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Para pemimipin gereja yang terhormat, saudara dan saudari terkasih dalam Kristus, 

Salam kepada anda dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus 

Saat kami membaca berita tentang Covid-19 yang menyebar dengan cepat di 
Indonesia, dan mendengar laporan tentang dampak mendalam yang juga terjadi di 
antara gereja gereja anggota LWF di Negara anda, saya menghubungi anda melalui 
surat solidaritas dan dukungan ini.  

Kami telah berdoa untuk anda, gereja gereja yang anda pimpin dan untuk rakyat 
Indonesia. Kami akan terus melakukannya, berdoa memohon perlindungan Tuhan dari 
virus, agar memperoleh  kekuatan dari Tuhan dan berpengharapan saat menghadapi 
kesulitan ini, agar berhikmat dan memperoleh bimbingan Tuhan yang berkelanjutan 
untuk melayani umat anda saat mewartakan Injil Yesus Kristus dan melayani sesama 
manusia.  

Saya ingin mendorong anda untuk mematuhi semua aturan dan mengambil semua 
keputusan yang diperlukan untuk menjaga dan melindungi kesehatan anggota gereja 
anda, dan komunitas tempat mereka tinggal. Situasi saat ini menunjukkan bahwa virus 
ini berbahaya. Bukan kecerobohan yang membahayakan kehidupan, tetapi 
pengekangan yang melindunginya adalah kesaksian yang baik tentang Injil di masa-
masa sulit ini.  

Yakinlah akan perhatian doa kami yang berkelanjutan selama hari-hari mendatang. 
Kami berjalan dengan anda saat anda berjalan dengan orang-orang anda, mengingat 
dengan anda kata kata Mazmur 23:  

Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku  

2      Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, 

 Ia membimbing aku ke air yang tenang; 
3      Ia menyegarkan jiwaku. 

 Ia menuntun aku di jalan yang benar  

      oleh karena namaNya. 
4 Sekalipun aku berjalan  

      dalam lembah kekelaman,  
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aku tidak takut bahaya,  

    sebab Engkau besertaku;  

gadaMu dan tongkatMu,  

     itulah yang menghibur aku. 

5   Engkau menyediakan hidangan bagiku,  

dihadapan lawanku;  

    Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak;  

pialaku penuh melimpah. 
6  Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku, 

      seumur hidupku;  

dan aku akan diam dalam rumah Tuhan  

     sepanjang masa.  

 

Saudaramu dalam Kristus, 

 

Rev. Dr. Martin Junge 

General Secretary 

 
 


