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Hal : Surat Pastoral (Pengelayasi) Wabah Virus Corona (Covid-19)
Kepada Yth :
1. BPMK ___________________
2. BPMR___________________
3. Unit Pelayanan (Mamre, Moria, PERMATA, KAKR, Saitun)
4. Pendeta GBKP
Salam Sejahtera dalam Yesus Kristus Juru Selamat kita,
“Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa
kami, sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu dan ketekunan
pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa Kita “
( I Tesalonika 1:2-3).
Firman ini meneguhkan kita untuk tetap membangun persekutuan melalui doa, sekalipun kita
mungkin tidak bertemu secara fisik namun kita tetap membangun pengharapan di dalam Tuhan sebagai
wujud iman. Inilah doa dan sapaan kami Moderamen GBKP kepada seluruh jemaat GBKP yang
sedang menghadapi situasi adanya wabah Virus Corona Covid 19 yang sudah memasuki beberapa
wilayah di Negara Republik Indonesia agar tetap tenang, tidak panik namun tetap berjaga-jaga
(mengantisipasi).
Moderamen GBKP telah mengirimkan surat kepada seluruh jemaat GBKP mengenai pencegahan
penyebaran Virus Corona pada tanggal 3 Maret 2020 (terlampir), namun melihat perkembangan
penyebaran Virus Corona Covid 19 yang telah menyebar di 8 provinsi serta dinamika di dalam
pelayanan Gereja kita maka Moderamen GBKP membuat surat Pastoral (pengelayasi) untuk jemaat
GBKP agar dapat menjadi panduan kita bersama. Surat Pastoral (pengelayasi) ini didasarkan pada
pernyataan bapak Presiden Joko widodo dalam menyikapi masalah Virus Corona Covid 19, pernyataan
menteri kesehatan serta surat edaran PGI antara lain :
1. Dalam menyikapi virus Corona Covid 19 agar kita tetap tenang, tidak panik
2. Tetaplah bekerja dan produktif melakukannya di rumah atau ditempat kerja dengan
mematuhi standard yang ditetapkan dalam mencegah penyebaran virus corona Covid 19
3. Menghindari kerumunan banyak orang ataupun pertemuan publik
4. Menghindari salaman dan berpelukan
5. Melakukan cuci tangan sesering mungkin dengan sabun atau hand sanitizer
Inilah kesempatan bagi GBKP untuk memfokuskan “keluarga” sebagai basis dalam pelayanan.
Pelayanan yang kita lakukan selama ini yang berfokus di gereja dan mobilisasi jemaat, dengan situasi
ini kita sesuaikan pelayanan komunal menjadi pelayanan yang berfokus di rumah dan keluarga sebagai
ujung tombaknya. Dengan demikian keberadaan keluarga akan menjadi lebih penting sebab
komunikasi dan kedekatan orang tua dan anak-anak semakin terbangun. Waktu bersama keluarga yang
selama ini banyak tersita oleh aktifitas di luar rumah sekarang menjadi banyak dapat kita lakukan.
Fokus utama kita sekarang adalah menjadikan keluarga sebagai gereja kecil yang memperkuat
persekutuan kita. Disamping itu sesuai dengan sasaran pelayanan GBKP 2020 yang memfokuskan
digital ministry dengan pemakaian teknologi maka ini menjadi peluang bagi gereja melakukan
pelayanan dengan teknologi informasi yang cukup banyak tersedia di sekitar kita.

Berikut hal yang perlu kami sampaikan kepada seluruh jemaat dan Majelis Jemaat (Pdt,Pt/Dk)
sehubungan dengan pelayanan gereja di tengah-tengah kita sedang menghadapi wabah virus Corona
Covid 19 :
1. Setiap Runggun dan Klasis menentukan statusnya dengan memperhatikan referensi
pemerintah setempat dan juga dinas kesehatan serta pihak terkait. Diminta BPMK proaktif
untuk memantau situasi dan kondisi wilayah pelayanannya sebab setiap daerah tidak sama
kondisinya.
2. Kegiatan gereja yang selama ini dilakukan di gereja dan dirumah-rumah secara bersama
(mobilisasi jemaat) mis. PJJ, PA dll sekarang dilakukan di rumah masing-masing (bukan
ditiadakan atau diliburkan). Majelis Jemaat memotivasi, mengingatkan dan memantau
pelaksanaannya di rumah-rumah. Setiap kegiatan gerejawi yang dilakukan oleh keluarga
sebaiknya diinformasikan kepada BPMR untuk dapat diwarta jemaatkan (dimasukkan dalam
momo). Bahkan Majelis jemaat dapat mendorong agar setiap keluarga melakukan kebaktian
keluarga, saat teduh dll dan alangkah baiknya majelis Runggun/Klasis menyiapkan bahanbahannya.
3. Kebaktian minggu tetap dilaksanakan sesuai situasi dan kondisi wilayah pelayanan.
- Jikalau dilakukan di gereja agar diperhatikan patuhi aturan-aturan yang ada : Jikalau merasa
kurang sehat sebaiknya ibadah di rumah saja, jangan bersalaman dan berpelukan, cuci tangan
(sebaiknya gereja menyiapkan sarana nya, antara lain : Hand Sanitizer), dll.
- Jikalau dilakukan di rumah dapat dilakukan dengan livestreaming atau bentuk lain yang
dipersiapkan oleh BPMR dengan melibatkan peran aktif keluarga dalam proses ibadah tersebut.
4. Diminta agar khotbah-khotbah yang disampaikan untuk meneguhkan iman jemaat agar tetap
tenang, tidak panik, tidak takut, tetap optimis serta tetap berpengarapan serta iman yang
semakin teguh pada Yesus Kristus. Sebaiknya khotbah-khotbah kita bukan membahas serta
menganalisa mengenai virus corona sebab sudah ada pihak yang berkompeten yang menjelaskan
hal tersebut.
5. Sekolah Minggu (KA/KR) tetap dilakukan dan bisa di rumah. Inilah waktunya orang tua
menjadi guru bagi anak-anaknya. Diminta agar Majelis jemaat/guru KAKR membagikan
bahan pengajaran ibadah minggu kepada orang tua untuk menyampaikannya ke anak-anaknya.
6. Inilah saatnya kita mengembangkan pelayanan kreatif dan inovatif melalui media teknologi
informasi yang tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu. Diharapkan Majelis Runggun (Pdt,
Pt/Dk) lebih meningkatkan pelayanan ke jemaat (bukan mengurangi) melalui media teknologi
informasi antara lain ; Penyampaian firman Tuhan dapat dilakukan melalui Facebook,
Whatsapp dll Setiap hari. Pelayanan pastoral dan doa dapat dilakukan melalui telepon dll.
Para pendeta dapat membuat Youtube dan vlog untuk dibagikan ke jemaat.
7. Majelis Runggun dan jemaat hendaknya tetap membangun komunikasi yang baik. Tidak usah
kita menshare hal –hal yang terkait denga virus corona covid 19 yang bisa menimbulkan
kegelisahan dan ketakutan.

8. Jangan lagi menshare ke media sosial data orang-orang yang sudah terkena virus corona
sebab hal itu menambah beban bagi para korban dan keluarga. Sebaiknya lebih perbanyak
berdoa untuk keselamatan kita semua, memohon belas kasihanNYa.
Di tengah-tengah kita menghadapi wabah Virus Corona ini kita tetap percaya bahwa Allah tetap
mengasihi kita serta Allah tetap bekerja mendatangkan kebaikan bagi kita semua .Sesungguhnya kita
manusia adalah makhluk yang rapuh sebab kita dijadikanNya dari abu tanah (Bdk Kejadian 2:7).
Kekuatan kita justru hanya ada pada persekutuan dengan Allah. Untuk itu tetaplah ingat akan
firmanNya yang selalu meneguhkan dan menguatkan kita di tengah–tengah situasi dunia ini.
1. Mazmur 91: 5-7 “ Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah
yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap,
terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau seribu orang rebah
di sisimu, dan sepuluh ribu di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu.”
2. Lukas 21:18-19 “Tetapi tidak sehelaipun dari rambut kepalamu akan hilang. Kalau kamu
tetap bertahan, kamu memperoleh hidupmu.”
3. Yeremia 33:6 “Sesungguhnya, Aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan
kesembuhan, dan Aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada
mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah.”
4. I Petrus 5:7 “Serahkanlah segala kekuatiranmu kepada-Nya, sebab Ia yang memelihara
kamu.”
5. Matius 25:13 “Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun
akan saatnya."
Demikianlah surat pastoral (pengelayasi) ini kami sampaikan kepada seluruh jemaat GBKP serta
Majelis Jemaat dimanapun berada dengan harapan agar kita tetap menjalani kehidupan kita dengan
tenang tanpa panik dengan tetap mematuhi aturan aturan yang sudah disampaikan kepada kita semua.
Kami mengapresiasi segala upaya yang kita lakukan, baik secara pribadi, Runggun, mau pun Klasis
dalam pencegahan penyebaran Virus Corona Covid 19. Kita akan tetap mengevaluasi pelayanan kita
selama 2 minggu kedepan dengan pengharapan wabah Virus Corona Covid 19 dapat berhenti sehingga
situasi kita menjadi lebih baik. Tuhan senantiasa menyertai kita , Imanuel .

MODERAMEN GEREJA BATAK KARO PROTESTAN
Ketua Umum,

Pdt.Agustinus P.Purba,S.Th,MA
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:: Pencegahan Penyebaran Virus Corona

Kabanjahe, 3 Maret 2020

Man Sinihamati :
1. Badan Pengurus Kategorial Sinodal ____________________
2. BPMK ___________________
3. BPMR & Seksi Diakonia __________________________
i–
Inganna

Mejuah-juah ibas kekelengen Tuhanta Yesus Kristus,
Kekelengen Dibata tetap nemani kita gelah,
Nginget erbagena bencana sipaksana ngkenai kita ibabo doni enda, eme bencana alam, banjir,
virus ternak janah terakhir virus corona (Covid 19) simenyebabkan kerugian si seh kal belinna
termasuk kehilangan nyawa pe, emaka Moderamen GBKP njemba kerina Kategorial,
BPMK,BPMR gelah erbahan pertoton syafaat ibas kerina wilayah pelayananta.
Khusus kerna virus corona, erdandanken reh buena penyebaran virus corona i belang doni enda,
emaka ipindo kami kerjasamanta kerina guna sesegera mungkin erbahan pencegahan ibas
masing-masing wilayah pelayanenta.
Erpalasken informasi ibas piga-piga sumber nari antara lain WHO, Kementerian Kesehatan,
piga-piga Media, emaka ijenda ibereken kami piga-piga hal sibanci segera isehkenndu guna aksi
pencegahan man ngawan ni perpulungenta bagepe masyarakat si isekitarta (terlampir).
Isamping si e, ipindoken kami gelah Seksi Diakonia banci memfasilitasi tah pe mengundang
narasumber ibas pihak Dinas Kesehaten setempat nari guna mereken penjelasen tole kerna upaya
pencegahanna. Sementara man kerina ngawan gelah ijemba banci ngelitken masker ibas tep-tep
keluarga.
Ngarap kal kami gelah kerina kita aktif muat bagin guna menindaklanjutisa, khususna Seksi
Diakonia ibas wilayah Klasis , Runggun bagepe Kategorial kerina wilayah.
Tek kita maka Dibata si nepa kita ndube, IA ka me sinampati gerejaNa guna nampati kerina
perpulungen terlebih masyarakat ibas erbage-bage percuban nari. Keleng ate Dibata nemani kita
kerina gelah.
Bagenda me berita enda isehken kami man banta, Dibata simasu-masu kita.
MODERAMEN GEREJA BATAK KARO PROTESTAN
Ketua Bidang Diakonia,
Sekretaris Umum,

Pdt.Rosmalia Br Barus,S. Th
cc. Pertinggal

Pdt. Rehpelita Ginting, STh,M.Min

PANDUAN UNTUK PENCEGAHAN PENYEBARAN VIRUS CORONA (COVID 19)
DALAM LINGKUNGAN GBKP
1) Meningkatkan kegiatan ibadah dan doa setiap anggota.
2) Membangun pola hidup sehat, cukup makan, istirahat.
3) Rutin membersihkan peralatan rumah, kantor, alat rumah tangga. Virus dapat bertahan pada
benda selama 24 jam.
4) Tangan merupakan salah satu media penularan virus karena bersentuhan langsung dengan
benda-benda lain. Tanganlah yang menyentuh mulut, hidung, mata sehingga mikroorganisme
bisa masuk ke dalam tubuh. Sebaiknya tidak menyentuh wajah kita atau orang lain jika tangan
belum dicuci.
5) Cuci tangan sesering mungkin dengan sabun dan air, akan lebih baik jika sabun berbahan dasar
alkohol.
6) Hindari kontak langsung dengan orang yang memiliki gejala seperti flu, batuk, demam.
7) Bagi yang mengalami gejala flu, batuk, demam , sebaiknya memakai masker. Masker dipakai
paling lama satu hari lalu dibuang.
8) Bagi yang memakai masker, kenakan untuk menutup mulut dan hidung dan jangan menyentuh
bagian luar masker.
9) Etika batuk dan bersin yaitu dengan menutup mulut dan hidung, dapat menggunakan tissue atau
lengan bagian atas setiap kali batuk dan bersin. Jika menggunakan tissue, tissue segera dibuang
ke tempat sampah dan segera mencuci tangan.
10) Hindari mengkonsumsi daging mentah atau kurang matang.
11) Hindari mengunjungi pasar langsung di daerah dimana virus sudah menyebar.
12) Hindari meludah di jalan umum.
13) Hindari kontak langsung dengan hewan yang sakit atau mati.
14) Jika kita melihat ada gejala virus corona manusia, segera cari bantuan medis untuk mencegah
resiko penyebaran.
15) Bangunlah komunikasi yang rutin dengan tenaga kesehatan yang ada di wilayah masing-masing.

Dari berbagai sumber.
KABANJAHE, 2 MARET 2020
BIDANG DIAKONIA

