
     Pesan Natal Geredja Indjili Maluku Tahun 2019 

          
 

Bestir Synode Geredja Indjili Maluku mendjumpai semua anggota djemaat melalui Badan 

Madjelis ditengah-tengah kesibukan merajakan Natal 2019 dengan menjampaikan pertama-

tama salam sedjahtera didalam Tuhan Jesus Putra Natal. 

 

Marilah kita menaikkan sjukur dan terima kasih kepada Tuhan Geredja karena kita semua 

dimungkinkan merajakan Natal dan sebentar masuk tahun baru 2020. Lebih dari itu djuga kita 

bersjukur karena Geredja Indjili Maluku masih hidup dan tetap terus kita bergumul untuk 

menghidupkan Geredja ini diwaktu-waktu ini dan waktu-waktu mendatang, agar Api Indjil jang 

dibawa dari Ambon (Maluku) oleh generasi pertama terus bernjala/berkembang.  

 

Merajakan Natal merupakan kebiasaan kita umat Kristen, jang agak meriah kalau dibandingkan 

dengan hari-hari raja Geredja jang lain. 

 

Keistimewaannja bahwa kita mendapat keselamatan melalui Jesus Kristus (Lukas 2 : 11) dan 

kita diperkenankan untuk menjampaikan Damai Kristus melalui Natal untuk orang-orang lain. 

 

Karena itu tema jang dipetik melalui Natal 2019 ini adalah “Damai Kristus“(Jehezkiel 12:10). 

 

Bahwa kita dan dunia kita masih tetap hidup dalam antjaman peperangan dan pembunuhan  

manusia terhadap sesama manusia. Berbagai seruan disampaikan tahun ke tahun untuk 

mengupajakan kedamaian, tapi toh manusia tidak mau dengar-dengaran untuk 

mengerdjakannja. 

 

Tahun inipun djuga kita merajakan Natal, pesta Damai, biarlah kita menjampaikan dan terus 

mengusahakan melalui berbagai kegiatan dari hal perdamaian akan berlangsung baik dalam 

persekutuan, keluarga dan rumah tangga, bahkan lebih daripada itu antara kita manusia satu 

terhadap jang lain, sebagai umat dan bangsa. 

 

Kita merajakan Natal, kita bergumul dengan soal-soal perdamaian tapi kita berdjuang untuk 

berdjumpa dengan djuru Damai Jesus Kristus, bahkan membawa masuk berita damai Natal 

untuk berdjumpa dengan saudara-saudara kita seiman dan djuga jang bukan seiman. 

 

Rajakanlah Natal dalam suasana pesta perdamaian jang bersifat oikumenis menudju kepada 

pembangunan dan perluasan keradjaan Allah di dunia menjeluruh. 

 

Semoga Natal 2019 dirajakan bersama: menghubungi, mempersatukan dan mendamaikan 

seluruh dunia agar hidup sedjahtera. 

 

Atas djalan ini Bestir Synode Geredja Indjili Maluku menjampaikan:  

 

SELAMAT HARI NATAL TUHAN JESUS  
      dan     

SELAMAT MASUK TAHUN BARU 2020 
 

Bestir Synode GIM 
Houten, Desember 2019 


