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MYANMAR 
Republik Persatuan Myanmar (juga dikenal sebagai Birma, disebut 
"Burma" di dunia Barat) adalah sebuah negara berdaulat di Asia 
Tenggara. Myanmar berbatasan dengan India dan Bangladesh di 
sebelah barat, Thailand dan Laos di sebelah timur dan China di 
sebelah utara dan timur laut. Negara seluas 676.578 km² ini telah 
diperintah oleh pemerintahan militer sejak kudeta tahun 1988. 
Negara ini adalah negara berkembang dan memiliki populasi lebih 
dari 51 juta jiwa (sensus 2014). Ibu kota negara ini sebelumnya 
terletak di Yangon sebelum dipindahkan oleh pemerintahan junta 
militer ke Naypyidaw pada tanggal 7 November 2005. Myanmar 
telah bergabung sebagai anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia 
Tenggara (ASEAN) sejak tahun 1997. 
 
Nama “Myanmar” berasal dari kata “Mya” yang artinya 
“zamrud/mutiara”. Pemandangan paling menarik di Yangon adalah 
Pagoda Shwedagon, salah satu tempat suci yang paling dikunjungi di 
Myanmar. Orang menyebut Myanmar (Burma) sebagai “Negeri Emas” 
atau “Negeri Pagoda Emas”, yang mempunyai 2500 pagoda. 

 
Ada dua hal yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan sehari-hari 
masyarakat Myanmar atau Burma, yaitu pakaian tradisional longyi 
(sejenis sarung) dan thanaka (bedak). Longyi digunakan laki-laki dan 
perempuan, tetapi thanaka hanya untuk kalangan perempuan dan 
anak-anak.  
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Semenjak 1989, situasi HAM dan kebebasan beragama di Myanmar 
semakin buruk. Organisasi HAM menuduh junta militer memburu 
etnis minoritas yang memeluk agama minoritas. 
 
Salah satu kaum minoritas di Myanmar yang hangat dibicarakan 
akhir-akhir ini adalah Rohingya. Mereka adalah kaum minoritas 
Muslim yang menggunakan etnis bahasa Rohingya —bahasa yang 
mirip dengan bahasa Bengali. Mereka tinggal di Rakhine 
(sebelumnya disebut Arakan), negara bagian termiskin di Myanmar . 
Mereka berjumlah sekitar satu juta orang. Warga Rohingya 
mengklaim bahwa leluhur mereka telah tinggal di Myanmar sejak 
ratusan tahun yang lalu (abad ke-15). Namun, mereka tidak memiliki 
dokumentasi yang tepat untuk membuktikan klaim tersebut karena 
kerap ditolak pemerintah sejak dulu. Saat ini sekitar 140.000 warga 
Rohingya tinggal di kamp konsentrasi di Rakhine dan tak bisa bebas 
bepergian tanpa izin pemerintah setempat. 
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LATAR BELAKANG PERAYAAN ASIAN CHURCH 
WOMEN’S CONFERENCE (ACWC)  
HARI PERSEKUTUAN PEREMPUAN GEREJA ASIA 

 
PEMBENTUKAN ACWC 
 
Pada tahun 1958 perempuan Gereja Presbyterian mengadakan 
suatu pertemuan di Purdue University, Indiana-Amerika Serikat. 
Dalam pertemuan ini hadir sekitar 5000 perempuan dari 
Amerika Serikat, Eropa, Afrika, Amerika Selatan dan Asia. 
Perempuan utusan gereja dari Indonesia pada saat itu diwakili 
oleh Pdt. Ny. Margareth Dharma Angkuw, S. Th. Beliau  secara 
aktif ikut mendorong pembentukan ASIAN CHURCH WOMEN’S 
CONFERENCE (ACWC) atau PERSEKUTUAN PEREMPUAN 
GEREJA ASIA, bersama tokoh-tokoh perempuan gereja dari 
berbagai negara Asia lainnya, seperti: Mrs. Rayana MA dari 
Hongkong; Mrs Rosano Aitenza dari Filippina; Mrs Junuan 
Sriyakhan dari Thailand; Mrs Manorama Chopade dari India; 
dan Mrs Shakuntala Bhan dari Pakistan. 
 
Pada pertemuan perempuan Gereja di Amerika Serikat itu, 
perempuan dari Asia memutuskan untuk mengadakan 
pertemuan yang diselenggarakan di Hongkong pada tanggal 
15-30 November 1958 dan melahirkan ACWC atau Persekutuan 
Perempuan Gereja di Asia. Pertemuan itu dianggap sebagai 
Sidang Raya I ACWC, dan tanggal 15 November ditetapkan 
sebagai hari lahir ACWC.  Kini anggota ACWC terdiri dari 19 
negara atau wilayah, yaitu Hongkong, India, Indonesia, Korea, 
Malasyia, Zelandia Baru, Australia, Pakistan, Taiwan, Thailand, 
Nepal, Jepang, Myammar, Banglades, Filippina, Cina, Kamboja, 
Mongolia, Sri Lanka. 
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LAMBANG ACWC 
 

 
 
  

Gambar salib ditengah-tengah dua tangan adalah lambang 
tangan-tangan perempuan yang terbuka kepada Tuhan. Tuhan 
memberikan energi bagi tangan-tangan itu. Tangan yang 
berenergi dari Tuhan, artinya tangan yang siap saling berbagi 
kepada sesama perempuan bahkan komunitas yang 
merupakan korban kekerasan.  
 
Apakah tangan-tangan perempuan di Asia terarah dan terbuka 
kepada Allah dan tidak pernah tertutup? Dapatkah tangan itu 
menopang para perempuan untuk membantu mereka yang 
menjadi korban kekerasan dan korban diskriminasi? Ketika 
Yesus berdoa untuk murid-muridNya Ia menghendaki “supaya 
mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau, Ya Bapa di 
dalam Aku dan Aku di dalam Engkau, agar mereka juga di 
dalam Kita, supaya dunia percaya, bahwa Engkau yang telah 
mengutus Aku”(Yohannes 17:21). 
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Kesatuan didalam Kristus dan kepedulian perempuan-
perempuan di Asia diwujudkan melalui doa untuk mengangkat 
dan memulihkan mereka yang menjadi korban kekerasan dan 
korban diskriminasi, bukan saja perempuan tetapi seluruh 
manusia (tua muda, perempuan dan laki-laki). 
 
TUJUAN ACWC: 
 

1. Menampakkan cinta kasih Yesus Kristus dalam seluruh 
program yang mencakup bidang persekutuan, 
pelayanan dan kesaksian. 

2. Mengembangkan dan meningkatkan keesaan gereja 
atau oikumene semesta. 

3. Melaksanakan dan menampakkan iman Kristen serta 
tanggung jawabnya melalui doa, persekutuan 
oikumenis dan kegiatan nyata dalam keluarga, gereja 
dan masyarakat. 

4. Mendukung, menyebarluaskan dan ikut serta secara 
aktif dalam pelaksanaan program Hari Doa Sedunia 
(HDS) atau World Day of Prayer (WDP) dan Persekutuan 
Mata Uang Terkecil (PERMUT) atau Fellowship of the 
Least Coin. 
 
 

SEKILAS TENTANG FELLOWSHIP OF THE LEAST COIN  
 
Fellowship of the Least Coin (FLC) atau Persekutuan Mata Uang 
Terkecil (PERMUT) lahir dari sebuah pengalaman perjalanan 
enam orang perempuan, yang terdiri dari: satu orang Jepang, 
satu orang India dan empat orang Amerika yang terjadi pada 
tahun 1956, setelah perang dunia kedua 
memporakporandakan kehidupan masyarakat di Asia. Mereka 
tergerak melihat kebutuhan akan rekonsiliasi dan pemulihan 
hubungan di antara warga masyarakat di Asia yang terpecah 
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karena peperangan. Mereka bertekad untuk memperkuat 
persekutuan perempuan Kristen di tengah konflik antar bangsa 
yang sedang terjadi dan memikirkan tindakan konkrit untuk 
mewujudnyatakan solidaritas serta kehidupan yang saling 
menopang.   
 
Shanti Salomon dari India memberikan pendapat bahwa sama 
seperti persembahan janda miskin dalam Markus 12:41-44 
yang memberikan persembahannya, bahkan hidupnya, 
perempuan dapat mengumpulkan mata uang terkecil di 
negerinya yang dapat mempunyai arti bagi mereka yang 
membutuhkannya.  Kata Shanti “Anda harus memberikan diri 
Anda bersama dengan mata uang terkecil. Pemberian yang 
sungguh adalah kesediaan membuang kebanggaan diri. Hanya 
jika kita mengosongkan hati kita, maka Allah akan mengisinya 
dengan kasih dan pengampunan. Mengapa kita tidak memulai 
suatu persekutuan di mana perempuan-perempuan dari 
berbagai bangsa saling mendoakan. Harus ada suatu simbol 
yang kreatif yang menandai kepeduliannya, mungkin mata 
uang terkecil dari negaranya.” Usul ini disambut positif oleh 
Tim ini.  Sejak itulah gerakan doa dengan nama Persekutuan 
Mata Uang Terkecil dilakukan di berbagai tempat di Asia.    

 
Pada tahun 1959 lahirlah gerakan doa, “Fellowship of the Least 
Coin (FLC)” dibawah pangkuan ACWC yang mengadakan 
pertemuan di Hong Kong. Hubungan antara FLC dan ACWC 
sangat dekat. Dalam perjalanannya FLC yang dilahirkan oleh 
perempuan Asia, kini telah menjadi sebuah gerakan 
internasional dibawah asuhan Komite Internasional FLC. Dari 
mata uang terkecil yang dikumpulkan oleh perempuan dari 
berbagai bangsa ketika mereka berkumpul untuk berdoa, FLC 
menyalurkan dana tersebut bagi program-program perempuan 
dan anak yang memerlukan topangan, misalnya dibidang 
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pendidikan, kesehatan, pengembangan kepemimpinan 
perempuan, kesetaraan jender, perlindungan anak, dsb. 

 
BAGAIMANA CARA PENGUMPULAN PERMUT? 
Dalam rumah tangga, biasanya yang mengatur uang keluarga 
adalah ibu-ibu. Sehari-hari ibu-ibu berbelanja untuk kebutuhan 
keluarga, alangkah baiknya jika setiap hari ibu-ibu menyisihkan 
dari belanja rutin itu untuk ditabung, dikumpulkan dan 
disumbangkan menjadi Permut. Dari belanja yang disisihkan itu 
akan menjadi banyak terkumpul. Jika setiap keluarga, gereja 
melakukan ini, apa yang kita sisihkan akan menjadi Permut 
yang sangat besar yang akan kita berikan untuk program 
kemanusiaan. 

 
 
 
TUJUAN PENGUMPULAN MATA UANG TERKECIL: 
 

1. Untuk membiayai program pelatihan-pelatihan 
kepemimpinan perempuan atau untuk program 
pemberdayaan perempuan. 

2. Untuk membiayai program kemanusiaan akibat 
peperangan, bencana alam dan korban ketidakadilan. 
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LAMBANG FELLOWSHIP LEAST COIN: 
  

 
 

Gambar 6 tangan berdoa adalah lambang tangan-tangan 
perempuan dari 6 arah angin, yaitu: Timur, Barat, Selatan, 
Utara, Barat Daya, Tenggara. Tangan-tangan yang diberi energi 
oleh Tuhan mengumpulkan/menyisihkan koin-koin kecil untuk 
membantu pemberdayaan perempuan dan membiayai 
program-program kemanusiaan akibat peperangan bencana 
alam dan membantu mereka yang menjadi korban 
ketidakadilan. 
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KATA SAMBUTAN 
 

Atas nama Majelis Pekerja Harian Persekutuan Gereja-Gereja 
di Indonesia (MPH-PGI), kami menyambut dengan penuh 
syukur penerbitan Tata Ibadah Hari Persekutuan Perempuan 
Gereja Asia (HPPGA) 2017. Tata Ibadah HPPGA 2017 ini 
dipersiapkan oleh saudara-saudari kita dari Kelompok Kerja 
Perempuan Oikumenis, Dewan Gereja-gereja di Myanmar 
dengan tema: “MENDAMAIKAN DUNIA DENGAN TUHAN”. 
 
Keikutsertaan Gereja-Gereja di Indonesia dalam gerakan 
solidaritas HPPGA 2017 ini semakin mengukuhkan keyakinan 
kita bahwa kita sedang bersama-sama berjalan dalam arak-
arakan oikumenis Gereja-Gereja di Asia,  baik di tingkat lokal, 
nasional maupun internasional menuju suatu perubahan yang 
mendasar, yaitu perdamaian dan rekonsiliasi. 
 
Seperti biasanya Tata Ibadah HPPGA 2017 diharapkan dapat 
dipakai oleh Gereja-Gereja di Indonesia, termasuk gereja-
gereja anggota PGI juga Gereja-Gereja non PGI. Kami 
menghimbau kiranya perayaan HPPGA ini dapat 
diselenggarakan secara oikoumenis, bersama dengan gereja-
gereja lain di tempat saudara untuk lebih mewujudkan 
persekutuan kita sebagai anggota tubuh Kristus yang satu. 
 
Secara khusus kami mendorong jemaat-jemaat untuk 
mendoakan saudara-saudara kita di Myanmar, khususnya 
masyarakat Rohingya yang telah menempati wilayah Rakhine 
di Myanmar Utara selama beberapa generasi, namun mereka 
tidak diterima sebagai warganegara, bahkan mengalami 
diskriminasi dan tindak kekerasan sehingga mereka harus 
mengembara mencari tempat pengungsian yang aman. Kita 
doakan juga kelompok suku minoritas lainnya di Myanmar 
yang juga mengalami diskriminasi dan penindasan sehingga 
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tidak jarang menimbulkan perlawanan dan konflik. Kita doakan 
semoga masyarakat Myanmar bersedia untuk saling menerima 
dan hidup dalam damai di tengah masyarakat majemuk 
Myanmar. Begitupun pemerintah, kiranya mengandalkan 
hikmat ilahi. Semoga gereja di Myanmar menyatakan 
kesatuannya di tengah pluralitas suku dan agama dalam 
maysarakat sehingga dapat menjadi alat pendamaian di tengah 
bangsanya.  
 
Ajakan Ibadah ini menantang kita semua menyambut 
pendamaian yang Tuhan telah tawarkan kepada kita melalui 
kematian dan kebangkitan anakNya yang tunggal. Tawaran ini 
harus direspons agar memiliki makna dalam kehidupan kita. 
Membangun dan mengusahakan rekonsiliasi adalah respons 
kita atas tawaran pendamaian itu. Semoga kita semua, melalui 
ibadah ini, makin terdorong menjadi reonsiliator di lingkungan 
kita masing-masing.  
 
Terimakasih kepada Biro Perempuan dan Anak (BPA) PGI yang 
telah menerjemahkan Tata Ibadah ini dari Bahasa Inggris ke 
Bahasa Indonesia dan mengirimkannya kepada gereja-
gereja,PGIW/SAG dan lembaga-lembaga mitra PGI.  
 
Selamat merayakan persekutuan dan doa bersama 
perempuan-perempuan Asia.  
 
Teriring salam dan doa kami 
 
a.n Majelis Pekerja Harian PGI 
Pdt. Gomar Gultom 
Sekretaris Umum 
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KATA PENGANTAR 
 

Setiap tahun gereja-gereja di Indonesia ikut serta merayakan 

Hari Persekutuan Perempuan Gereja Asia yang dikaitkan 

dengan hari ulang tahun Asian Church Women’s Conference 

(ACWC). Pada tahun 2017 ini perempuan-perempuan dari 

Kelompok Kerja Perempuan Oikumenis, Dewan Gereja 

Myanmar telah mempersiapkan Tata Ibadah Hari Persekutuan 

Perempuan Gereja Asia (HPPGA) dengan tema 

“MENDAMAIKAN DUNIA DENGAN TUHAN.” Tema ini hendak 

menegaskan bahwa perempuan mempunyai peranan penting 

dalam mengupayakan pendamaian dan rekonsiliasi di dalam 

gereja dan masyarakat. Alkitab menceritakan tentang peran 

Perempuan Samaria yang dalam perjumpaannya dengan Yesus 

telah mendobrak sekat-sekat antara orang Yahudi dan orang 

Samaria dan memberitakan Injil pendamaian, bahwa 

rekonsiliasi dapat diwujudnyatakan. Demikian juga dengan 

Ruth, seorang yang bukan keturunan suku Israel dan karena itu 

dianggap oleh orang Yahudi sebagai orang kafir, berada di luar 

keselamatan Allah. Namun karena ketaatannya kepada 

kehendak Allah dan sikap keteladanannya, namanya 

disebutkan dalam silsilah Yesus Kristus.  

Tahun ini, tepatnya pada tanggal 15 November 2017, ACWC 
genap berusia 59 tahun.  Kami mendorong gereja-gereja di 
Indonesia untuk bersama-sama dengan gereja-gereja lain di 
Asia merayakan Hari Ulang Tahun ACWC ini dalam sebuah 
ibadah.  Kami menghimbau agar perayaan ini tidak hanya  
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dihadiri oleh perempuan, tetapi merupakan ibadah yang 
dihadiri oleh semua warga jemaat, tua muda, laki-laki dan 
perempuan. Kami juga mendorong agar perayaan ini dapat 
diadakan oleh masing-masing jemaat atau dirayakan bersama 
dengan jemaat-jemaat lain secara oikoumenis. Setiap gereja 
dapat menyelenggarakan ibadah ini tepat pada tanggal 15 
November 2017 atau tanggal lain yang sesuai dengan jadwal 
setempat. 
 
Kami mengucapkan terima kasih kepada gereja-gereja yang 
telah berperan aktif melaksanakan HPPGA tahun lalu serta 
telah mengirimkan persembahannya ke PGI. Tahun ini juga 
kami mohon dukungan doa dan kerjasama gereja-gereja untuk 
dapat ikut berperan dalam penyelenggaraan  HPPGA 2017.  
 
Selamat mempersiapkan perayaan HPPGA (ACWC Day) 2017 
ini, biarlah nama Tuhan Allah yang dipermuliakan, sehingga 
damai sejahtera tercipta di dalam dunia. Semoga Tuhan 
memberkati pelayanan dan pekerjaan kita semua. 
 
Selamat merayakan Hari Persekutuan Perempuan Gereja Asia. 
 
 

 
Repelita Tambunan  

Kepala Biro Perempuan dan Anak-PGI 
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PETUNJUK PENGGUNAAN TATA IBADAH 
 
PERSIAPAN IBADAH: 
 

1. Sebuah Meja ditempatkan di depan mimbar, di atas 
meja itu diletakkan sebuah salib. Salib juga bisa 
didirikan di dekat meja tersebut. 
 

2. Siapkan lembaran kertas yang ditulisi kata-kata berikut 
ini: PISAU, TOMBAK, PISTOL, HEROIN, EGOISME, 
KESOMBONGAN, KESERAKAHAN, KEMARAHAN.   
 Kertas ini diletakkan di atas meja. Beberapa 
orang (sejumlah kertas tersebut di atas) yang mewakili 
berbagai latar belakang usia, jender, suku, dan 
sebagainya mengambil selembar kertas tersebut di 
atas, dan menempelkannyanya pada salib. Tindakan ini 
menggambarkan keyakinan kita bahwa dalam Kristus 
sikap-sikap yang menjauhkan manusia dari damai 
sejahtera, di dalam Kristus dapat diatasi. Semua 
kebiasaan buruk ini dapat ditinggalkan. 
 

3. Dalam Ibadah ACWC tersebut mohon diedarkan 2 
kantong persembahan yaitu: 

a. Kantong 1 - Persembahan HPPGA (ACWC 
Day). Persembahan yang terkumpul akan 
dipergunakan untuk: 
50% untuk program pemberdayaan  
perempuan gereja di wilayah pelayanan 
masing-masing; 
50% diteruskan kepada BPA-PGI guna 
 mendukung: 
 



17 

 

-  Persembahan kepada perempuan 
   ACWC 
-  Program pemberdayaan perempuan  
dan kemanusiaan melalui PGI. 

b.  Kantong 2 - Persekutuan Mata Uang  
     Terkecil (PERMUT) atau FELLOWSHIP OF  
     THE LEAST COIN (FLC)= yang terkumpul  
     seluruhnya diteruskan kepada  
     BENDAHARA PGI yang akan dipergunakan  
     bagi: 

- Program pemberdayaan perempuan  
  dan kemanusiaan 
- Persembahan ke FLC/PERMUT. 

 
Dana yang akan dikirim kepada PGI dapat disampaikan melalui 
Rekening sbb: 
 
Nama Rekening: Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia  
Nama Bank :  BCA Cabang Matraman  
Nomor rekening:         342.301.2001  
Alamat Bank:                Jl. Matraman Raya, Jakarta Pusat.  
 
 
Nama Rekening: Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia  
Nama Bank:  BNI Cabang UI Salemba  
Nomor rekening:          000.669.1581  
Alamat Bank:   Jl. Salemba Raya no 1, Jakarta Pusat.   
 
Setelah ibadah sebaiknya diadakan ramah-ramah dengan 
semua yang hadir. 
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TATA IBADAH HARI  
PERSEKUTUAN PEREMPUAN GEREJA ASIA 

TAHUN 2017 
 

(P: Pemimpin & J: Jemaat) 
 
PANGGILAN BERIBADAH          berdiri 

P: Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi! 
J : Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, 
P & J: Datanglah ke hadapanNya dengan sorak-sorai! 
P: Ketahuilah, bahwa Tuhanlah Allah, 
J: Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, 
P & J: Umat-Nya dan kawanan domba gembalaan-Nya. 
   (Mazmur 100:1-3) 

duduk 
 

NYANYIAN SYUKUR   “Hai Mahluk Alam Semesta” KJ 60:1,7 
  

Hai mahluk alam semesta, Tuhan Allahmu pujilah:  
Haleluya, haleluya! Surya perkasa dan terang, candra, kartika  
Cemerlang, puji Allah tiap kala:  
Haleluya, Haleluya, Haleluya! 
 
Hai segenap saudaraku, pujilah Tuhan Allahmu:  
Haleluya, Haleluya! Abdi berhati mulia,  
Ucapkan syukur padaNya! Puji Allah tiap kala:  
Haleluya, Haleluya, Haleluya! 
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PEMBACAAN MAZMUR 67:2-7 SECARA RESPONSORIA  

P: Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita,  
J:  Kiranya Ia menyinari kita dengan wajahNya, 
P: Supaya jalan-Mu dikenal di bumi,  
J: Dan keselamatan-Mu di antara segala bangsa.  
P: Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepada-Mu, ya Allah;  
J: Kiranya bangsa-bangsa  semuanya bersyukur kepada-Mu.  
P: Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai,  
J: Sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil, dan  
    menuntun suku-suku bangsa di atas bumi  
P: Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepada-Mu, ya Allah,  
J:  Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepada-Mu.  
P: Tanah telah memberi hasilnya;  
J: Allah, Allah kita, memberkati kita  
P & J: Allah memberkati kita; kiranya segala ujung bumi takut 
           akan Dia!  
 
 
 
PENGAKUAN DOSA      
    
P:  Dalam beberapa saat teduh, marilah kita datang membuka   
     diri kita di hadapan Tuhan dan mengaku dosa-dosa kita…… 
P: Tuhan yang menyelamatkan kami dari dosa-dosa dan 
     memberi anugerah keselamatan di  
     dalam Kristus, dengan rendah hati kami memohon  
     kepadaMu untuk  menerima kami saat  
     kami datang kepadaMu.   
J:  Kasihanilah kami, Ya Tuhan. 
P: Kami mengaku bahwa sering kami mengikuti keinginan  
    kami sendiri, dan melupakan Engkau 
    serta mengabaikan kehendakMu. 
J: Ampunilah  kami, ya Tuhan. 
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P: Kami tidak setia dalam hubungan suami isteri, lalai  
     mendampingi anak-anak kami yang butuh  
     pendampingan kami, serta melalaikan tanggung jawab 
     kami dalam keluarga,  
J: Ampunilah  kami, Tuhan. 
P: Tidak jarang kami membeda-bedakan orang lain, bahkan 
     menyikut orang lain dalam berbagai bentuk persaingan, 
J:  Ampunilah kami, ya Tuhan. 
P: Kami sering merasa senang saat orang lain berada dalam 
    masalah, saat bisnis orang-orang hancur, mengutamakan 
    kesejahteraan kelompok suku atau agama  kami sendiri dan    
    mengabaikan kesejahteraan orang lain; tidak menghormati  
    budaya, bahasa dan agama orang lain, serta meremehkan  
    mereka yang berbeda dengan kami.  
J: Ampunilah kami, ya Tuhan. 
P: Tidak jarang kami ikut menyebar berita bohong dan palsu,  
     yang sering memecah belah masyarakat, 
J: Ampunilah kami, ya Tuhan. 
P: Kami telah gagal membantu anak yatim, janda, korban  
     bencana alam, dan orang-orang yang 
     membutuhkan pertolongan dan dukungan kami.  
J: Ampuni kami, ya Allah. 
P: Kasihanilah kami, ya Kristus.    
P & J: Baharuilah hati kami, ya Roh Kudus, dan tuntunlah kami 
     untuk menjadi alat pendamaianMu yang menyaksikan 
      keadilan dan kebenaranMu. Amin. 
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NYANYIAN PENGAKUAN “Tuhanku, Bila Hati Kawanku” 
KJ 467:1-2 
 
Tuhanku, bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku, 
dan kehendakku jadi panduku, ampunilah. 
 
Jikalau tuturku tak semena dan aku tolak orang berkesah, 
pikiran dan tuturku bercela, ampunilah. 
 
 
BERITA ANUGERAH dan PETUNJUK HIDUP BARU: 
“Sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai 
sejahtera. (I Kor. 14:33) 
Sebab itu, dengarlah Petunjuk Hidup Baru: 
“Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, 
dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu 
selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup 
berdamai yang seorang dengan yang lain.” (Markus 9:50) 
 
 
NYANYIAN SAMBUTAN “Dan Hari Ini Aku Bersembah” 
KJ 467:3 
 
Dan hari ini aku bersembah serta padaMu, Bapa, berserah, 
berikan daku kasihMu mesra. Amin, Amin. 
 
 
PEMBERITAAN FIRMAN TUHAN  
Doa 
Pembacaan Alkitab: II Korintus 5: 16-19; Efesus 4:32,  
                                        2: 14-16 ; Kolose 1: 20; Roma 5: 10-11. 
Tema Khotbah: “Mendamaikan Dunia dengan Tuhan” 
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Pengkhotbah mengulas tema “Mendamaikan Dunia dengan 
Tuhan” sesuai dengan konteks jemaat dan masyarakat 
setempat.  Beberapa pokok yang dapat dikembangkan dalam 
khotbah: 

1. Jika Allah telah mendamaikan kita dengan diriNya 
melalui pengorbanan Kristus, hal-hal apakah yang dapat 
kita lakukan sebagai pengikut Kristus untuk 
mendamaikan dunia ini dengan Tuhan, yakni 
menyelaraskan kehidupan keseharian di dunia ini 
dengan kehendak Kristus.   
 

2. Sebutkan contoh-contoh konkrit, nilai-nilai apakah yang 
sedang menguasai dunia ini yang merusak relasi antara 
manusia dan relasi manusia dengan alam dan ciptaan 
Allah lainnya. Hal-hal apakah dalam hidup masyarakat 
kita sekarang ini yang harus dibaharui atau 
ditransformasi oleh nilai-nilai Injil Kristus? 

 
3. Hal ini membutuhkan kesediaan kita untuk berkorban, 

sama seperti Kristus telah merendahkan diriNya, 
bahkan mengorbankan diriNya agar relasi-relasi yang 
rusah dipulihkan dan dunia dapat mengalami damai 
sejahteraNya. Kemukakan contoh-contoh konkrit 
pengorbanan yang dibutuhkan dari diri kita agar terjadi 
pendamaian atau rekonsiliasi dalam hubungan kita 
dengan orang lain, dalam peran kita memfasilitasi 
pendamaian atau pemulihan relasi yang telah rusak, 
baik antar manusia maupun relasi manusia dengan 
alam. 
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Juga khotbah dapat menggunakan alat bantu kata RECONCILE 
atau BERDAMAI dengan menekankan hal-hal sebagai berikut:  
 
R -  eunion  Reunion atau menyatu kembali, dengan 

cara mengakui kelemahan kita dan 
perbedaan di antara kita, dan 
menyatukan diri kita dengan Allah.  

E - mpowerment Empowerment atau penguatan dengan 
cara mengembangkan kekuatan batiniah 
kita melalui Kristus.  

C -  oncern/care Concern, keprihatian atau Care, 
kepedulian yang mampu menembus dan 
menghancurkan hambatan-hambatan 
yang menghalangi terwujudnya damai 
dengan cara mengikuti teladan Kristus 
(Ef. 2:1; 4:16)  

O -  obey  Obey, menaati FirmanNya. 
N - ew challenge New challenge atau tantangan baru yang 

muncul karena meneladani Kristus, 
antara lain dalam saling mengampuni. 

C - ommitment Commitment atau tekad untuk 
mengalahkan nafsu kedagingan kita dan 
mengembangkan persekutuan yang 
bersumber dari spiritualitas yang sedia 
melayani Tuhan. 

I -  nter relationship Inter-relationship atau mengalami 
persekutuan, persaudaraan melalui 
Kristus dengan membuahkan kejujuran 
dan kebenaran (band. Maz 5:10) 

L -  love Love, merayakan kasih kepada sesama 
dan lingkungan dalam persekutuan 
dengan Kristus 

E - ncounter Encounter atau berjumpa dengan 
persoalan-persoalan dunia dengan kasih 
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dan pengharapan akan semakin 
terwujudnya nilai-nilai kerajaan Allah 
dalam dunia ini. Untuk itulah kita 
dipanggil menjadi pelayan pendamaian.  

 
 
PERSEMBAHAN SYUKUR  
Dengan iringan pujian: “Bawa Persembahanmu”   
PKJ 146:1-3  
 
Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan 
dengan rela hatimu, janganlah jemu. 
Bawa persembahanmu, bawa dengan suka.  
Reff: 
Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. 
Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. 
 
Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi 
oleh apa saja pun dalam dunia. 
Kasih dan karunia sudah kau terima.  
Reff: 
Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. 
Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. 
 
Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai 
agar kerajaanNya makin nyatalah. 
Damai dan sejahtera diberikan Tuhan.  
Reff: 
Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. 
Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. 
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DOA PERSEMBAHAN & SYAFAAT  
P:  Allah yang hidup yang senantiasa melimpahkan berkat dan 
     anugerah dalam kehidupan kami setiap saat. Saat ini  
    sebagai satu persekutuan yang beribadah kepada-Mu kami  
    telah memberikan persembahan sebagai wujud ungkapan 
    terima kasih kami kepada-Mu 
J:  Kami menyerahkan persembahan ini kedalam tanganMu 
    dan diberkati olehMu agar supaya 
     persembahan ini menjadi wujud pelayanan kasihMu bagi 
     sesama kami yang membutuhkannya. 
P&J: Berkatilah kami semua yang telah memberikan  
       persembahan dengan suka rela.  
P:  Saudara-saudara, apakah yang dituntut Tuhan dari 
     manusia selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan  
     hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu? 
J:  Ya Kristus,  tolonglah kami. 
P: Tuhan, kasihanilah kami. Bebaskanlah kami dari 
     keserakahan, keegoisan, kecurangan,  
     keangkuhan, ketidakadilan dan ketidakpedulian terhadap 
     sesama dan ciptaan Allah, . 
J: Tuhan yang baik, bebaskanlah kami. 
P: Dari keserakahan uang yang menjadi akar semua 
     kejahatan, dari kecenderungan kami untuk melekat dan  
     mencintai barang duniawi, dan dari pemikiran bahwa  
     hidup kami bergantung pada kekayaan,  
J: Tuhan yang baik, bebaskanlah kami. 
P: Dari kebiasaan menipu, dari nafsu untuk memperoleh  
     keuntungan sekalipun tidak halal, dari keuntungan yang  
    diperoleh  dengan cara menghancurkan tubuh dan jiwa,  
    dari kebiasaan menjual diri untuk mendapatkan kekayaan   
    duniawi, 
J:  Ya Tuhan, bebaskanlah kami. 
P: Dari suasana perseteruan, dari kebencian dan sikap-sikap  
    yang tidak mencerminkan  bahwa kita  bersaudara di dalam  
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    Kristus, 
J:  Ya Tuhan, bebaskanlah kami. 

P: Dari keasyikan menikmati kekayaan duniawi dan menjadi  
    budak nilai-nilai dunia ini; dari 
    godaan untuk bersahabat dengan perusahaan-perusahaan  
    yang tidak jujur; serta dari kecenderungan untuk berdiam  
   diri ketika kami harus menyuarakan kebenaranMu, 
J: Ya Tuhan, bebaskanlah kami.  
P: Tiliklah mereka yang kuatir tentang masa depannya  
     mereka yang menganggur dan putus asa. 
J: Kasihanilah mereka, ya Tuhan. 
P: Utuslah orang-orang yang memahami kebebasan 
    anugerahMu, mereka yang telah merasakan kemuliaanMu;  
    kirimkanlah mereka yang peduli kepada orang miskin dan  
    mereka yang berbeban berat serta orang-orang yang 
   diperlakukan tidak adil dan diperas oleh sesamanya.  
J: Ya Tuhan, kuatkanlah  mereka. 
P: Kasihanilah masyarakat Rohingya yang mengalami 
    kekerasan dan penindasan. Lindungilah 
    para pengungsi dan gerakkanlah hati banyak orang untuk 
     memberi bantuan kemanusiaan kepada mereka.   
J: Ya Tuhan, dengarlah tangisan mereka dan kasihanilah 
    mereka. 
P: Berilah kebijaksanaanmu kepada pemerintah Myanmar  
   supaya mereka melayani masyarakat tanpa membedakan 
   suku, ras dan agama. Tolonglah masyarakat Myanmar yang 
   majemuk untuk dapat hidup berdampingan dalam damai. 
J: Ya Allah, kasihanilah mereka. 
P: Tuntun, lindungi dan didik mereka yang bekerja dengan 
     tekun; 
J: Ya Tuhan, dengarlah doa kami. 
P: Kiranya Engkau mendampingi pemerintah untuk  
    memerintah Negara kami, Indonesia denga   
    kebijaksanaanMu. Kiranya Engkau memberkati para dokter,  
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    perawat dan tenaga medis untuk 
    menunjukkan belas kasihanMu kepada mereka yang sakit   
    dan membutuhkan pemulihan. 
    Kiranya Engkau menerangi hati semua pendidik agar  
    mereka memberi diri untuk  
    mencerdaskan anak bangsa yang memiliki karakter yang 
    peduli terhadap orang lain. Kiranya Engkau memberkati  
    semua tenaga professional agar mereka menggunakan  
    keahlian mereka untuk membangun kesejahteraan  
    masyarakat. Kiranya Engkau memberkati para petani  
    nelayan, yang membersihkan jalan-jalan dan merawat 
    taman, pembersih sampah-sampah dan semua mereka  
    yang memberi diri untuk pelayanan dalam masyarakat. 
J: Berkatilah mereka, Ya Tuhan.      
P: Semoga semakin banyak orang yang peduli kepada  
     kesejahteraan orang lain, yang memelihara segenap  
     ciptaanMu, yang merawat kemajemukan dan menghargai  
     perbedaan dalam masyarakat, yang tidak dikuasai oleh    
     kebohongan dan hoax serta benci kepada suap,  
    jujur dan memperlihatkan integritasnya, konsisten dalam  
kata dan perbuatannya.  
J: Ya Tuhan, tolonglah kami untuk menyinarkan terang-Mu. 
P: Berkatilah Ibadah Hari Persekutuan Perempuan Gereja Asia  
     ini ya Tuhan 
J:  Ya Tuhan, jadikalah kami perempuan Indonesia, 
     Perempuan Kristen menjadi berkat kepada 
     orang lain  
P: Terimalah pujian dan doa kami ya Tuhan 
P& J: Amin 
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NYANYIAN PENGUTUSAN: Kuutus 'Kau PKJ 182: 1-3 
1.  Kuutus ‘kau mengabdi tanpa pamrih, 
berkarya t’rus dengan hati teguh, 
meski dihina dan menanggung duka; 
Kuutus ‘kau mengabdi bagiKu. 
 
2.  Kuutus ‘kau membalut yang terluka, 
menolong jiwa sarat berkeluh, 
menanggung susah dan derita dunia, 
Kuutus ‘kau berkorban bagiKu. 
 
3.  Kuutus ‘kau kepada yang tersisih, 
kar’na hatinya dirundung sendu, 
sebatang kara, tanpa handai taulan, 
Kuutus ‘kau membagi kasihKu. 
 
PENGUTUSAN  & BERKAT    berdiri 
PF: Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa atas tuntunan dan 
       penyertaan Tuhan sehingga  
       ibadah kami pada saat ini dapat berjalan dgn baik.  
       Terimalah berkat Tuhan: Semoga Allah, sumber  
       pengharapan, memenuhi kamu dengan 
       segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, 
       supaya oleh kekuatan Roh Kudus 
       kamu berlimpah-limpiah dalam pengharapan, Amin. 
 
…………………………………..JEMAAT DUDUK……………………………….. 

 

ACARA RAMAH TAMAH 
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