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Tgl. 30 November 2019

Yang sa,/a kasihi scluruh Pendeta, Pcnatua. Diaken. Majelis .,emaat, dan Anggota
Jemaal serta semua Simpatisan GMII di seluruh Indonesia dan di Luar Negeri.
Peftama-tama marilah kita memuliakan Allah Bapa kita. karena hanya oleh anugerah-Nya.
kita boleh merayakan Ilari Ulang Tahun gereia kita (GMII) yang ke-35 (agl. l0 November
2019). Marilah kita bersama-sama memuliakan Allah kita di dalam luhan yesus. dcngan
rnengucapkan ber.ama-scma Roma I l:J6.

'tsebab segdla sesuatu addlah dari Did, da oleh Dia, dan kepatla Dia: Bagi Dill,rh
kerfi ulioa sampai selahalaman)la!',

Selanjutnya, atas nama Majelis Harian Sinode (MHS) saya benerima kasih kcpadn
scluruh Maielis Jemaat, Penatua, dan Diaken, seda semua anggota jemaat atas dukungan
kepada para Pcndeta sebagai Gembala Jernaat, ddnjuga atas dukungan kepada Majelis Harian
Sinode (MIIS) sehingga sampai hari ini cMIl secara keseluruhan bolch ierus melaksanakan
Amanat Agung Tuhan Yesus. baik melalui pcngutusan misionaris ke Luar Negeri (ke
Kyrgyzstan dan ke India Utara), di dalam Ncgeri (di bebcrapa daerah sulii). maupuo
penggembalaan dan pemuridan dijcmaat lokal masing-masing.

Bpk/lbu dan semua Saudarn yang saya hormati dan kasihi di dalarn Tr.rhan yesus

Kristus. Pada tgl. l0 Novcmber 2019 ini. GMtl telah bcrusia J5 tahun. Dan dalam 1 tahun
terakhir ini ada banyak pcrkala yang Tuhan telah kerjakan untuk GMII. Satu di antararya
yang patut kita slukuri di Hari Ulang Tahun kc-35 ini, yaitu CMlt relah ditcrima sebagai
Anggota PGI kc-90 pada Sidang Mpt.-pcl di Cisarua Bogor tgl.28-3t Januiri 2019,
dengan SK MPH-PGI Nomor 004/PGI-XVI/SKEP/2019. yang ditcrapkan di Cisarua, pada
tgl.3l Januari 2019. Dan dengan diterimanya GMll sebagai Anggota pcl ke-90, untuk
pe(ama kalinya CMII boleh mengikuti Sidang Raya PGI pada tgl. 8-13 November 20t9 di
Waingapu-Sumha Timur. Ini adalah suatu hak istimewa di mana GMII bolch mengurus
utusannya sebanyak 9 Pcndeta (5 Ulusan dan 4 Pcninjau.) untuk mengikuti salah satu
Pcrtemuan Gereia-gereja Terbesar di Indonesia Teryujilah Kristus, Kepala Gereja.

Sebagai anggota PGI, ada dua informasi penting yang pcrlu kita ketahui. yang
pertama. sebagai anggota PGI, GMli harus turut terlibat aktifdi dalam rnewujudkan .Kcesaan

Gereja.' sebagaimana dijelaskan dala)n "DKG (Dt)kuhlen Keeasaan alereja) pcl.', CMII
memang sudah mempunyai Visi-Misi. Namun sebagai anggota pcl kita juga harlLs
menambahkan kepada Visi-Misi kita. yaitu mewujudkan 'Keesaan Cereja'
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Yang kedua, saya perlu memberi pen_jelasan kepada seluruh Pendeta, Penatua, Diaken

dan anggota Jemaat mengenai isu yang rnuncul sehubungan dengan "Surat Pastoral PGI

mengenai LGBT" pada tahun 20i6. MPH-PGI telah memberikan penjelasan pada Sidang

MPL-PGI di Salatiga. tgl. 27-31 .lanuari 2arl7. tjntuk jelasnya saya mengutip scbagian dari

Petikan Keputusan Sidang MPL-PG1 di Salatiga, antara lain:

"MPH-.GI tidak p?rnah menyetujui tindakan perilakr seksual yang tidak rcno oh,

letnasuk perilaku heterosekrual yang lidak senonoh. ./adi, bukafi hanya nlasalah
sejenis tetapi yang tidak seienis pun kalou itu tiddk senonoh (arli: sek, bebet), I'Gl
trclok pernoh nenyttulut nya:
MPH-PGI memanddng perl:Nina adalah ranah dari gerejo, bukan ranah dari PGl.
Jadi PGI tidak pemah berniat untuk nendukung apalagi enyatakan bohru ,lnggota
PGI harus rrcnyetujui pemikafutn seje is."

Dengan penjelasan ini, saya menghimbau kepada kita semua untuk tidak tcrpcngaruh

dengan berita-berita miring yang disebabkan oieh penal-siran yang berbeda dan tidak sesuai

maksud dan tu.juan Surat Pastoral tersebut.

Yang tcrakhir saya ingin mendorcng semua Pendeta, Penatua, Diaken, Majelis
Jemaat, dan seluruh anggota CMII di manapun berada untuk mendukung Sidang Sinode VI
GMII yang akar diadakan di kota Sintang - Kalimantan Barat pada tgl. 24-27 Marct 2020.

Mari kita mendoakan Panitia Sidang Sinode 2020 yang bekcrja keras mempersiapkan banyak

hal, dan marilah kita mcndoakan Panitia Ad-Hoc dalam mempersiapkan Drafl 'l'al-a Dasar

(TD) dan Tata Rumah Tangga (TRT) GMIL

Aklirnya, atas nama Majelis Harian Sinodc saya ucapkan SEI-AMAT TIARI IILANC
TAHUN CMII KE 35 kepada semua Bapak, lbu, dan Saudara-saudara di manapun berada.

Tetap semangat memberitakaD lnjil di dalam Negeri dan tetap semangat mendukung
pengutusan misionaris ke Luar Negeri. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, dan semua
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