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Syalom. Damai di hati.  
Jemaat yang dikasihi Tuhan,  kita bersyukur karena  hari ini sebagai gereja, juga di dalamnya sebagai 
Wanita Kaum Ibu GMIM diberi kesempatan untuk melaksanakan ibadah Hari Persatuan (HAPSA) WKI 
GMIM tahun 2020. Meski pelaksanaan ibadah syukur ini berbeda dengan pelaksanaan ditahun-tahun 
sebelumnya, karena kita masih dalam situasi sulit dan terbatas oleh pandemi COVID-19.  Tapi dalam 
situasi ini kita sungguh menikmati hubungan yang tidak terbatas dengan Tuhan. Dalam situasi social 
distancing / physical distancing, kita semakin merasakan bahwa ibadah di rumah ternyata tidak 
membatasi  hikmatnya kita untuk  menyembah dan memuliakan Tuhan. Dalam situasi sulit namun 
penuh syukur ini, kami menyapa dan memberi salam kepada semua Wanita Kaum Ibu GMIM yang 
ada di  wilayah pelayanan GMIM baik yang ada di tanah Minahasa, di luar tanah Minahasa yang ada 
di Indonesia, maupun yang ada di luar negeri dan di mana saja. Kami menyapa dan memberi 
apresiasi semua UPK WKI kolom, Komisi WKI baik di jemaat, Wilayah sampai di Sinode yang 
sungguh-sungguh terus berkomitmen dalam iman untuk melaksanakan tugas tanggung jawab 
pelayanan baik di tengah keluarga, jemaat dan masyarakat sesuai tugas pokok dan fungsi masing-
masing meski dalam situasi sulit ini. 
 
Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, yang pasti kita semua sudah merindukan untuk ada 
persekutuan ibadah yang normal dalam gedung Gereja. Kita sudah sangat merindukan untuk 
beraktivitas normal dan tidak terbatas hanya bekerja, belajar dan beribadah di rumah saja. Pasti kita 
sudah rindu untuk bertemu langsung dengan keluarga, teman dan sahabat. Pasti kita sudah rindu 
untuk ke Mall, dan ke tempat-tempat umum lainnya.  
Pertanyaan bagi kita sekarang adalah sampai kapan pandemi COVID-19 ini akan berlangsung dan 
ada? Kita tidak tahu dan tidak ada jawaban yang pasti. Apalagi WHO telah mengatakan, bahwa 
"Virus ini kemungkinan hanya menjadi endemi virus pada komunitas kita, dan virus ini kemungkinan 
tidak akan pernah hilang," seperti kata Direktur Kedaruratan WHO, Michael Ryan, dalam jumpa pers 
virtual di Jenewa, Swiss.  
Adalah yang pasti, bahwa pandemi COVID-19 telah membawa perubahan dalam peradaban 
manusia. Telah membawa perubahan yang luar biasa di bidang sosial-ekonomi, budaya, politik, 
sosial-keagamaan. Dan pandemi COVID-19 adalah sesuatu yang ada di luar jangkauan berpikir 
manusia. Oleh karena itu, kita hanya dapat menjawab permasalahan ini dengan iman dan tindakan.  
 
Apa itu iman? Iman adalah percaya. Iman adalah karunia Allah yang dikerjakan di dalam hati oleh 
Roh Kudus yang menghidupkan dan memandu semua kehidupan kita menuju suatu tujuan.  
Apa itu tindakan? Tindakan adalah perilaku yang dimiliki oleh orang percaya dalam melakukan apa 
yang diimaninya. Karena itu ketika kita masih menghadapi situasi pandemi COVID-19 ini, tetapi juga 
dalam syukur HAPSA WKI Sinode GMIM ini, kita masih diajak untuk melihat bagaimana spiritualitas 
iman yang telah memengaruhi tindakan pembaharuan Yosia dalam 2 Tawarikh 34:1-7.  
 
Siapa Yosia? Apa pembaharuan yang dilakukan Yosia? Dalam Alkitab, profil Yosia secara garis besar 
dapat kita baca dalam 2 Tawarikh pasal 34 dan 35, tapi juga dalam 2 Raja-raja 22:1 - 23:30. Nah,  
bagian-bagian Alkitab ini akan  memberikan orientasi jelas siapa dan bagaimana pembaharuan Yosia.  
Dia adalah raja Yehuda ke-16 pada umur 8 tahun dan memerintah 31 tahun lamanya. Yosia adalah 
anak dari raja Amon dan cucu dari raja Manasye yang kedua raja ini sama-sama melakukan 
kejahatan dan menyakiti hati Allah dengan menyembah Baal, melakukan perbuatan keji, meramal, 



memanggil arwah, menyembah patung Asyera, dan membunuh orang-orang yang tidak bersalah (2 
Raja 21; 2 Tawarikh 33). 
 
Secara khusus dalam bacaan kita tadi dikatakan, bahwa Yosia melakukan pembaharuan iman bangsa 
Israel secara keseluruhan dan merestorasi fasilitas-fasilitas penyembahan. Hal itu terlihat jelas dalam 
upaya Yosia mentahirkan Yerusalem (Israel Selatan) daripada bukit-bukit pengorbanan, tiang-tiang 
berhala, patung-patung pahatan dan patung-patung tuangan, mezbah-mezbah para Baal 
dirobohkan, menghancurkan pedupaan-pedupaan, meremukkan dan menghancurluluhkan tiang-
tiang berhala.  Tulang-tulang para imam dibakar di atas mezbah-mezbah (ayat 4,5) Dan Yosia juga 
mentahirkan kota-kota yang ada di Israel Selatan (ayat 6,7).  
 
Dalam  perikop selanjutnya dikatakan, bahwa Yosia melakukan pengerjaan perbaikan rumah TUHAN.  
Dan dalam perbaikan rumah TUHAN itu, kitab Taurat ditemukan kemudian dibacakan di hadapan 
Yosia oleh Safan. Setelah mendengar pembacaan kitab Taurat, Yosia mengoyakan pakaiannya dan 
memita petujuk Tuhan tentang kitab Taurat itu (2 Taw. 34:8-33). Selanjutnya Yosia  melaksanakan 
perayaan Paskah yang dalam catatan sejarah Israel, tidak pernah lagi dirayakan di Israel sejak nabi 
Samuel. Bahkan tidak ada di antara raja-raja orang Israel yang pernah merayakan Paskah seperti 
yang dirayakan Yosia dengan para imam dan orang-orang Lewi, dengan seluruh orang Yehuda dan 
Israel yang dapat hadir, dan dengan penduduk Yerusalem pada waktu itu dengan memberikan 
persembahan yang luar biasa baik oleh Yosia sendiri maupun para imam dan orang Lewi serta para 
pejabat kerajaanya (2 Taw 35:1-19). 
 
Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, penulis Tawarikh juga menegaskan bahwa Yosia adalah seorang 
yang sudah membuat suatu perubahan radikal dalam hal keyakinan dengan menempatkannya 
sebagai seorang yang sangat taat kepada Allah dan melakukan hal yang benar bahkan tidak 
menyimpang ke kanan dan atau menyimpang ke kiri (ayat 2). Tentang hal itu kita terbantu dengan 
penjelasan bahwa Yosia pada umur 16 tahun atau pada tahun kedelapan pemerintahannya, dia 
melakukan suatu usaha belajar tentang ketetapan- ketetapan dan peraturan Allah (ayat 3). Itu 
berarti usaha ini dilakukannya dalam usia yang relatif muda.  Kekukuhan iman Yosia juga terlihat dari 
keinginannya untuk belajar dan berkomitmen  tetap setia kepada Tuhan. Dan spirit iman inilah yang 
telah mendorong Yosia untuk melakukan tindakan pembaharuan seperti yang sudah diuraikan di 
atas 
 
Jemaat yang dikasihi Tuhan, pembaharuan atau reformasi dan restorasi yang dilakukan oleh Yosia 
tidak hanya sebatas konsep yang ditawarkan, tetapi suatu bentuk tindakan nyata untuk dilakukan.  
Kita yakin bahwa Yosia telah melakukannya oleh suatu dorongan iman yang percaya dan takut akan 
Tuhan. Bahkan sebagai seorang raja dalam pelaksanaan pembaharuan, ia tidak segan-segan 
memakai kekuatan politiknya. 
 
Jemaat Tuhan, dalam konteks kini Gereja harus belajar dari bagaimana suatu komitmen iman yang 
berbuah pada suatu tindakan untuk malakukan suatu perubahan atau reformasi. Situasi pandemi 
COVID-19 adalah suatu peringatan, bahwa kita tidak sepi dari berbagai kesalahan dan dosa baik itu 
yang timbul dalam perasaan hati dan pikiran, perkataan maupun perbuatan. Keadaan ini adalah 
bagian ujian sejauh bagaimana ketaatan kita kepada Tuhan.  Sebagai Pemerintah, sebagai Gereja 
dan sebagai pemimpin-pemimpin kita harus mengoreksi diri, jangan-jangan ada kebijakan-kebijakan 
yang tidak sejalan dengan kehendak Tuhan. Kita belajar dari Yosia yang  sungguh-sungguh mencari 
kehendak Tuhan dan bukan mengedepankan kehendak kita sebagai manusia. Kita juga harus belajar 
bagaimana menyesali segala dosa dan salah dengan melakukan pertobatan secara totalitas. Kita 
telah mengalami kesulitan hidup dari dampak pandemi COVID-19 ini baik secara sosial keagamaan 
dimana kita tidak dapat melakukan aktivitas bergereja sebagaimana biasanya. Kita semakin 
mengalami kesulitan ekonomi oleh karena kehilangan pekerjaan atau pendapatan melalui usaha 



yang tidak sesuai dengan harapan. Kita diancam oleh kekuatiran dan ketakutan terpapar oleh wabah 
COVID-19. Adanya stigma negative terhadap orang yang terpapar, dan terhadap para medis. Juga 
masalah-masalah lain dalam kehidupan pribadi maupun keluarga. Jika ini suatu kesengsaraan, 
ingatlah pesan rasuli  dalam Roma 8:37 yang berkata: “Tetapi dalam semuanya itu kita lebih dari 
pada orang-orang yang menang, oleh Dia yang telah mengasihi kita.” 
 
Oleh karena itu, melalui firman saat ini kita diajak untuk menguatkan dan berkomitmen dalam iman 
percaya bahwa Tuhan akan melalukan pandemi COVID-19 ini. Tentu kita juga harus belajar dari 
tindakan-tindakan pembaharuan sebagai bentuk komitmen dan spiritualitas iman dari Yosia. Kita 
harus mampu  mereformasi hal-hal yang telah menyakitkan hati Tuhan, apakah cara berpikir, 
berkata dan juga perbuatan kita yang jahat. Janganlah kita saling mencari celah dan kekurangan 
orang lain sementara celah dan kekurangan kita juga tidak tersembunyi. Marilah kita bijak dalam 
menyoroti masalah ini sebagai sesuatu yang terjadi dalam sejarah kehidupan manusia termasuk 
Gereja di dalamnya yang seperti sudah diungkapkan di atas bahwa hal ini berada di luar jangkauan 
berpikir manusia dan Gereja. Mari kita kuatkan kebersamaan sebagai Gereja yang berjalan bersama, 
bersinode dalam saling membantu orang dengan orang yang lain terutama mereka yang telah 
berkekurangan oleh dampak COVID-19 ini. Teruslah mengembangkan pelayanan diakonia di aras 
Jemaat, Wilayah dan Sinode. Ingatlah, bahwa ketika kita melaksanakannya maka  di sanalah  
hakekat, tugas serta fungsi Gereja  dilaksanakan. Di sanalah kekuatan Gereja dan GMIM diberkati. 
Wanita Kaum Ibu GMIM diberkati.  
Marilah juga kita menguatkan ketahanan pangan melalui hidup hemat, tetapi juga melaksanakan 
gerakan menanam dengan mengembangkan potensi ruangan, halaman/kintal dan kebun kita 
dengan tanaman- tanaman yang produktif.  
Di perayaan HAPSA WKI GMIM ini, marilah kita melihat dan belajar mengapa Yosia memiliki suatu 
spiritualitas iman yang tinggi untuk membaharui. Mengapa dia memiliki spritualitas iman yang kuat?  
Sebetulnya ada peran sangat penting  yang terabaikan dalam penceritaan penulis Tawarikh ini, 
tetapi dtulis dalam kitab Raja-raja. Apa itu? Mari kita lihat dalam  2 Raja 22:1 (baca bersama) .... 
sekali lagi kita baca ayat 1b, “Ibunya ialah Yedida binti Adaya, dari Bozkat”. Apa yang dapat kita 
refleksikan dengan penjelasan ini?. Dikatakan di atas, bahwa Yosia dalam usia kecilnya diliputi oleh 
pemandangan matanya terhadap prilaku jahat dan menyakiti hati TUHAN dari kakeknya dan 
ayahnya. Tetapi apa yang terjadi dalam usia 1-8 tahun sebelum Yosia menjadi raja. Sesuatu yang 
pasti, bahwa dia telah diasuh dengan penuh kasih sayang penuh ketulusan dari ibunya Yedida. Kita 
ingat bagaimana Timotius yang telah bertumbuh imannya atas mengenalan kitab suci oleh iman 
ibunya Eunike dan neneknya Lois. Kita yakin, bahwa Yosia telah mendapakan fondasi iman yang kuat 
melalui pengajaran seorang wanita yang adalah ibunya. Ya ... Yosia tidak menyia-nyiakan ajaran 
ibunya , Yedida binti Adaya dari Bozkat itu. Marilah kita menjadi Wanita Kaum Ibu GMIM yang 
mempersiapkan anak-cucu, generasi penerus kita untuk memiliki spritualitas iman yang membangun 
gereja, mencintai gereja, yang memiliki semagat untuk berjuang belajar dan bekerja ketas, yang 
melaksanakan tugas mengajar firman, menggembalakan yang pada akhirnya menjadi alat kesaksian 
bagi pemerintah, masyarakat dan dunia pada umumnya. COVID-19 boleh mengubah peradaban 
dunia tapi COVID-19 tidak dapat mengubah tatanan kehidupan GMIM yang bersinhodos dalam 
melaksanakan tugas panggilan bersekutu, bersaksi dan melayani. Rasul Yakobus mengatakan, bahwa 
iman yang tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakekatnya mati (Bnd. Yakobus 
2:14-24). 
Marilah bersatu melawan pandemi COVID-19 dengan mengikuti semua anjuran Pemerintah tetapi 
juga dengan iman dan tindakan. Tinggal jo di rumah, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, 
pakai masker, dan Tuhan Yesus menolong torang samua. Amin. 
 
 


