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Nomor : K.1679/PPD.VII/11-2020                27 November 2020 

Lamp. : 3 (tiga) file 

Hal : Penggembalaan Perayaan Minggu Adven, Natal Yesus Kristus Tahun 2020 

   dan Tahun Baru 2021 

 
 

 Kepada yang terhormat : 

1. BADAN PEKERJA MAJELIS WILAYAH 

2. BADAN PEKERJA MAJELIS JEMAAT 

GEREJA MASEHI INJILI di MINAHASA 

Di 

 Tempat 

 

Salam sejahtera dalam Kasih Yesus Kristus, 

Dalam keyakinan iman, kita mensyukuri kasih dan penyertaan-Nya yang terus menuntun dan 

memelihara seluruh komponen Gereja Masehi Injili di Minahasa sehingga boleh memasuki 

penghujung tahun 2020 ditengah berbagai berkat dan sukacita yang teralami, dinamika 

pelayanan yang dilalui dan beragam tantangan yang dihadapi termasuk pandemi COVID-19 

yang sampai saat ini menjadi pergumulan Gereja dan Bangsa Indonesia. 

 

Di tengah situasi pandemi, kami sangat menghargai segala bentuk upaya seluruh warga GMIM 

untuk memutus mata rantai penyebaran virus ini, dimana hingga kini, kita masih menyaksikan 

laju penambahan kasus yang terus meningkat. Kita menyadari bahwa pandemi ini sungguh 

memberi dampak bagi seluruh aspek kehidupan jemaat dan masyarakat. Dalam pengharapan, 

kiranya penyertaan dan pertolongan Tuhan Yesus bersama dengan seluruh pelayan khusus, 

perangkat pelayanan dan anggota Jemaat GMIM yang tetap setia dalam memenuhi panggilan-

Nya untuk bersekutu, bersaksi dan melayani. 

 

Dengan perkenanan Tuhan Yesus sebagai Kepala Gereja, mulai tanggal 29 November 2020 

kita pun akan memasuki masa-masa Adven yang akan dilewati selama 4 (empat) minggu. Masa 

Adven hendak mengingatkan kita akan perlunya persiapan jasmani dan rohani sehingga kita 

dapat sepenuhnya ambil bagian dengan sukacita besar dalam peringatan Kelahiran Yesus 

Kristus, Putra Allah, yang telah memberikan Diri-Nya bagi kita agar beroleh hidup yang kekal 

dan dalam pembaharuan diri akan kerinduan untuk kedatangan-Nya yang kedua. 

Kita menyadari bahwa perayaan Minggu Adven hingga perayaan Natal Yesus Kristus tahun 

2020 dan perayaan Tahun Baru 2021 ditengah masa pandemi ini memberikan tantangan bagi 

GMIM sebagai Gereja Tuhan yang dihadirkan di tanah Minahasa dan di luar tanah Minahasa. 

Dalam pengharapan iman bersama, kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut : 
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1. Sebagai bentuk tanggungjawab iman selaku orang percaya, maka pelaksanaan 

ibadah-ibadah Minggu Adven hingga Perayaan Natal Yesus Kristus tahun 2020 dan 

Tahun Baru 2021 di semua aras (sinode, wilayah, jemaat) yang dilaksanakan di 

Gedung Gereja dan kolom WAJIB mematuhi prosedur tetap (protap) kesehatan untuk 

pencegahan COVID-19 diantaranya dengan menggunakan masker, mencuci tangan 

dan menjaga jarak dimana penerapannya sesuai dengan panduan Refungsionalisasi 

Gedung Gereja dan Panduan Pelaksanaan Ibadah Kolom. (lampiran 1 dan lampiran 2) 

2. Untuk kelancaran semua pelayanan ibadah dalam perayaan Gerejawi ini, perlu kami 

tegaskan hal-hal sebagai berikut : 

a. Waktu pelaksanaan ibadah tidak lebih dari 1 (satu) jam; 

b. Dalam unsur Tata Ibadah: tidak diperkenankan mengadakan fragmen/drama dan 

lagu pujian dikurangi (maksimal 6 lagu); 

c. Tidak mengundang tamu; 

d. Pelayanan Ibadah bagi Anak Sekolah Minggu melalui live streaming atau pengeras 

suara; 

e. Penyerahan hadiah atau diakonia natal dilaksanakan secara simbolis. 

f. Konsumsi disiapkan dalam bentuk makanan kotak dan bukan dalam bentuk 

pelayan khusus menjadi contoh yang memberi teladan baik bagi anggota jemaat. 

3. Mengevaluasi dan memperhatikan kondisi terkini tentang penyebaran COVID-19 di 

daerah kita, maka kami mendorong warga Jemaat untuk senantiasa mengembangkan 

kebiasaan baru sebagai bagian dari adaptasi kita terhadap pandemi ini dengan terus 

meningkatkan sistem kekebalan tubuh dengan mengonsumsi gizi seimbang, 

berolahraga secara teratur, berjemur matahari pagi atau sore dan hal–hal lain yang 

bertalian dengan pola hidup bersih dan sehat. 

4. Menyadari bahwa makna Natal Yesus Kristus yang sesungguhnya bukan terletak 

pada hal-hal yang bersifat seremonial, pesta pora dan pemborosan, maka kita diajak 

untuk memaknai perayaan ini dengan penuh kesederhanaan sambil bekerjasama 

dengan Pemerintah dan pihak berwajib untuk menciptakan suasana yang aman, 

tentram dan kondusif. Hindarilah hal-hal yang memicu kekacauan sehingga merusak 

nilai kristiani dari perayaan ini.  

5. Sebagai refleksi iman yang menuntun kita dalam perayaan ini, maka sebagai bagian 

dari Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) dan Konfrensi Waligereja Indonesia 

(KWI), terlampir Pesan Natal Bersama (lampiran 3) untuk dibacakan pada Ibadah 

Perayaan Natal Yesus Kristus 25 Desember 2020 di masing-masing jemaat. 

 

Dengan meyakini bahwa pertolongan Tuhan Yesus Sang Juruselamat Dunia, kiranya akan 

menguatkan Gereja-Nya dan memampukan kita untuk melewati masa-masa sulit oleh karena 

pandemi COVID-19 di tengah sukacita pengharapan dalam perayaan Gerejawi ini. Kesulitan, 

keterbatasan dan tantangan di masa pandemi ini kiranya tidak akan melemahkan dan 

melunturkan iman kita untuk terus membangun persekutuan yang memuliakan Tuhan. 

 

prasmanan. 

g. Tidak menyiapkan dan mengonsumsi minuman keras. Dalam hal ini agar seluruh 
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Kita terus berdoa agar kita dapat melalui tahun ini dengan sukacita dan kebesaran hati sambil 

terus mengingat firman-Nya “Janganlah hendaknya kamu kuatir tentang apa pun juga, tetapi 

nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan 

ucapan syukur. Damai sejahtera Allah, yang melampaui segala akal, akan memelihara hati dan 

pikiranmu dalam Kristus Yesus.” (Filipi 4:6-7)  

 

Selamat menghayati Minggu-minggu Adven. Imanuel! 

 

 
 

Teriring Salam dan Doa, 

BADAN PEKERJA MAJELIS SINODE 

GEREJA MASEHI INJILI di MINAHASA 

Ketua, Sekretaris, 
 
 
 
 

Pdt. Dr. Hein Arina 

 
  

 
 

Pdt. Evert A. A. Tangel, S.Th., M.Pd.K 
  


