
Nomor : K. 0469.A/PPD.VII/03-2020                     5 Maret 2020 

Lamp : - 

 Hal :  Penggembalaan Warga GMIM dan Himbauan tentang Penghayatan  

       Minggu – Minggu Sengsara Yesus Kristus Tahun 2020 

 

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, 

Dengan memanjatkan pujian syukur kepada Tuhan Allah Bapa dalam Yesus Kristus Juruselamat 

yang oleh Roh-Nya yang Kudus terus memberkati dan menuntun sehingga Gereja Masehi Injili di 

Minahasa (GMIM) selalu diberkati dalam karya dan panggilan pelayanan sebagai Gereja Tuhan yang 

dihadirkan di tanah Minahasa dan di seluruh dunia. 
 

Sebagai bentuk pelayanan holistik, Gereja Masehi Injili di Minahasa terpanggil untuk turut memberi 

perhatian penuh terhadap situasi dan kondisi yang terjadi di tengah kehidupan jemaat dan masyarakat 

khususnya perilaku kejahatan yang terjadi beberapa waktu akhir ini di daerah kita. 
 

Menyikapi situasi dan kondisi tersebut, sebagaimana keputusan Sidang Majelis Sinode Tahunan 

(SMST) ke - 32 GMIM di Wilayah Bitung VII bahwa Tahun 2020 merupakan Tahun Penggembalaan, 

maka BPMS GMIM menyampaikan beberapa hal sebagai bentuk penggembalaan dan juga himbauan 

bagi Warga GMIM dalam Penghayatan Minggu – Minggu Sengsara Yesus Kristus, sebagai berikut : 

 

1. Pelayan Khusus (Syamas, Penatua, Guru Agama dan Pendeta) memberikan perhatian 

khusus bagi Pemuda dan Remaja dengan mengefektifkan kunjungan untuk pembinaan 

dan penggembalaan yang lebih mengarahkan untuk melakukan hal – hal yang positif. 

2. BPMJ dan Pelayan Khusus bekerjasama dengan Komisi Pelayanan Kategorial (Pemuda 

dan Remaja) menyediakan ruang untuk penyaluran bakat dan talenta melalui program – 

program yang menjangkau pelayanan bagi Remaja dan Pemuda.  

3. Untuk pelaksanaan acara pesta/syukuran atau kegiatan apapun yang melibatkan 

kehadiran banyak orang agar tidak menyediakan minuman keras dan tidak melewati batas 

waktu izin pelaksanaan acara yang dikeluarkan oleh Pihak Kepolisian. 

4. BPMJ dan Pelayan Khusus berkoordinasi dengan Pemerintah dan Aparat Kepolisian untuk 

melaksanakan pembinaan dan penggembalaan secara masif kepada anggota jemaat 

khususnya kepada Pemuda dan Remaja karena ada kecenderungan beberapa Pemuda dan 

Remaja bangga ketika melakukan tindakan kejahatan. 

 

 



 

 

5. Sehubungan dengan penyebaran Virus Corona (COVID-19) agar memperhatikan hal – hal 

sebagai berikut : 

a. Menjaga pola hidup sehat dan memperhatikan kebersihan lingkungan sekitar. 

b. Tidak terpengaruh dengan pemberitaan yang tidak benar (Hoax) dan mengikuti 

instruksi atau petunjuk resmi yang dikeluarkan oleh Pemerintah untuk pencegahan 

penyebaran virus tersebut. 

6. Selama penghayatan minggu – minggu sengsara Yesus Kristus agar tidak melaksanakan 

acara/kegiatan yang bersifat pesta pora. 

7. Menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan sekitar. 

8. Mengajak jemaat untuk rajin membaca Alkitab dan beribadah. 

 

Demikian penggembalaan dan himbauan ini untuk menjadi perhatian kita bersama. Tuhan Yesus 

memberkati. 

 

“Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh 

beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati, dan semakin giat melakukannya 

menjelang hari Tuhan yang mendekat.” 

(Ibrani 10 : 25) 

 

 

 

BADAN PEKERJA MAJELIS SINODE 

GEREJA MASEHI INJILI di MINAHASA 
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