	pengurus
12. Administrasi	dan	kesekretariatan
13. Penyelamatan	Sekolah	Petra	Tulungagung
14. Pendampingan	penggalangan	dana	Petra	Malang

H. DEPARTEMEN	SARANA	DAN	PRASARANA
1. Pemeliharaan	Rumah	Kantor	GKI	SW	Jatim
2. Mengatur	Operasional	Griya	Kusuma	Indah	– Pacet
3. Griya	Kusuma	Indah	II
4. Rapat	Rutin
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LAMPIRAN	11

REKAP	DAFTAR	HADIR
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