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Kupang, 29 Maret 2021

Yang terhormat,

1. Para KMK se-GMIT
2. Para KMJ se-GMIT
3. Segenap Anggota Jemaat GMIT
Masing-masing
di Tempat

Salam kasih dalam Yesus Kristus,
Semoga kami dapat menjumpai Bapak/Ibu dalam keadaan damai sejahtera.
Dalam rangka perayaan Minggu Sengsara, Jumat Agung dan Paskah tahun 2021 kami
kirimkan Suara Gembala Majelis Sinode GMIT untuk dibacakan dalam kebaktian jemaat.
Kami menghimbau agar seluruh jemaat GMIT tetap setia menjaga kehidupan dan
pelayanannya dengan memperhatikan penyebaran kondisi pandemic Covid-19 yang masih
terus berlanjut sampai dengan saat ini.
Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama kami menyukuri
dengan ucapan terimakasih. Tuhan Yesus memberkati.
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Lampiran :
SUARA GEMBALA MAJELIS SINODE GMIT
DALAM RANGKA PERAYAAN
MINGGU SENGSARA, JUMAT AGUNG DAN PASKAH
TAHUN 2021
Tema: “Berpaling Kepada Sang Hidup” (Yohanes 20: 14-16)
Anggota GMIT di mana pun berada, marilah bersyukur atas kasih dan kuasa Allah kepada kita dan
kepada segenap ciptaan. Hanya oleh anugerah pemeliharaan Allah kita dapat melaksanakan rangkaian
masa raya: Minggu Sengsara, Jumat Agung dan Paskah di tahun 2021.
Tahun ini, untuk kedua kalinya, perayaan Minggu Sengsara, Jumat Agung dan Paskah berlangsung dalam
situasi pandemi Covid-19. Kita masih harus berwaspada karena di seluruh wilayah pelayanan GMIT,
jumlah orang terinfeksi Covid-19 makin meningkat. Pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan
NTT sebagai salah satu propinsi dengan angka orang terinveksi tertinggi di Indonesia dan butuh perhatian
khusus melalui Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berskala mikro. Ini menuntut
komitmen kita semua untuk makin berhati-hati dalam membela dan merawat kehidupan di masa pandemi
ini.
Tema perayaan Paskah tahun 2021 di lingkungan jemaat-jemaat GMIT mengikuti tema Paskah bersama
anggota Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), yaitu “Berpaling Kepada Sang Hidup” (band.
Yohanes 20: 14-16). Tema ini berangkat dari kesaksian Injil Yohanis tentang perjumpaan Maria
Magdalena dengan Tuhan Yesus di dekat kuburan yang telah kosong. Tuhan Yesus, yang telah bangkit
dari kematian, datang menjumpai Maria yang sedang bersedih dan putus asa karena mengira mayat Tuhan
Yesus telah dicuri orang. Dua kali Maria berpaling kepada Yesus. Pada kesempatan pertama, Maria
berpaling kepada Yesus tetapi ia belum sadar bahwa ia sedang melihat Yesus yang hidup (ay.14). Baru
pada kesempatan kedua, setelah ia mendengar suara Yesus memanggil namanya, “ia berpaling dan
berkata kepada-Nya, dalam bahasa Ibrani: Rabuni!”, artinya Guru” (ay. 16). Tema ini menegaskan bahwa
Sang Hidup tidak membiarkan kita bergumul sendiri dengan kerapuhan, kesedihan dan keputusasaan
menghadapi pandemi Covid-19. Ia sendiri datang menjumpai kita satu per satu dan juga dalam
persekutuan untuk menguatkan dan memulihkan kita dengan kuasa Roh Kudus agar kita dapat menatap
masa depan yang lebih baik.
Dengan berpaling kepada Yesus, Sang Hidup, kita memperoleh hikmat dan kemampuan untuk merawat
kehidupan dan menyongsong kemenangan atas pandemi Covid-19 dan segala persoalan yang sedang
dihadapi. Berdasarkan semangat tema tersebut, kami menyampaikan beberapa hal terkait perayaan
Minggu Sengsara, Jumat Agung dan Paskah tahun 2021.
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Pertama, kami menyatakan sangat sedih dan berduka atas begitu banyak kematian yang terjadi karena
Covid-19. Umumnya anggota GMIT yang meninggal sebagai pasien Covid-19 telah dimakamkan dengan
cara yang tidak biasa, tanpa lawatan para saudara dan sahabat, tanpa ritual penghiburan dan ibadah
pemakaman sebagaimana biasa. Firman Tuhan menyapa kita yang sedih dan berduka bahwa “berharga di
mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihi-Nya” (Maz. 116:15). Kita percaya bahwa Tuhan
menyambut mereka dalam keabadian. Kita patut mendoakan dan mengusahakan kesembuhan para pasien
Covid seraya terus berupaya untuk memutus mata rantai penularan Covid-19 dan menjaga kaum rentan di
sekitar kita agar tidak tertular covid-19.
Stigma dan diskriminasi menambah berat beban penderitaan para pasien dan keluarga. Hal itu harus
dicegah. Sebaliknya, kita perlu menggalang solidaritas masyarakat untuk saling bertolongan menanggung
beban dan berjuang bagi pemulihan dari keterpurukan akibat pandemi berkepanjangan. Termasuk
dukungan kepada saudara-saudara kita yang sedang menjalani isolasi, baik di rumah-rumah sakit maupun
isolasi mandiri di rumah masing-masing. Hal sederhana yang perlu dilakukan tiap orang untuk mengatasi
kerapuhannya dan untuk menjaga sesama dari ancaman pandemi adalah melakukan 6M-1T (memakai
masker, mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan,
membatasi mobilitas, menjaga imun tubuh dan tekun berdoa).
Kedua, kami menghimbau kepada seluruh anggota GMIT agar melaksanakan ibadah dan perayaan
dengan menerapkan protokol kesehatan dan SOP Pelayanan secara ketat. Perayaan gerejawi
merupakan wahana kesaksian iman bahwa Allah sedang menyelamatkan kehidupan. Jangan
sampai perayaan-perayaan kita bertentangan dengan kesaksian itu. Jika gedung gereja harus
ditutup untuk menghindari kerumunan demi memutus mata rantai penularan Covid -19 maka
ibadah dan perayaan dapat dilakukan di rumah masing-masing (baik secara daring maupun secara
luring).
Selama masa pandemi, paduan suara dan vocal grup belum diijinkan bernyanyi dalam ibadah ibadah jemaat. Kami juga menghimbau untuk tidak ada perayaan berupa jalan salib dan
pawai/proses Paskah yang bisa mengumpulkan banyak orang dan membuat orang berkerumum.
Hal ini berlangsung di semua wilayah GMIT (baik itu zona hijau, kunging, maupun merah). Kita
semua mesti menahan diri tidak membuka peluang penularan Covid -19 dalam ibadah-ibadah kita.
Pengalaman kita setelah perayaan Natal dan Tahun Baru yang lalu, justeru jumlah orang
terinveksi Covid dan yang meninggal sangat meningkat. Karena itu kita semua harus lebih
waspada.
Ketiga, kami telah mengajak semua anggota GMIT melakukan doa dan puasa bersama pada 7 hari Jumat,
selama Minggu Sengsara Tuhan Yesus. Alkitab menyaksikan tentang doa dan puasa untuk memohon
belas kasihan Allah. Selama 7 minggu perayaan sengsara Kristus, pada setiap hari Jumat, anggota GMIT
di mana pun melakukan doa dan puasa bersama. Untuk itu kami telah mengirimkan ke jemaat-jemaat
Susunan Majelis Sinode GMIT Periode
2020 - 2023 :
Ketua: Pdt. Dr. Mery L. Y. Kolimon; Wakil Ketua: Pdt.Gayus D. Pollin, S.Th;Sekretaris: Pdt. Yusuf Nakmofa, M.Th; Wakil Sekretaris:
Pdt. Elisa Maplani, M.Si; Bendahara: Pnt. Mariana Rusmono-Rohi Bire, S.Sos, MM,
Anggota-Anggota:
Pnt. Deddy Manafe, SH, M.Hum; Pnt. Lecky F. Koli, S.TP, M.Si; Pnt. Dr. Godlif Neonufa, MT; Pnt. Ir. Fary Djemi Francis, MM

GEREJA MASEHI INJILI DI TIMOR

(GBM GPI dan Anggota PGI)
MAJELIS SINODE
Jln. S. K. Lerik Kota Baru Telp. (0380) 8438423, Fax. 831182,
E–mail: Infokom.gmit@yahoo.com , info@sinodegmit.org Website: www.sinodegmit.or.id

GMIT sejumlah bahan liturgi dan renungan Minggu Sengsara, Jumat Agung dan Paskah. Kami juga telah
mengirimkan panduan kegiatan berpuasa dan berdoa bersama. Kiranya bahan-bahan tersebut dapat diolah
dan digunakan sesuai konteks pergumulan di maing-masing jemaat. Biaya makan siang kita selama puasa
yang tidak terpakai dapat kita pakai untuk membantu keluarga-keluarga yang terdampak Covid 19 baik
dari segi kesehatan maupun segi ekonomi. Bisa juga dukungan kita berikan kepada para tenaga kesehatan
dan laboran yang sedang berjuang melayani kehidupan di masa-masa sulit ini.
Keempat, kami mendorong tiap keluarga agar memanfaatkan curah hujan sekarang ini untuk menanam
ubi-ubian, kacang hijau, pisang, sayur-sayuran dan berbagai bahan pangan lainnya di kebun dan
pekarangan masing-masing. Hal itu dilakukan sebagai respon iman terhadap resesi ekonomi nasional
dimana kita perlu bergandengan tangan dan bahu-membahu mempersiapkan pangan keluarga. Kita bisa
meminta pendampingan pemerintah melalui dinas pertanian setempat atau belajar dari berbagai media
(cetak, elektronik, online).
Pandemi ini terlalu berat untuk dihadapi sendiri karena telah menimbulkan dampak luas ke semua sektor
kehidupan. Menghadapi situasi ini kita perlu menghindari sikap saling mencari kesalahan yang
mengakibatkan saling menyakiti. Pemerintah memiliki tanggung jawab dan kewenangan untuk
mengorganisir seluruh elemen masyarakat dalam gerakan bergerak bersama mengatasi permasalahan dan
dampak pandemi Covid-19, termasuk gerakan tes swab dan vaksinasi masal, donor plasma darah oleh
penyintas (orang yang telah sembuh) Covid-19 kepada pasien yang memerlukan, upaya pemulihan sistem
belajar di sekolah, pemulihan ekonomi, dan seterusnya.
Kelima, menjelang perayaan Paskah kita mendengar tentang teror bom bunuh diri yang terjadi di
Makasar, Sulawesi Selatan, pada hari Minggu, 29 Maret 2021 yang lalu. Terkait hal ini, mari kita
upayakan untuk menjaga keamanan bersama selama masa raya Paskah. Dalam koordinasi dengan pihak
Kepolisian di daerah ini, kami mendapat pesan agar selama perayaan Paskah, jemaat-jemaat tidak
membuka tenda yang dapat menambah volume tempat ibadah. Hal ini dapat mempersulit pengawasan
bagi yang keluar masuk beribadah serta memungkinkan terjadinya pelanggaran protokol kesehatan.
Selain itu kita dihimbau untuk tidak membawa tas besar pada saat beribadah yang dapat dicurigai sebagai
yang berisi bahan berbahaya.
Masih dalam hubungan dengan teror bom bunuh diri itu, kami menyerukan kepada semua jemaat GMIT:
anak-anak, orang muda, kaum perempuan dan kaum bapak, kita semua perlu menahan diri untuk tidak
terprovokasi dengan situasi ini. Kita mendukung pihak kepolisian untuk mengusut tuntas siapa pelaku dan
apa motivasi dari pengeboman ini. Peristiwa ini memberi pelajaran bahwa kita semua harus makin aktif
dalam menghidupi komitmen toleransi antar umat beragama dalam bangsa Indonesia yang majemuk ini.
Kiranya perayaan Paskah kita juga menjadi bentuk perwujudan nilai-nilai kehidupan dari Kristus yang
bangkit. Dengan spirit Paskah, kita berjuang bagi kehidupan yang adil, aman, dan damai dalam bangsa
tercinta.
Susunan Majelis Sinode GMIT Periode
2020 - 2023 :
Ketua: Pdt. Dr. Mery L. Y. Kolimon; Wakil Ketua: Pdt.Gayus D. Pollin, S.Th;Sekretaris: Pdt. Yusuf Nakmofa, M.Th; Wakil Sekretaris:
Pdt. Elisa Maplani, M.Si; Bendahara: Pnt. Mariana Rusmono-Rohi Bire, S.Sos, MM,
Anggota-Anggota:
Pnt. Deddy Manafe, SH, M.Hum; Pnt. Lecky F. Koli, S.TP, M.Si; Pnt. Dr. Godlif Neonufa, MT; Pnt. Ir. Fary Djemi Francis, MM

GEREJA MASEHI INJILI DI TIMOR

(GBM GPI dan Anggota PGI)
MAJELIS SINODE
Jln. S. K. Lerik Kota Baru Telp. (0380) 8438423, Fax. 831182,
E–mail: Infokom.gmit@yahoo.com , info@sinodegmit.org Website: www.sinodegmit.or.id

Dengan “berpaling kepada Sang Kehidupan” kita menemukan teladan untuk terus melayani dengan
segenap hati, jiwa, kekuatan dan akal budi di tengah situasi sulit. Kiranya kita selalu bertumbuh dalam
iman, harap dan kasih sehingga hidup dan pelayanan kita semakin bermakna bagi dunia yang sedang
dilanda pandemi Covid-19 dan berbagai persoalan lainnya. Kiranya perayaan kita berkenan kepada
Tuhan. Selamat merayakan Minggu Sengsara, Jumat Agung dan Paskah. Shalom!
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