Tangerang Selatan,

2021

Kepada Yth.
Majelis Jemaat GKI Graha Raya
di tempat

Salam dalam kasih Kristus,
Setelah melalui pergumulan dan doa, maka saya mengusulkan nama untuk
menjadi penatua baru di GKI Graha Raya yaitu :
1. Nama
Alamat

:
:

2. Nama
Alamat

:
:

3. Nama
Alamat

:
:

Demikian saya sampaikan. Tuhan memberkati.
Hormat saya,

(
Alamat

:

No. Telp

:

*syarat-syarat penatua ada di balik halaman

)

Berikut adalah syarat-syarat jabatan Penatua dalam Tata Gereja
GKI bab XX pasal 83 :
1. Komitmen
a. Menghayati panggilan sebagai penatua yang adalah panggilan
spiritual dari Allah melalui GKI dan bersedia hidup dalam
anugerah Tuhan.
b. Bersedia melaksanakan tugas penatua dengan segenap hati
dan dengan kesetiaan dalam peran sebagai gembala, pengajar,
teladan, dan penatalayan.
c. Bersedia menunjukkan kelakuan yang sesuai dengan Firman
Allah.
d. Bersedia memegang ajaran GKI.
e. Memahami dan menghayati Visi dan Misi GKI.
f. Memahami, menyetujui, dan menaati Tata Gereja dan Tata
Laksana GKI.
g. Menghayati dan menjalani penggilannya bersama dengan
orang lain.
2. Karakter
a. Rendah hati; b. Rela berkurban untuk orang lain; c. Peduli
kepada mereka yang lemah; d. Jujur; e. Rajin ; f. Tulus; g.
Pengampun; h. Tidak membeda-bedakan orang lain; i. Dapat
dipercaya, khususnya dalam memegang rahasia jabatan.
3. Kemampuan
a. Mampu memimpin; b. Dapat bekerja sama dengan orang lain;
c. Mampu hidup dalam konteks yang penuh kepelbagaian;
d. Mampu belajar secara mandiri; e. Mampu menjadi agen
pembaruan dalam lingkup hidup individual, gerejawi, dan
kemasyarakatan
4. Administratif
a. Sekurang-kurangnya sudah dua (2) tahun menjadi anggota
sidi.
b. Sekurang-kurangnya sudah dua (2) tahun menjadi anggota di
Jemaat yang terkait dan telah aktif melayani di Jemaat itu.
5. Pelengkap
a. Suami atau istrinya tidak menjadi batu sandungan.
b. Tidak mempunyai hubungan suami-istri, mertua-menantu,
orang tua-anak, saudara sekandung, dengan pejabat gerejawi
dari Jemaat yang sama.
c. Tidak memangku jabatan gerejawi dari gereja lain.
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