PESAN PERSIDANGAN LXVII MAJELIS SINODE WILAYAH
GKI SINODE WILAYAH JAWA TIMUR
GKI GRESIK, 26-28 SEPTEMBER 2017

Persidangan LXVII Majelis Sinode Wilayah GKI Sinode Wilayah Jawa Timur diselenggarakan pada 26-28
September 2017 di GKI Gresik.
Dalam persidangan ini Majelis Sinode Wilayah bersama-sama menggumulkan tema “Menjadi Gereja
Yang Ramah dan Menghadirkan Damai Sejahtera.” Melalui tema ini Majelis Sinode Wilayah berharap
agar GKI Sinode Wilayah Jawa Timur menjadi pembawa keramahan dan damai sejahtera dengan cara
menjalani spiritualitas yang hidup, relasi yang hangat, kepedulian sosial dan ekologi, serta
penatalayanan yang baik. Agar harapan yang terkandung dalam rumusan visi dan misi ini dapat
terwujud, maka untuk selanjutnya dibutuhkan perencanaan strategis dan aksi yang terukur.
Dalam pergumulan inilah maka kami menyampaikan beberapa rumusan penting yang menjadi pesan
Persidangan LXIII Majelis Sinode Wilayah GKI Sinode Wilayah Jawa Timur, agar mendapat perhatian dan
dukungan seluruh anggota jemaat dan simpatisan GKI Sinode Wilayah Jawa Timur.

1. Menjadi gereja yang ramah dan menghadirkan damai sejahtera
Pdt Robert Setio membantu Majelis Sinode Wilayah memeriksa kembali tema persidangan melalui sesi
ceramah. Ada gagasan-gagasan yang segar sekaligus dalam dan luas, yang perlu diwujudnyatakan
melalui aksi konkrit.
Melalui persidangan ini, Majelis Sinode Wilayah mengenal sebuah “tafsiran baru” yaitu peran gereja
sebagai “makelar” atau perantara keramahan dan damai sejahtera. Untuk mencapai visi ini, gereja perlu
memahami lingkungan, tata kelola masyarakat, maupun demografi jemaat. Spiritualitas yang hidup di
dalam pengalaman bersama Allah menjadi sangat penting di sini. Gereja perlu mewujudkan teologi
penciptaan dalam konteks saat ini, demi menata masa depan yang lebih baik. Gereja dipanggil untuk
lebih peduli pada keberagaman, keadilan, pendidikan, kesehatan dan lingkungan hidup. Untuk
mencapai tujuan ini, umat perlu memiliki pemahaman yang sama tentang visi dan misi, adanya tonggaktonggak capaian yang memudahkan monitoring dan evaluasi atas visi dan misi, serta sistem
penatalayanan yang kredibel, transparan, dan akuntabel.

2. Menjadi gereja yang hadir dalam konteksnya.
Majelis Sinode Wilayah menyadari kehadiran gereja yang tak dapat dipisahkan dari konteks sosial,
politik, dan konteks ekologi. Dalam perjumpaan dengan konteks ini, identitas eklesiologi diperhadapkan
dengan berbagai situasi yang sangat khusus. Perubahan demografi masyarakat, isu-isu yang terkait
dengan ekologi, bahkan juga pergeseran situasi sosial budaya masyarakat, memanggil kita untuk terus
menerus melakukan proses aktualisasi dalam dialog bersama konteks gereja.

Beberapa aksi nyata yang telah kita wujudkan bersama dalam koordinasi tugas BPMSW masa pelayanan
2013-2017 di antaranya pendirian Yayasan Griya Kusuma Indah, serta proses meningkatkan status dan
ijin Klinik Utama Waluyo Jati menuju Rumah Sakit GKI.
Dalam tiga tahun terakhir ini GKI Sinode Wilayah Jawa Timur juga berupaya melakukan aksi nyata di
bidang ekologi dengan upaya penanaman 40.000 pohon di area seluas 30 hektar milik Perhutani, yang
dikelola petani di sepanjang daerah aliran sungai (DAS) Brantas. Upaya ini dilakukan agar daerah aliran
sungai Brantas yang telah menghidupi 26 % wilayah Jawa Timur, yang juga merupakan sentra pangan
dan listrik, dan melingkupi 15 kabupaten dan kota, dapat kembali berfungsi secara normal.
Konteks lain yang juga tidak dapat dilupakan adalah semakin besarnya peran digitalisasi dalam
kehidupan manusia masa kini, bagaimana kita dapat menggumulkan panggilan kita menjadi gereja yang
bersahabat di tengah generasi digital. Menjawab pergumulan ini, GKI Sinode Wilayah Jawa Timur telah
mengerjakan karya yang diwujudkan oleh Departemen Informasi GKI, melalui web khusus
www.gkiswjatim.org maupun melalui www.ignitegki.com, yang bertujuan untuk menginspirasi serta
mendorong setiap orang terutama generasi muda melalui karya-karya kreatif.

3. Amandemen Mukadimah dan Tata Dasar
Kita patut bersyukur atas pertolongan Tuhan yang telah memampukan kita merumuskan pengakuan
iman dalam wujud Konfesi GKI 2014, yang merupakan penegasan iman yang kontekstual dan formal di
hadapan Allah dan dunia. Melalui Konfesi GKI ini, kita diingatkan akan keberadaan dan penghayatan
iman sekaligus panggilan kita di Indonesia.
Konfesi GKI 2014 ini membawa kita pada sebuah tugas untuk memeriksa kembali Tata Gereja yang kita
miliki selama ini di dalam terang penghayatan iman yang semakin aktual dan konkrit. Itulah sebabnya
pada persidangan ini, Majelis Sinode Wilayah mempercakapkan Konsep Amandemen Mukadimah dan
Tata Dasar GKI, setelah melalui percakapan di persidangan-persidangan Majelis Jemaat dan Majelis
Klasis, untuk kemudian akan dibawa dalam percakapan lebih luas dalam Persidangan Majelis Sinode GKI.

4. Pertumbuhan Anggota Jemaat dan Pengunjung Kebaktian
Mengamati kehidupan bersama jemaat sepanjang kurun waktu dua tahun terakhir ini, tampak terjadi
peningkatan jumlah anggota jemaat dan pengunjung kebaktian di jemaat-jemaat GKI Sinode Wilayah
Jawa Timur. Peningkatan jumlah anggota dan pengunjung kebaktian ini perlu diikuti dengan upaya
bersengaja untuk menyapa dan merangkul serta membangun setiap anggota jemaat dan simpatisan,
agar menjadi pembawa keramahan dan damai sejahtera.

5. Regenerasi Kepemimpinan
Regenerasi dan penguatan kepemimpinan perlu dilakukan terus-menerus secara bersengaja, mulai dari
lingkup jemaat, klasis, sinode wilayah hingga sinode. Ada banyak hal yang patut menjadi perhatian, agar
karya GKI di setiap lingkup dapat benar-benar terjadi secara nyata, sinambung dan sinergis.

Syukur kepada Tuhan yang telah memberikan pertolongan kepada Badan Pekerja Majelis Sinode
Wilayah (BPMSW) GKI Sinode Wilayah Jawa Timur masa pelayanan 2013-2017, sehingga telah
menyelesaikan tugas dan tanggungjawabnya. Dalam persidangan ini pula, Majelis Sinode Wilayah telah
berhasil menetapkan Susunan Badan Pekerja Majelis Sinode Wilayah (BPMSW) GKI Sinode Wilayah Jawa
Timur masa pelayanan 2017-2021.
Kita juga patut mengucap syukur atas hadirnya para pendeta yang telah melewati Pendidikan Persiapan
Kependetaan, sehingga siap memasuki Tahap Perkenalan dan Tahap Orientasi, serta dinyatakan layak
melalui percakapan gerejawi dalam persidangan-persidangan Majelis Klasis, untuk kemudian dapat
ditahbiskan sebagai pendeta GKI, dengan basis pelayanan di jemaat masing-masing. Hal ini tentu
berdampak positif bagi kepemimpinan dalam lingkup jemaat, klasis, sinode wilayah dan sinode.

6. Dana Pensiun GKI
Majelis Sinode Wilayah memandang bahwa pendeta telah menyerahkan seluruh hidupnya bagi gerejaNya, oleh karena itu keberlangsungan kehidupan pendeta hingga menutup usia, sepatutnya menjadi
perhatian dan tanggungjawab kita semua. Percakapan mengenai kepesertaan pendeta dalam Dana
Pensiun GKI perlu diselaraskan dengan upaya memberikan perhatian terhadap kinerja Dana Pensiun GKI.

Demikianlah pesan persidangan LXVII Majelis Sinode Wilayah GKI Sinode Wilayah Jawa Timur. Kiranya
Tuhan memberkati karya layanan kita bersama.

Gresik, 28 September 2017
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