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Salam sejahtera dalam TUHAN Yesus Kristus! 

 

Kami bersyukur karena saudara-saudara memelihara iman di dalam Kristus, maka 

percayalah bahwa. Benarlah nas ini: “seperti burung yang berkepak-kepak 

melindungi sarangnya, demikianlah TUHAN semesta alam akan melindungi 

Yerusalem, ya melindungi dan menyelamatkannya, memeliharanya dan menjauhkan 

celaka” (Yesaya 31:5).  

 

Saudara-saudara! 

 

Menghadapi situasi bencana gempa yang melanda Ambon, Lease, Seram sejak 26 

September 2019, kami memohonkan saudara-saudara semakin sabar dan tekun 

dalam doa dan ibadah, serta mengandalkan TUHAN dan hikmat-Nya untuk 

menyikapi kondisi ini sambil menguji setiap informasi yang beredar melalui media 

sosial atau cara lainnya. 

 

Mohon tenang dalam situasi kebencanaan, miliki kesadaran kebencanaan dengan 

jalan memperhatikan setiap keadaan dan tanda-tanda dan informasi dari pihak yang 

berkewanangan dan bertanggungjawab, jangan mau disesatkan oleh berbagai 

informasi yang cenderung hoax termasuk semacam penglihatan atas nama Pendeta 

atau Hamba TUHAN yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jangan suka 

memposting kondisi yang tidak perlu, sebaliknya berilah informasi yang benar dan 

tumbuhkan solidaritas sebab situasi ini kita hadapi secara bersama. 

 

Tingkatkan doa dan ibadah dalam rumah tangga, wadah pelayanan, unit pelayanan, 

baik di dalam rumah maupun di lokasi-lokasi pengungsian sementara atau lokasi 

terdampak bencana gempa. Sebab itu bagi semua pelayan khusus di semua Jemaat, 

kami berharap saudara-saudara dapat mengkoordinasi jam doa dan pergumulan 

bersama jemaat dan mendampingi dalam pastoralia, edukasi kebencanaan guna 

menurunkan tingkat kepanikan warga jemaat/masyarakat.  

 

Ada saudara-saudara kita di Liang, Tulehu, Waai, Haruku Sameth, Oma, Lembah 

Agro, Banda-Suli, Waisamu, yang secara kasat mata menjadi daerah terdampak 

gempa dengan tingkat kerusakan berat. Mereka ada di pegunungan masing-masing 

negeri/jemaatnya dan memerlukan bantuan sebab masih rentan untuk kembali ke 

rumah masing-masing karena masih terjadi gempa dan kondisi rumah banyak yang 
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retak. Selain itu mari kita saling mendoakan satu sama lainnya, tanpa memandang 

perbedaan agama atau denominasi gereja dan status sosial, sebab itulah panggilan 

kita sebagai Gereja Orang Basudara.  

 

Kepada saudara-saudara yang ada di lokasi pengungsian akibat kerusakan berat di 

negeri/jemaat, kami himbau untuk memprioritaskan bayi dan anak-anak dalam 

segala hal, terutama kondisi kesehatan dan jaminan keselamatan mereka, maka 

ketika terjadi gempa susulan, jangan panik agar bisa menolong mereka dengan baik. 

Demikian pun kepada para pihak yang hendak membantu, kiranya pun melihat 

kebutuhan balita dan anak-anak, serta kaum perempuan dan orang tua lanjut usia. 

 

Untuk memudahkan seluruh kordinasi penanggulangan kami himbau agar saudara-

saudara bisa menghubungi pihak pemerintah mulai dari RT/RW, Kelurahan, 

Pemerintah Negeri, serta Jemaat setempat dan Badan Penanggulangan Bencana 

GPM pada Kantor AMGPM di Jalan Pattimura Ambon. Dalam rangka itu kami 

memohon semua potensi AMGPM untuk proaktif membantu pelaksanaan tugas 

BPB GPM ke titik-titik bencana. Berilah kolekta atau persembahan khusus yang 

bertujuan meringankan beban saudara-saudara kita. Pemberian itu dapat disalurkan 

melalui gereja dengan mekanisme gerejawi sebagaimana lazimnya. 

 

Atas kasih karunia TUHAN, kami tetap meminta saudara-saudara supaya kita 

memelihara persekutuan kasih dan tetap “bertolong-tolonglah menanggung 

bebanmu! Demikianlah kami memenuhi hukum Kristus” (Galatia 6:2). 

 

Aku menanam, Apolos menyiram 

Tetapi Allah yang memberi pertumbuhan 

(1 Korintus 3:6) 
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