Musyawarah III Provinsi SVD 

Musyawarah ketiga Provinsi SVD Timor diadakan pada tanggal 2 – 4 Maret 2010, bertempat di Rumah Pembinaan Laat Manekan Noemeto, Kefamenanu, Timor Tengah Utara. Berikut ini pernyataan akhir musyawarah dimaksud.

Pernyataan Akhir Musyawarah III Provinsi SVD Timor 
A. Pendahuluan
Pada tanggal 2 – 4 Maret 2010, telah diadakan Musyawarah Provinsi SVD Timor yang ketiga, bertempat di Rumah Pembinaan Laat Manekan Noemeto, Kefamenanu, Timor Tengah Utara. Musyawarah dihadiri oleh 99 orang anggota Provinsi SVD Timor yang telah berkaul kekal 
dan P. Arlindo Pereira Dias SVD, Visitator General. 
Musyawarah ini dijalankan sesuai dengan amanat Konstitusi SVD no 626.1 yang menyebutkan: “Visitasi General dibuat setiap 6 tahun, terutama pada kesempatan di mana dibuat Kapitel Provinsi atau musyawarah umum provinsi” dan no. 626.5 yang menandaskan bahwa Visitator General, setelah menyele-saikan visitasi dan sebelum membuat satu protokol visitasi, perlu mem-bicarakan hasil visitasi general dengan pimpinan provinsi dan dewannya, dan juga dengan semua sama saudara.
Musyawarah ini mengambil tema Transformasi Diri dan Karya Perutusan Misioner SVD Timor dalam Terang Dialog Profetis. Tema ini didalami pertama-tama dalam sebuah rekoleksi yang dipimpin P. Provinsial SVD Timor, dengan merenungkan model  transformasi diri demi misi yang ditunjukkan oleh bapa Pendiri sendiri. Musyawarah lalu dibuka dengan perayaan Ekaristi yang dipimpin oleh P. Stanis Kofi, SVD dengan homili oleh P. Arlindo Dias Pereira, SVD, Visitator General. Selanjutnya musyawarah mende-ngarkan rangkuman visitasi general Provinsi Timor yang disampaikan oleh P. Visitator General dan diikuti dengan diskusi dan tanggapan yang terbuka oleh semua peserta musyawarah. Musyawarah  juga mendapatkan masukan dari Bapak Uskup Atambua, Mgr. Dominikus Saku, Pr  dan Pe. Domingos Sequiera, Pr dari Dioses Dili, Timor Leste, yang secara mendalam menyampaikan evaluasi tentang kehadiran SVD dalam konteks Gereja lokal dan apa harapan utama gereja lokal terhadap kehadiran SVD di masa depan.  Selanjutnya musyawarah mendiskusikan visi baru kehadiran dan bentuk-bentuk karya bersama SVD dalam sub zona Indonesia-Timor Leste. Musyawarah ditutup dengan Perayaan Ekaristi Syukur yang dipimpin oleh Provinsial SVD Timor.

B.	Pokok-Pokok Pikiran dari Musyawarah:
Musyawarah ini mendalami dan menghasilkan pokok-pokok pemikiran sebagai berikut:
1.	Landasan Transformasi Diri: Transformasi diri demi misi menurut teladan Bapa Pendiri.
	a.	Bapa Pendiri, St. Arnoldus Janssen menunjukkan teladan transformasi diri yang mendalam demi misi. Orang boleh mengatakan bahwa ia bertumbuh, ia membuka diri dan menjadi matang. Ada beberapa perubahan mendasar yang terjadi pada diri St. Arnoldus: dari tampang yang menakutkan menjadi wajah kebapaan, dari relasi formal kepada relasi akrab guru-murid, dari sikap keras asketis menjadi lebih manusiawi, dari latihan rohani yang penuh sesak kepada pilihan pada latihan-latihan yang pokok saja, dari mati raga kepada perhatian pada kese-hatan tubuh, dari aturan yang berubah kepada kemantapan waktu, dari introvert kepada ekstrovert dalam relasi, dari single fighter kepada kolaborasi (team work), dari proses seleksi calon yang longgar kepada yang lebih ketat. 
	b.	Namun demikian, Bapa Pendiri tetap kukuh dalam prinsip-prinsip dasar hidupnya. Ada hal-hal yang tetap tidak berubah. Sampai akhir hayatnya St. Arnoldus tetaplah seorang yang suka bekerja keras, tahu menguasai diri, tidak banyak bicara dan berdisiplin diri sangat tinggi. Gambarannya tentang misi dan ciri seorang misionaris sebagai “pasukan khas/elite” dalam karya perutusan Gereja juga tidak berubah sampai akhir. Dan di atas segala-galanya dia selalu dekat dengan Allah dan setia pada kehendakNya. 
	c.	Para anggota Serikat Sabda Allah pada zaman ini, termasuk para sama saudara se-Provinsi Timor, hendaklah mengikuti teladan transformasi diri demi misi dari Bapa Pendiri. Dunia, Gereja dan umat manusia secara keseluruhan sedang mengalami perubahan-peru-bahan yang mendasar. Konsili Vatikan II menyerukan kepada kaum religius untuk senantiasa membaharui diri demi menja-wabi tanda-tanda zaman. Landasan utama dari pemba-haruan diri ini adalah pemba-haruan hidup rohani. 
	d.	Serikat kita juga tak henti-hentinya melakukan refleksi dan revisi dalam hidup dan karyanya. Telah terjadi peru-bahan Konstitusi setelah Konsili Vatikan II, dan setiap kali Kapitel General selalu juga dibuat perubahan-perubahan yang perlu. Kapitel General dari waktu ke waktu sejak Vatikan II memberi rumusan refleksi tertentu untuk arah hidup religius misioner kita.
	e.	Karena itu, hendaknya Musya-warah Provinsi ini juga meng-hasilkan rumusan-rumusan transformasi diri dan karya kita untuk menjawabi tantangan-tantangan zaman yang baru. Transformasi hendaknya dimu-lai dengan merevisi Visi Provinsi, dengan menambah-kan unsur-unsur yang belum cukup nampak, yakni internasio-nalitas dan multikulturalitas, serta hidup dan karya sebagai kesaksian tentang Sang Sabda.
	f.	Kita perlu melakukan trans-formasi diri juga dalam hal-hal berikut, terutama sehubungan dengan aspek-aspek utama kehidupan kita: dari aktivisme kepada keberakaran kita pada Sabda, dari komunitas sebagai tempat transit kepada komu-nitas sebagai “home”, dari kepe-mimpinan komando kepada kepemimpinan yang partisipatif dan komunikatif, dari formasi dari luar kepada formasi oleh diri sendiri, dari kecenderungan pada milik pribadi kepada milik serikat.
2.	Pembaharuan Hidup dan Karya kita dalam terang Dialog Profetis
	Visitasi General 2010 di Provinsi SVD Timor difokuskan pada kehidupan dan karya misioner kita dalam wilayah provinsi ini sambil menaruh perhatian pada kepri-hatinan-keprihatinan dan karya-karya bersama di sub zona Indonesia-Timor Leste. Hal-hal berikut ini diangkat oleh Visitator sebagai rangkuman dari visitasi general di provinsi Timor.
	Kehidupan Misioner Kita:
	a.	Kehidupan rohani merupakan kekuatan utama hidup religius kita. Visitator mendapat kesan bahwa kehidupan rohani kita pada umumnya baik. Hal ini nampak dalam jadwal kegiatan doa dan liturgi yang baik dalam kehidupan komunitas, liturgi yang partisipatif dan kreatif, perhatian khusus pada kekayaan spiritualitas SVD, adanya doa dalam bahasa Inggris, rekoleksi komunitas, adanya doa dan liturgi bersama kaum awam. Terlebih di dalam rumah-rumah formasi ada program yang baik dan intensif dalam hidup rohani. Namun demikian ada bahaya aktivisme. Banyak konfrater mengabaikan kehidupan doa dan liturgi karena kesibukan karya. Karena itu sangatlah penting memperhatikan kehi-dupan rohani pribadi dengan meluangkan waktu secukupnya untuk doa pribadi dan juga kehi-dupan rohani bersama sebagai komunitas yang adalah sumber kekuatan untuk karya kita. Sehubungan dengan ini, sangat perlu untuk membuat sharing Kitab Suci sebagai bagian dari kehidupan komunitas.
	b.	Kehidupan komunitas adalah saksi iman. Pada umumnya SVD dikenal dan dicintai sebagai komunitas yang baik dan ramah sesuai dengan nilai umum masyarakat setempat. Uskup setempat dan umat serta mitra kerja kita senang dengan kehadiran kita. Para konfrater pada umumnya memiliki rasa kebersamaan sebagai SVD. Namun demikian, keane-karagaman etnis dan budaya dapat menjadi tantangan dalam kehidupan komunitas, karena potensial menyebabkan kete-gangan antar kelompok. Kita juga perlu menciptakan keseim-bangan antara keanekara-gaman dan kesatuan dalam hidup komunitas kita, mening-katkan perasaan memiliki SVD dan mengembangkan tang-gung-jawab pribadi terhadap hidup dan karya bersama. 
	c.	Kepemimpinan ideal SVD adalah kepemimpinan yang partisipatif, komunikatif dan transformatif. Para pemimpin kita pada umumnya sudah melayani dengan baik dan penuh tanggungjawab, mem-buka ruang komunikasi yang luas dengan semua sama sau-dara, dan memberi kesempatan kepada semua sama saudara untuk berpartisipasi dalam karya bersama. Namun, beberapa hal masih perlu diperbaiki dan ditingkatkan, yakni kerja sama team dan komitmen untuk fokus pada tugas utama/pokok.  
	d.	Urusan dan masalah keuangan adalah tanggungjawab bersama semua sama saudara. Para sama saudara pada umumnya sudah menunjukkan rasa tanggungjawab bersama dalam hal keuangan. Beberapa komu-nitas menunjukkan kemajuan dalam usaha keberdikarian, karena banyak konfrater setia memasukkan pendapatan pri-badi dan stipendium misa ke komunitas. Namun demikian, beberapa hal berikut ini perlu diperhatikan: usaha keberdi-karian harus terus ditingkatkan dengan merumuskan tahapan-tahapan yang konkrit, perlunya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan, dan setiap konfrater hendaknya jujur dan setia menyerahkan pendapatan pribadi demi kebaikan provinsi dan komunitas, serta tidak membuka rekening bank pribadi.
	e.	Formasi misioner adalah tugas pribadi dan tugas bersama. Provinsi kita telah berusaha meningkatkan kualitas pribadi dalam berbagai pelayanan kita, melalui program-program for-masi berlanjut. Banyak konfra-ter, misalnya, sudah bisa berko-munikasi dalam bahasa Inggris. Namun, untuk peningkatan kualitas pelayanan misioner kita, setiap sama saudara perlu memperhatikan formasi diri secara pribadi dengan membaca atau belajar sendiri apa yang berhubungan dengan minatnya atau tugas pokoknya. Perlu juga formasi berlanjut yang terencana untuk menyiapkan orang-orang atau tenaga-tenaga profesional bagi pelayanan khusus yang butuh keterampilan khusus.
	Pelayanan misioner kita:
	f.	Dialog profetis dan 4 matra khas adalah identitas SVD di gereja lokal. Umumnya ada kesadaran tentang peran khusus kita di gereja lokal yang nampak dalam beberapa kegiatan seperti, reko-leksi, kursus Kitab Suci, peng-hargaan terhadap budaya setempat dan karya sosial lainnya yang berkaitan dengan JPIC. Namun, kita perlu berhati-hati agar tidak kehilangan arah dan tujuan kita. Karena itu perlu sebuah kajian tentang cara kehadiran kita dalam pelayanan dan struktur yang berbeda untuk menentukan prioritas. Kita juga perlu mengorganisir pelayanan khas SVD di bidang kategorial seperti, Kitab Suci, animasi misi, komunikasi, dan JPIC.
	g.	Profil karya misi kita di paroki, sekolah dan kerasulan kate-gorial lainnya di tengah tan-tangan misioner baru perlu terus dikembangkan dan diaktuali-sasikan. Kita telah memulai sesuatu yang indah dengan memberi pelayanan kepada gereja lokal. Pendekatan antropologis, seperti pende-katan Tiga BER yang telah dilaksanakan di gereja partikular  Atambua merupakan sebuah contoh proses inkulturasi dalam berpastoral, dan dari perspektif dialog profetis kita diundang untuk tetap mempertahankan dan menggunakan pendekatan antropologis  ini di semua gereja lokal di mana kita hadir. Di bidang kategorial, karya para bruder kita di bengkel, pertanian dan kursus-kursus ketrampilan telah memberi warna khas pada pembangunan masyarakat di wilayah ini. Namun, dengan berbagai perkembangan baru, kita juga perlu memulai suatu proses discernment baru tentang kehadiran kita di gereja lokal. Selanjutnya, dalam mengembangkan kemitraan dengan Gereja lokal, perlu ditekankan bahwa  kita adalah mitra kerja gereja lokal bukan pekerja dan pelayan. Untuk itu, perlu diusahakan kebijakan yang jelas tentang kehadiran kita di struktur paroki dan sekolah, antara lain dengan adanya kontrak dan rencana kerja yang jelas. Juga penting sekali untuk mengklarifikasi status Unwira dengan para uskup Nusra dan merumuskan beberapa petunjuk tentang kehadiran kita di sekolah seperti, ICR dan colegio Maliana. 
	h.	Kita mempunyai suatu misi yang luas untuk pelayanan kaum muda di paroki dan sekolah. Demikianpun, kehadiran konfra-ter di seminari keuskupan mem-bantu kita untuk mendapatkan panggilan. Namun, kita tetap perlu memperhatikan dan mengembangkan panggilan ad gentes kita dan kharisma khas kita. 
	i.	Kita perlu bekerja sama dengan kaum awam dan kelompok mantan SVD serta paguyuban SVD untuk bersama-sama menangani karya misi. Kaderi-sasi awam merupakan sebuah karya kerasulan yang tetap relevan dari masa ke masa. Namun, kita perlu membeda-kan dengan jelas antara mitra awam dalam perutusan kita dan pekerja-pekerja dalam unit-unit kita. Walaupun semuanya adalah mitra awam kita namun pendekatan hendaknya tetap berbeda.
	j.	Kita perlu memberikan perha-tian khusus pada pada kaum pengungsi, penganggur, penderita HIV/AIDS dan pekerja migran.
3.	Menjawabi Evaluasi dan Harapan Gereja Lokal
	a.	Gereja Lokal  melihat keha-dirannya dalam Musyawarah III Provinsi SVD Timor sebagai salah satu bentuk dialog dan kerja sama dalam menghayati panggilan serta perutusan untuk melayani umat yang diperca-yakan Tuhan kepadanya. Gereja Lokal juga melihat keterlibatan SVD Timor sepan-jang sejarahnya  telah melaksa-nakan amanat misi dan berhasil menanamkan iman serta terus berkanjang dalam memelihara dan membesarkan iman umat dengan memberikan tenaga-tenaga terbaiknya. 
	b.	Bidang-bidang yang selama ini telah menjadi kekhasan peru-tusan SVD Timor dan untuknya SVD Timor patut mendapat apresiasi: 
		Selain kerasulan teritorial yang secara tradisional telah dijalan-kan, SVD Timor telah secara khas terlibat dalam karya-karya pastoral sebagai berikut: 
		(1)	Pendidikan: pengelolaan sekolah dan kursus-kursus secara sistematis, dinamis dan efektif sehingga hasilnya sungguh mengagumkan, terlebih dalam pola proses yang menjadikan orang trampil dalam hidup dan ter-integrasi dalam kepribadian, karena termotivasi oleh iman dan moral yang handal. 
		(2)	Pertanian, peternakan, per-bengkelan, di mana Misi SVD pernah sangat jaya dan menjadi sumber pencerahan bagi banyak orang serta membawa dampak yang signifikan pada pemba-ngunan masyarakat di wilayah ini
		(3)	Pewartaan Iman, di mana umat semakin bertambah dan berkembang dalam iman akan Yesus Kristus karena pewartaan para Misionaris SVD. 
	c.	Harapan-harapan dan peluang karya kerasulan yang tersedia.
		Pertama-tama, SVD Timor perlu setia menimba kekuatan dari  Sumber dan Dasar Spiritualitas Arnoldus Janssen: SABDA YANG MENERANGI DAN MENGHIDUPKAN. SVD Timor perlu kembali menanam, me-melihara dan memberi kese-jukan dan kesegaran kepada kehidupan manusia yang sering sangat profan dan dipengaruhi kuasa kegelapan dengan sema-ngat doa dan kontemplasi Sabda. Misi kita terjadi dalam konteks terjadinya pergeseran dari Cura Animarum ke Cura Hominum. SVD Timor perlu menjadikan Spiritualitas Arnol-dus sungguh menyentuh kehidupan manusia secara utuh dan menyeluruh, jiwa dan badan.
		Kedua, seperti Yesus yang memerintahkan para muridNya untuk bertolak lebih ke dalam dan dapat menjaring ikan dalam jumlah yang berlimpah (Luk 5 : 1 – 11), para anggota SVD Timor juga diharapkan untuk ber-langkah jauh ke dalam situasi dan kebutuhan konkrit umat beriman, dan menjawabi situasi mereka dengan program-program dan kehadiran yang relevan dan berkualitas.
		Ketiga, medan karya perutusan dalam Gereja Lokal pulau Timor masih sangat luas. Gereja lokal tetap mengundang SVD Timor untuk terlibat secara aktif dalam berbagai karya kerasulan di wilayah ini, khususnya dalam bidang-bidang sebagai berikut:
		(1)	Pendidikan formal dan non-formal.
		(2)	Kerasulan Kitab Suci.
		(3)	Kerasulan kategorial: kursus-kursus ketrampilan untuk berbagai kelompok, asrama, penanganan kelom-pok-kelompok khusus seperti OMK, PASUKRIS, Couple for Christ, dll.
		(4)	Kaderisasi kaum awam.
		(5)	Bantuan tenaga berkualitas untuk institusi-institusi resmi gereja lokal.
		(6)	Kerasulan kebudayaan: menjadi jembatan antara budaya setempat dengan iman Kristiani sehingga umat semakin bermutu dalam pengetahuan, iman kristiani, budaya setempat, partisipasi aktif dalam kehidupan berparoki.
	d.	Keprihatinan-keprihatinan kita:
		Pertama, kehadiran kita di paroki-paroki semakin berku-rang. Sambil percaya bahwa hal itu merupakan proses yang lumrah dalam perkembangan Gereja Lokal yang makin dewasa, Musyawarah berpen-dapat bahwa SVD tetap harus mempertahankan kehadirannya di paroki sebagai basis pengembangan spiritualitas di tengah umat, di mana keempat matra khas kita sungguh-sungguh nampak nyata dan dikembangkan. 
		Kedua, SVD membutuhkan kepastian dalam kehadiran dan karya dalam wilayah dioses. Karena itu kontrak yang jelas dengan dioses-dioses tentang kehadiran dan karya SVD sangatlah diperlukan. 

4.	Mengembangkan Karya Bersama dalam Sub Zona Indonesia-Timor Leste
	a.	Harus diakui bahwa kesadaran dan pengetahuan para sama saudara tentang karya dan keprihatinan bersama pada tingkat sub zona masih sangat kurang. Karena itu sangat dibutuhkan pengembangan visi baru tentang hidup dan karya kita bersama pada tingkat sub zona. Sehubungan dengan itu, perlu ada sosialiasi secukupnya tentang keprihatinan bersama di tingkat sub-zona. Para konfrater yang mengikuti kegiatan atau pertemuan pada tingkat zona ataupun sub-zona perlu menso-sialisasikan hasil-hasilnya kepada semua konfrater.
	b.	Ada banyak keprihatinan pada tingkat sub zona yang seharus-nya mendapat perhatian semua Provinsi  Indonesia, baik itu menyangkut isu-isu nasional yang perlu ditangani bersama maupun sehubungan dengan 4 matra khas SVD dan ke-4 kelompok mitra dialog kita. Karena itu diperlukan koordinasi yang lebih baik dan efektif dalam level sub zona dalam bidang animasi misi, kerasulan Kitab Suci, JPIC dan komuni-kasi sosial, juga dalam bidang formasi dan pendidikan (mene-ngah dan tinggi). Koordinasi ini antara lain dapat dilakukan dengan membentuk sekretariat bersama dan membangun website khusus.
	c.	Dengan memperhatikan berba-gai alasan mendasar yang dikemukakan dan proses persiapan panjang yang telah dilakukan maka Musyawarah menyetujui pembentukan regio SVD Timor Leste. Para konfrater yang akan bekerja di regio baru TLS diharapkan untuk mengembangkan karya-karya dalam 4 matra khas SVD, sambil tetap memperhatikan kebutuhan dan konteks Gereja setempat.
	d.	Aspek internasionalitas SVD di sub zona Indonesia-Timor Leste haruslah tetap dijaga dan ditingkatkan dengan berbagai cara yang mungkin. 
	e.	Provinsi Timor dapat memulai sebuah daerah misi baru dalam wilayah Indonesia, setelah melalui studi kelayakan secukupnya.

C.	Rekomendasi-Rekomendasi:
	1.	Umum:
		(1)	Musyawarah menyerukan kepada semua konfrater SVD Timor untuk senantiasa melakukan usaha  transfor-masi diri demi misi seba-gaimana diteladankan oleh Bapa Pendiri, terutama dalam keberakaran pada Sang Sabda, hidup komu-nitas yang penuh cinta dan persaudaraan, keberdikarian keuangan, kepemimpinan yang partisipatif, komunikatif dan transformatif, dan formasi sebagai tugas pribadi dan tugas bersama.
		(2)	Perlu dilakukan revisi atas Visi Provinsi SVD Timor sebagai bagian dari usaha transformasi diri dalam hidup dan karya sebagai provinsi, dan sekaligus untuk men-jawabi tantangan zaman yang senantiasa berubah.
		(3)	Perlu tetap menjalin hu-bungan yang erat dan bersifat kemitraan dengan para pemimpin Gereja Lokal, demi keberlangsungan karya SVD di tengah Gereja Lokal. Kita perlu menanggapi undangan dan harapan Gereja Lokal untuk kehadiran dan karya misioner kita yang khas.
	2.	Khusus:
		(1)	Pimpinan Provinsi agar melakukan revitalisasi dan pemberdayaan komisi-komisi Provinsi sehingga dapat berfungsi dengan lebih efektif dalam mengkoor-dinasi karya-karya sesuai matra khas SVD.
		(2)	Menugaskan Pimpinan Provinsi untuk memulai negosiasi kontrak kerja dengan keuskupan-keus-kupan di Timor Leste.
		(3)	Mengusulkan kepada Generalat SVD di Roma untuk menetapkan Timor Leste sebagai regio SVD yang baru.
		(4)	Menugaskan Pimpinan Pro-vinsi untuk membentuk team study kelayakan pembukaan daerah misi baru dalam wilayah Indonesia.
		(5)	Menugaskan pimpinan Provinsi untuk mendorong pembicaraan sub zona mengenai visi, program dan perangkat kerja sub zona Indonesia-Timor Leste.
		(6)	Menugaskan pimpinan Provinsi untuk meneruskan usulan kepada Generalat agar mempertimbangkan peninjauan kembali metode pemilihan provinsial dan dewan.

D.	Penutup.
	Demikianlah pokok-pokok pemi-kiran dan rekomendasi-reko-mendasi dari Musyawarah III Provinsi SVD Timor ini ditetapkan setelah mendapatkan masukan tambahan dan perbaikan oleh semua peserta Musyawarah dalam Rapat Pleno terakhir dari musyawarah. Kiranya pokok-pokok pikiran dan rekomendasi ini dapat menjadi sumber yang segar untuk pembaharuan hidup dan karya misioner kita semua di provinsi ini.

Noemeto-Kefamenanu, 4 Maret 2010 
Provinsial SVD Timor

P. Simon Bata, SVD 


