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Kebutuhan untuk menjadikan
Gereja sebuah tempat yang
aman
Sekian lama di lecehkan, khusunya pelecehan seksual, di
Mennonite adalah sebuah rahasia, tabu bagi siapapun
untuk membicarakannya. Akan tetapi Yesus mempunyai
cara berpikir yang berbeda. Dalam Lukas 12:2, Yesus
berkata, “Tidak ada sesuatupun yang tertutup yang tidak
akan dibuka dan tidak ada sesuatupun yang tersembunyi
yang tidak akan diketahui”. Di Matius 18:6, Yesus selalu
mengingkatkan akan mendakwa siapa saja yang menyakiti
anak-anakNya dan mengajarkan di dalam Matius 25:40
bahwa, “apapun juga yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah
melakukannya untuk Aku.” Institusi agama, gereja, konferensi, sekolah haruslah menjadi suatu tempat yang aman
buat setiap orang.
Langkah pertama adalah mengakui bahwa sekarang dan
kemarin kita tidak pernah menganggap hal itu. Peneliti
Mennonite – Conrad Kanagy’s mendapatkan bahwa pada
tahun 2006 sebanyak 20% perempuan dan 5.6% pria dari
anggota gereja di Gereja Mennonite USA melaporkan pengalaman kekerasan seksual dalam kehidupan mereka.
Kekerasan seksual ditetapkan oleh Pusat Pengendalian
Penyakit sebagai masa aktif/masa subur yang berbahaya.
Termasuk “kekerasan seksual melalui perkataan,”
“kegiatan seksual yang tidak diinginkan,” kekuatan dari
pelecehan “melalui intimidasi atau penyalah gunaan
wewenang,” dan lainnya. Sebuah perlakuan kekerasan
seksual dapat berlangsung hanya beberapa saat saja, akan
tetapi memberi dampak seumur hidup. Bagi gereja yang
memiliki paham pasifisme dan yang membanggakan diri
sebagai saksi damai, tingkat kekerasan itu disarankan agar
saksi damai itu terbawa pada keluarga-keluarga dan gereja.
Hasil penelitian dari kekerasan seksual melaporkan bahwa
apabila petugas memberitahukan kepada masyarakat
bersambung ke halaman 2

Kisah selanjutnya www.franconiaconference.org

jutan dari halaman 1

Catatan Redaksi
Setahun yang lalu saya membaca ratusan halaman yang menceritakan tentang
pelecehan seksual yang ditutup-tutupi
dan akhirnya meraja lela di Keuskupan
Katolik Altoona-Johnstown, sebuah
daerah dimana saya bertumbuh dan
pertama kali melayani sebagai seorang
pendeta. Air mata saya mengalir ketika
membaca daftar orang-orang yang dilecehkan di tengah suasana kantor
Kejaksaan Pennsylvania. Saya begitu
mencekam dan sedih yang mendalam
karena gereja telah berkolusi dengan
para penyiksa selama beberapa dekade.
Pada musim semi itu, saya melihat
sorotan yang mendokumentasikan kisah
penyalahgunaan dan usaha jurnalistik
untuk mencari kebenaran untuk bergerak menuju keadilan di Keuskupan
Boston. Saya menemukan diri saya
berada di tengah cerita, dilatih sebagai
seorang jurnalis, tenggelam dalam
ajaran Katolik, sekarang melayani gereja setara dengan struktur keuskupan
Mennonite. Di antara orang-orang
Mennonite, kita juga memiliki cerita
tentang pelecehan, dan, seringkali, kita
hanya diam. Kami menyimpan pelanggaran dan penyiksaan dari "sorotan"
kami sendiri. Kita harus banyak
menyadari dan lebih sadar.
Pada Konferensi Franconia, kami di
tantang dan berjanji untuk mencari
jalan keluar yang membawa kepada
pembaharuan dari masalah lalu yang
salah sambil membangun pola dan cara
yang dapat membantu kita semua
merasa aman. Kami berjanji untuk
bersama-sama sebagai langkah iman
kami yang terus menerus, sebagai
orang-orang yang menyembuhkan dan
memberi harapan,
dimana semua
mencari Tuhan
yang kudus yang
secara penuh
mempunyai maksud dalam hidup
kita.
— Stephen Kriss,
Pelayan Eksekutif

akan adanya kekerasan seksual; si pelaku sepertinya tidak perduli dengan perasaan orang lain.
Jika tidak, kekerasan itu akan terulang lagi. Namun, peneliti dari Mennonite mendokumentasikan bahwa ada beberapa kebiasaan yang dilakukan oleh pejabat gereja yaitu menerima
laporan akan adanya kekerasan seksual dan menyimpannya untuk diproses bagi kepentingan
internal saja, tanpa memberitahukan kepada komunitas luar gereja, yang akhirnya menimbulkan resiko yang lebih tinggi lagi. Lebih jauh, menyembunyikan untuk kepentingan menjaga
nama baik institusi gerja, dan membawanya keranah hukum untuk menutupi pelanggaran seksual tersebut.
Pada saat kita menangani pelecehan seksual di gereja, ada beberapa hal penting yang harus
kita pikirkan dan perhitungkan. Yang pertama adalah kekuatan yang tidak seimbang antara
pekerja gereja dan siswa, jemaat, karyawan dan atau anggota dari kaum muda. Ketidak seimbangan kekuatan ini artinya tidak adanya “kecurangan” antara orang dewasa yang memiliki
kekuasaan melebihi otoritas yang mereka miliki. Tidak berpakaian atau tindak tanduk yang
mengundang untuk terjadinya kekerasan/manipulasi/pemaksaan. Kekerasan seksual itu adalah
sebuah penyalahgunaan kekuasaan.
Dalam banyak kasus, institusi melindungi para pelaku karna “mereka melakukannya dengan
baik.” Orang-orang yang sering melakukan pelanggaran seksual adakalanya adalah mereka
yang sangat di kasihi di komunitas mereka. Karna orang berharap bahwa mereka yang
melakukan pelanggaran seksual adalah seperti monster yang mudah di kenali, mereka tidak
percaya bahwa para pendeta Mennonite, pelatih olah raga, pengajar, guru sekolah minggu,
pemimpin paduan suara, ataupun petugas konseler dapat melakukan pelanggaran seksual. Dr
Anna Slater menyimpan begitu banyak cerita dari para pelaku tentang bagaimana mereka
menipu para pelaku. Bagi pelanggar seksual, sensasi kekerasan seksual bukanlah sex. Ini
adalah perawatan, menipu, memaksa korban dan keluarga, dan masyarakat luas.
Teologi Mennontie Kasihilah musuhmu mempermudah kita untuk secara cepat memaafkan
pelaku. Pengampunan ini bukanlah hadiah bagi pelaku atau keluarganya, dimana pengampunan tanpa mempertimbangkan orang banyak adalah sangat berbahaya, ini tidak akan
merubah sikap dari si pelaku, dan tanggung jawab berbahaya dari institusi selesai. Assosiasi
Perawatan Korban Pelecehan Seksual (ATSA) mengatakan tidak ada difinisi “menyembuhkan”
dari banyak mereka yang sudah mengalami pelecehan seksual. Sebaiknya melalui strategi
penanganan seumur hidup untuk mencegah mereka yang tergoda untuk melakukan pelecehan
seksual.
Beberapa Mennonit membenarkan kekerasan seksual dengan teologi pembalasan penderitaan menderita sebagai hal yang baik, bahkan dalam pengalaman religius. Kami telah mengecam
korban kekerasan seksual karena tidak "memikul salib tanpa suara, seperti yang Yesus
lakukan." Ini adalah teologi yang buruk yang bisa membenarkan kekerasan. Ia tidak memiliki
tempat dalam teologi pasifis Mennonite.
Penyalahgunaan harus dilaporkan ke otoritas lokal dan
gereja, sehingga korban dan pelaku bisa mendapatkan
bantuan yang mereka butuhkan. Ada pria dan wanita
sejati di institusi Mennonite yang sekarang menderita
karena kurangnya perhatian terhadap keselamatan dan
kesejahteraan korban kekerasan seksual. Beberapa korban
meninggalkan gereja dan institusi-institusinya. Sebagai
sebuah komunitas yang menghargai kedamaian, kita harus
mengatasi penyalahgunaan dalam komunitas kita. Kita
harus terlibat dalam pekerjaan menyakitkan dengan
terang dalam kegelapan. Seperti kata Yesus, "tidak ada
yang tersembunyi yang tidak akan diungkapkan, atau disembunyikan yang tidak akan diketahui."
— Lisa Schirch, Guru Besar Peneliti pada Pusat
Keadilan dan Membangun Perdamaian di
Universitas Eastern Mennonite
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Membicarakan dengan anak-anak mengenai Tubuh dan Batasannya
"Ayah, apa yang dilakukan ayam jantan itu pada ayam betina itu?" Pertanyaan yang tidak
bersalah dari anak kecil saya membuat saya bingung. Saya mencari setiap celah pikiran untuk
memberi jawaban. Semua pelatihan seminari saya tampak sia-sia; Mengapa kita tidak membahas
topik-topik sulit dalam teologi? Anak kami baru berusia 4 tahun dan membutuhkan jawaban tentang burung dan lebah yang tampak tidak perlu dan sama sekali tidak berbahaya. Bagaimana
saya bisa menjawab pertanyaan ini? (Siapa yang seharusnya mengajarkan hal-hal ini kepada
mereka? Bukankah itu untuk para profesional? Seperti guru sekolah minggu?)
Mungkin anda tahu perasaannya. Mengasuh anak tampaknya ebih muda sebelum kita memiliki
anak, dan itu hanyalah sebuah pertanyaan mengenai ayam! Pertanyaan lebih keras lagi pasti
akan datang! Bagaimana kita membicarakan mengenai sex dengan anak-anak kita? Satu yang
menjamin; mereka akan belajar. Pertanyaannya adalah, bagaimana mereka belajar dan siapa yang akan mengajari mereka? Mengetahui
bagaimana mereka belajar, mengingatkan kita bahwa kita harus dengan sadar menunjukan kepada mereka kebenaran yang mana dalam
budaya sekarang ini penuh tipuan. Ini adalah perjuangan internal yang harus terus menerus dilakukan daripada kita menghindarinya.
Berita baiknya adalah, kita tidak perlu melakukannya seorang diri. Kami, Kris dan Ginger, suami dan istri, dalam hal ini adalah sebuah tim
dan setiap bulan April memperingati Bulan Pencegahan Anak-anak dari Pelecehan. Kami juga menyediakan waktu untuk berbicara secara
pribadi kepada setiap anak-anak mengenai tubuh mereka, memberi pemahaman, batasan seks dan kesehatan dengan menggunakan dasardasar Kristen sesuai dengan usia mereka. Sekalipun kami merasa bawa kami adalah orang yang berpendidikan, buku-buku ini dialamatkan
dengan topic dan situasi dimana kita sendiri tidak terpikir untuk membicarakannya. Pada saat kita membaca semua, kita akan merasa
bersalah pada anak kita ketikta kita harus memeluk mereka untuk pergi ke sebuah acara keluarga, diman mereka tidak menginginkannya dan
diyakinkan bahwa tubuh mereka adalah milik mereka dan mereka akan selalu mengatakan tidak pada kasih sayang. Salah satu contoh mudah
yang kami tidak pernah bayangkan. Sumber-sumber ini menjadi sebuah panutan untuk membuka pembicaraan mengenai sex, akan tetapi
lebih dari “membicarakannya” dengan anak-anak kita, kita tahu bahwa setiap hari kita mengajarkan anak-anak kita bagaimana mereka
berhubungan dengan setiap orang, dan menuntun anak-anak untuk berinteraksi dengan orang lain.. Dan apakah itu mencium istri saya
sebelum berangkat setiap hari, memperhatikan anak-anak yang tidak mau memberikan sebuah pelukan, atau mengingatkan hal kecil kepada
anak-anak untuk memakai celana mereka sebelum pergi; kami berjuang untuk tidak hanya membicarakannya, tapi menghidupi karya kebesaran Tuhan mengenai seks.
Bagaimana sebaiknya kita menyampaikan pertanyaannya? “Katakan padanya bagaimana anak ayam diciptakan,” salah seorang teman yang
memiliki anak yang sudah besar mengatakan and memberi saran untuk memberikan jawaban melebihi hubungan dari seekor ayam dan mengatakan lebih lanjut “jawab saja sesederhana dan selugas mungkin”. Jawablah. Jauh lebih mudah mengatakannya daripada jawaban saya yang
tidak menyakinkan mengenai gulat. Diharapkan kita untuk terus mengulangnya lebih dari sekali. Jawablah. Sederhan. Katakan dengan lugas.
Menjawab pertanyaan secara sederhana mengenai ayam akan memuaskan pertanyaan anak kita dan kita akan termenung untuk pertanyaan
lebih dalam lagi seperti apakah Sonic yang Hedgehog akan bisa melawan Flash. Jelas sekali bahwa semua pertanyaan tidaklah sesederhana
itu, akan tetapi salah satu yang sederhana akan menjadi suatu dasar untuk melanjutkan pembicaraan atas pertanyaan selanjutnya dari anakanak kita. Anak-anak kita akan datang dan bertanya apa saja dan menyadari bahwa kita selalu menyediakan waktu untuk mendengarkan
mereka, sebuah jawaban yang jujur, dan sebuah tempat yang nyaman untuk berdiskusi. Tidak ada tempat lain untuk mereka pergi. Tuhan
memberikan kepada kita kasih karunia dan hikmat yang harus kita pelihara dan membimbing anak-anak yang sudah dipercayakan kepada
kita.
Sumber-sumber informasi yang kami pakai untuk anak-anak kami tersedia dia kantor konferensi. Sumber tersebut adalah:Usia 0-5tahun:
Tuhan menciptakan segalanya atas diriku. Sebuah buku yang membantu anak-anak menjaga tubuhnya karangan Justin dan Lindsey Holcomb
• Usia 3-5 tahun: Cerita mengenai Aku (Buku mengenai bagaimana Tuhan menciptakan seks bagian 1), karangan Stan dan Brenna Jones.
• Usia 5-8 tahun: Sebelum aku lahir (Buku mengenai bagaimana Tuhan menciptakan seks bagian 2) karangan Carolyn Nystrom
• Usia 8-11tahun: Apakah Persoalannya? Mengapa Tuhan perduli terhadap seks (Buku mengenai Tuhan menciptakan seks bagian ke 3)
karangan Stan dan Brenna Jones
•Usia 11-14tahun: Menghadapi kenyataan: Sebuah kebenaran mengenai Seks dan Anda (Buku mengenai Tuhan menciptakan seks bagian ke
4) karangan Stan dan Brenna Jones
— Pastor Kris dan Ginger Wint, Gereja Mennonite Finland

Untuk informasi lengkapnya silahkan cek ke:
http://franconiaconference.org/church-safety

Sumber-sumber yang tersedia
untuk mencegah dan menyampaikan pelecehan yang terjadi di
tengah kita
Namun di penghujung hari, kita sering tetap lumpuh karena
sulitnya isu dan kenyataan ini, gagal mengambil langkah
proaktif yang dapat mencegah atau memperlengkapi kita untuk
merespons pelecehan seksual dengan lebih baik. Salah satu
langkah proaktif adalah mulai berbicara secara terbuka tentang
seksualitas, sebuah topik yang terlihat di dalam kitab suci kita,
dari penciptaan Adam dan Hawa yang telanjang dan diperintahkan untuk "berbuah dan berkembang biak," Kidung Agung,
sebuah Puisi beberapa orang menyebut erotis yang merayakan
seksualitas sehat itu indah dan suci, hingga banyak cerita tentang seksualitas tidak beres, seperti wanita di sumur dengan
banyak suami. Kita juga perlu mengenali dan mulai berbicara
tentang adanya pelecehan dan kekerasan seksual di komunitas
Mennonite kita. Untuk mencapai salah satu dari ini, kita
memerlukan sumber daya untuk membantu kita melakukan
percakapan yang menyembuhkan dan tindakan yang mengarah
pada komunitas yang benar-benar aman dan utuh.

Keuangan Terakhir
Maret 2017
2 bulan (tahun 2017-2018 tidak diaudit)
Anggaran Operasional
Aktual
Anggaran
Tahun Lalu
PENDAPATAN
Sumbangan jemaat
Tunjangan kekayaan
Sumber lainnya
+ Total Pendapatan
PENGELUARAN
Pelayanan/Program
Biaya tambahan
- Total Pengeluaran
NETTO

$ 39,087
$ 61,500
$ 10,842
_________
$111,429

$ 36,203
$ 61,500
$ 16,988
_________
$114,691

$ 51,801
$ 58,334
$ 3,834
_________
$113,969

$ 80,674
$ 27,260
_________
$107,934
_________
$ 3,495

$101,508
$ 33,680
_________
$135,188
_________
($ 20,497)

$ 74,135
$ 26,915
_________
$101,050
_________
$ 12,919

Konferensi Franconia telah membentuk Satuan Tugas
Penyelesaian Pengendalian untuk mengenali sumber daya yang
membantu membicarakan hal yang sangat dibutuhkan ini untuk
mencegah dan penyembuhan dari penyalahgunaan. Salah satunya adalah yang mencakup peninjauan kebijakan, bekerja
untuk mengidentifikasi area untuk melengkapi / mengajar dan
mengembangkan daftar sumber daya melalu media cetak
maupun online. Musim gugur ini, Tugas utamanya adalah memberikan pelatihan tentang batas-batas pastor dan jemaat.
Sumber daya yang diidentifikasi oleh satuan tugas adalah
untuk individu, orang tua, kelompok kecil, guru Sekolah
Minggu, pendeta, dan penatua / diaken dan dapat dilihat pada
website http://franconiaconference.org/church-safety/.
Salah satu bukunya adalah kurikulum yang diproduksi oleh
Sumber Daya Iman & Life keluaran MennoMedia yang berusaha mendorong jemaat untuk berbicara secara terbuka tentang
dan untuk mengapresiasi seksualitas dalam buku yang berjudul
Tubuh & Jiwa: Kehidupan Seksualitas yang Sehat dan Jemaat
Tuhan. Buku lain yang sedang ditinjau adalah Sebuah Buku
Kecil dari Keadilan Restorative pada Pelecehan Seksual
sebuah buku kurang dari 80 halaman yang diarahkan secara
khusus untuk menghadapi kenyataan pelecehan seksual yang
jauh dari kenyataan. Lebih khusus lagi buku ini menerapkan
kerangka Peradilan Restoratif secara khusus untuk situasi pelecehan seksual. Untuk membaca ulasan ini dan melihat
bagaimana Anda dapat menggunakan sumber daya ini di komunitas Anda: http://franconiaconference.org/resource-review/
— Krista Showalter Ehst, Pendeta di Gereja Mennonite
Alfa dan anggota Satuan Tugas Penyalahgunaan
Pengendalian

Baca ulasan lengkap tentang Body & Soul:
Seksualitas Sehat dan Kurikulum People of God
& Buku Little Restorative Justice untuk
Pelecehan Seksual di
http://franconiaconference.org/resource-review/
Untuk informasi lengkapnya silahkan cek ke:
http://franconiaconference.org/church-safety

