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Salam dalam Nama Bapa, Anak dan Roh Kudus yang tetap setia berkarya untuk
mendatangkan kebaikan bagi kita semuanya,
“ Bersukacitalah dengan orang yang bersucakita dan menangislah dengan orang
yang menangis !” ( Roma 12:15). Melalui firman Tuhan ini kita diingatkan untuk
memiliki empati dan solidaritas terhadap orang lain serta lingkungan dimana kita
berada. Jikalau gereja diutus ke dalam dunia maka gereja harus empati akan situasi
dimana ia berada sehingga pemberitaan firman dan cara hidupnya
sangat
mempengaruhi konteks dimana ia berada.
Dalam suasana kita memasuki minggu Passion dan menyambut Paskah, kita diingatkan
bahwa penderitaan Kristus adalah wujud solidaritasNya kepada dunia dan manusia
berdosa yang seharusnya mengalami kebinasaan namun Dia memberi diriNya sampai
mati agar kita diselamatkan. Kemenangan Kristus adalah kemenangan dalam
solidaritas atas kematian “ baca : dosa”. Kristus telah memberikan teladan bagi kita
agar kita juga mewujudkan solidaritas tersebut saat ini juga di tengah - tengah
bangsa dan Negara kita yang sedang menghadapi virus corona.
Dengan melihat perkembangan penyebaran Virus Corona Covid 19 yang sudah
menyebar luas di setiap daerah dan korban yang terus meningkat maka Moderamen
GBKP perlu mengirimkan kembali surat pastoral (pengelayasi) yang ke 3. Surat
pastoral ( pengelayasi) ini lanjutan dari surat pastoral yang telah dikeluarkan oleh
Moderamen GBKP dalam menyikapi Virus Corona Covid 19. Surat Pastoral ini
dikirimkan untuk menjawab pergumulan teologis dan praktis yang sedang kita hadapi
terkait dengan pelayanan gereja yang terus berlangsung di tengah- tengah kita
menghadapi Virus Corona Covid 19. Surat pastoral ini juga didasarkan kepada konteks
perkembangan bangsa dan Negara kita sehingga apa yang telah dianjurkan oleh
pemerintah dalam penanganan penyebaran virus Corona patut kita dukung. Kita Tahu
bahwa Pemerintah juga merupakan alat Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi

masyarakat kita ( bdk Roma 13:4). Salah satu upaya yang ditetapkan oleh Presiden RI
untuk membatasi penyebaran virus Corona yakni dengan Physical distancing ( menjaga
jarak phisik dan menghindari pertemuan public/banyak orang).
Dengan kita
mendukung physical distancing maka kita telah menjadi pemutus rantai penyebaran
virus Corona Covid 19.
1. Mengacu kepada surat BNPB no.13 A tahun2020 tentang masa darurat
wabah virus corona sampai tanggal 29 Mei 2020 serta surat himbauan PGI
no.230/PGI-XVII /20202 maka seluruh kegiatan gereja baik ibadah Minggu,
kebaktian rumah tangga (PJJ), PA Kategorial, dll tetap kita laksanakan
namun tempat pelaksanaanNya di pindahkan ke rumah ( Keluarga) dapat
dilakukan dengan Live streaming, Youtube, ataupun Majelis Gereja
menyiapkan liturgy dan bahan secara tertulis hingga 29 Mei 2020. Mengenai
batas waktu ini tetap selalu kita evaluasi sesuai dengan perkembangan bangsa
dan Negara dalam menghadapi wabah virus Corona.
2. Menindaklanjuti Maklumat Kepala Kepolisian Republik Indonesia nomor
Mak/2/III/2020 yang menegaskan agar tidak mengadakan kegiatan sosial
kemasyakaratan ; pertemuan sosial, budaya, keagamaan dan aliran
kepercayaan yang menyebabkan berkumpulnya massa dalam jumlah banyak
baik di tempat umum maupun dalam lingkungan sendiri.
a. Kebaktian pemberkatan perkawinan, kebaktian ucapan syukur, mbuka kunci
dan pesta adat sebaiknya ditunda/diundurkan .
b. Jikalau ada kematian di tengah- tengah jemaat kita maka sebaiknya dihindari
pertemuan dalam jumlah banyak orang, pelaksanaan liturgy penguburan
agar dipercepat, acara adat penguburan sebaiknya ditunda dan acara
kebaktian penghiburan dapat dilakukan live streaming.
c. Jikalau yang meninggal terindikasi kena virus corona covid 19 tidak ada
acara disemayamkan dan langsung dikuburkan. Pelaksana liturgy penguburan
adalah pendeta didampingi Majelis yang ditetapkan.
Tata cara
penguburannya mengacu kepada surat PGI (terlampir).
3. Kegiatan Pra Paskah ( Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Pengharapan) dan
juga Paskah tetap dilaksanakan di rumah (keluarga). Dengan Mengikuti
liturgy GBKP atau tata ibadah yang telah disiapkan oleh Majelis Runggun.
4. Pelaksanaan Perjamuan Kudus pada Kamis Putih ataupun Jumat Agung
diundurkan sampai dilaksanakan Ibadah di gereja. Sesuai dengan
pengajaran GBKP yang telah dihasilkan oleh Konpen 2007 yang disahkan
dalam keputusan Sidang Kerja Sinode 2008 dan keputusan Konpen 2014
yang disahkan dalam keputusan Sidang Kerja Sinode 2014 serta Tata Gereja
GBKP 2005-2015 pasal 3. Point 6 dan 2015-2025 pasal 28 maka tidak ada
sakramen darurat, pelaksanaan Perjamuan Kudus juga perlu persiapan.
Setelah berkoordinasi dengan Biro Teologi dan pengurus Konpen GBKP
dalam hal ini, salah satu rekomendasi agar Perjamuan Kudus diundurkan
pelaksanaannya sampai kebaktian dilakukan di gereja pada saatnya dengan
pertimbangan : A. Memperingati pengorbanan Tuhan Yesus untuk penebusan
manusia tidak dibatasi waktu tanggal ataupun masa. Kapan saja boleh

dilakukan . B. Sesuai dengan konfesi GBKP bab X mengenai ibadah . C.
Sakramen perlu dijaga kesakralannya.
5. Wabah virus corona yang menjadi bencana nasional bahkan dunia pasti akan
mempengaruhi kegiatan dan aktifitas ekonomi masyarakat . Tidak terlepas
pasti ada warga jemaat GBKP yang akan mengalami kesulitan secara
ekonomi. Untuk itu diminta kepada seluruh Majelis Jemaat agar dapat
memperhatikan keberadaan ekonomi warga jemaatnya dampak dari wabah
virus corona serta memberikan aksi diakonia membantu jemaat yang
membutuhkannya ( Aksi Paskah). Badan Pekerja Majelis Klasis kiranya tetap
membangun komunikasi dengan Majelis Jemaat untuk tanggap serta
mengantisipasi dampak wabah virus Corona Covid 19 kepada kehidupan
warga jemaat.
6. Dalam situasi kita menghadapai wabah virus Corona Covid 19 agar jemaat
terus berdoa baik secara personal maupun syafaat. Jemaat tetap menjaga
kondisi fisik serta daya tahan tubuh. Diminta juga kepada Para Pendeta dan
Majelis Jemaat agar tetap mengembangkan pelayanan yang kreatif untuk
memperkuat iman umat dalam menghadapi wabah virus Corona Covid 19.
Dengan memanfaatkan teknologi informasi maka kita telah mewujudkan
tahun pelayanan GBKP 2020 “ Meningkatkan kemampuan warga GBKP
dalam pengelolaan informasi dan ketrampilan dalam penggunaan teknologi
informasi “.
Demikianlah surat pastoral ( pengelayasi) ini kami sampaikan kepada kita semua untuk
dapat menjadi pedoman kita laksanakan bersama-sama. Kami yakin dan percaya
jikalau umat Tuhan tetap membangun persekutuan yang kuat didalam keluarga dan
berpengarapan kepada Tuhan maka masa-masa yang sulit ini tidak akan
menggoyahkan iman kita bahkan memperkuat iman kita. Kita tahu di masa-masa yang
sulit ini Allah tidak meninggalkan kita.
“ Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk
mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang
terpanggil sesuai dengan rencana Allah “( Roma 8:28).
“Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah
tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada
barang siapa yang mengasihi Dia ( Yakobus 1:12).
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