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KATA SAMBUTAN MPH PGI 
 
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) 2018. Tata Ibadah ini 
dipersiapkan oleh saudara-saudara kita dari Kelompok Kerja Perempuan Oikumenis, Dewan Gereja-gereja di Nepal, 
dengan tema: “RENEW US WITHIN YOU” (Baharuilah Kami di Dalam-Mu) 
 
Keikutsertaan Gereja-Gereja di Indonesia dalam gerakan solidaritas HPPGA 2018 ini adalah salah satu bentuk 
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 2018 diharapkan dapat dipakai oleh Gereja-Gereja di Indonesia, baik anggota 
PGI maupun yang bukan anggota 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 Nepal, ada begitu banyak 
pekerja, terutama perempuan dan anak-anak, yang dipaksa bermigrasi ke negara-negara lain karena kemiskinan yang 
extrim dan terbatasnya kesempatan untuk bertahan hidup di tanah air mereka. Perdagangan orang dan  perbudakan 
modern meningkat  dengan sangat tajam. Rumah, tempat kasih dibagikan dalam keluarga yang berbeda-beda 
formasinya, telah menjadi tempat di mana kekerasan domestik meningkat dengan sangat tajam, termasuk di dalamnya 
perkosaan dalam perkawinan, inses dan bentuk-bentuk kekerasan seksual dan kekerasan fisik lainnya. Tingginya 
angka pernikahan anak menambah kompleks persoalan yang dihadapi Saudara-Saudara kita di Nepal.  
 
Nepal adalah salah satu contoh dari beberapa negara di Asia yang masih membutuhkan doa dan solidaritas kita. 
Kurangnya partisipasi yang setara di dalam gereja dan di dalam masyarakat merupakan isu yang sangat signifikan di 
Asia. Terdapat banyak sekali diskriminasi gender dalam berbagai bentuknya.  
 
Ajakan Ibadah ini menantang kita semua menyambut dan melakukan perubahan di dalam Tuhan yang telah 
membaharui kita. Tawaran ini harus direspons agar memiliki makna dalam kehidupan kita. Membangun dan 
mengusahakan perubahan adalah respons kita atas tawaran pendamaian itu. Semoga kita semua, melalui ibadah ini, 
makin terdorong menjadi agen perubahan di gereja dan 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, Sinode/PGIW/SAG dan Lembaga-Lembaga 
Mitra PGI.   
 
Kami mengucapkan selamat mempersiapkan perayakan HPPGA 2018 ini dan selamat merayakan persekutuan dan 
doa bersama perempuan-perempuan Asia.  
 
 
a.n Majelis Pekerja Harian PGI 
 

 
 
Pdt. Gomar Gultom 
Sekretaris Umum PGI 



 
KATA PENGANTAR 

 
Perayaan Hari Persekutuan Perempuan Gereja Asia yang dikaitkan dengan hari ulang tahun Asian Church 

Women’s Conference (ACWC) atau Hari Persekutuan Perempuan Gereja Asia (HPPGA). Pada tahun 2018 

ini perempuan-perempuan dari Kelompok Kerja Perempuan Oikumenis, Dewan Gereja Nepal telah 

mempersiapkan Tata Ibadah HPPGA dengan tema “PERBAHARUI KAMI DIDALAM MU”. Tema ini 

menegaskan bahwa perempuan mempunyai peranan penting dalam mengupayakan perubahan dan 

pembaharuan di dalam gereja dan masyarakat.  

Tahun ini, tepatnya pada tanggal 15 November 2018, ACWC genap berusia 60 tahun.  Biro Perempuan dan 
Anak-PGI mendorong gereja-gereja di Indonesia untuk bersama-sama dengan gereja-gereja lain di Asia 
merayakan Hari Ulang Tahun ACWC ini dalam sebuah ibadah persekutuan. Kami menghimbau agar 
perayaan ini tidak hanya 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 2018 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 persembahan ACWC tersebut ke PGI. Tahun ini juga kami mohon 
dukungan doa dan kerjasama gereja-gereja untuk dapat ikut berperan dalam penyelenggaraan HPPGA 
2018.  
Persembahan ACWC/HPPGA dapat dikirimkan ke rekening berikut: 
Bank BCA Gondangdia 
No. Rek: 455.301.222.1 
An. Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia 
 
Selamat mempersiapkan perayaan HPPGA (ACWC Day) 2018 ini, biarlah nama Tuhan Allah yang 
dipermuliakan, sehingga perubahan di dalam Tuhan dapat tercipta di dalam dunia. Semoga Tuhan 
memberkati pelayanan dan pekerjaan kita semua. 
 
Selamat merayakan Hari Persekutuan Perempuan Gereja Asia. 
 
Jakarta, September 2018 
 

 
 
Repelita Tambunan  
Kepala Biro Perempuan dan Anak-PGI 
 

 
 

 



 
 

TATA IBADAH PERAYAAN 
HARI PERSEKUTUAN PEREMPUAN GEREJA ASIA TAHUN 2018 

 
Persiapan Ibadah 

1. Tata Ibadah Asian Church Women’s Conference (ACWC) atau Hari Persekutuan Perempuan Gereja 
Asia (HPPGA) 2018 disiapkan oleah Kelompok Kerja Perempuan Oikumenis, Dewan Gereja Nepal 

2. Mempersiapkan bendera kecil setiap anggota negara ACWC. Sampai saat ini 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, dan Sri Lanka. 

3. Bendera tersebut dipegang oleh satu orang per bendera (jika memungkinkan dibawakan oleh anak-
anak sekolah)  

4. Kemudian prosesi yang membawakan bendara diikuti oleh petugas ibadah, semua yang bertugas 
dan panitia 

5. Bendera di bawa dan ditanjapkan pada tempat (seperti pot) yang telah disediakan di depan altar. 
6. Tempat bendera dihias sebagaimana layaknya untuk beribadah.  
 
Panggilan Beribadah 
Selamat datang kepada Saudara-Saudara semua pada perayaan Hari Persekutuan Perempuan 
Gereja Asia 2018! 
 
Marilah kita membuka hati kita dan beribadah dalam roh dan kebenaran.  
“Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya 
mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan 
kepada Allah; itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi 
berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah: 
apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang 
dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu: Janganlah kamu 
memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir 
begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman, yang dikaruniakan Allah kepada 
kamu masing-masing (Roma 12:1-3)”.  
 
Nyanyian Umat KJ 19: 1,2,3 “ Tuhan ku Yesus” 

(1)  
 Tuhan ku, Yesus, raja alam raya, 
 Allah dan manusia.  
 Kau ku kasihi, Kau junjungan ku; 
 Bahagia ku yang kekal. 
 

(2)  
 Indah tamasya, indah sawah ladang, 
 Sungguh elok berseri; 
 Yang lebih indah, Kau Tuhan Yesus, 
 Engkau menghibur yang sedih.  
  



 
 

(3)  
 Indah t’rang surya, indah sinar bulan 
 Alam, bintang yang megah; 
 Jauh lebih indah, Yesus terang Mu 
  Di sorga dan di dunia.  
 

Pengakuan 
Ya Allah, kami tidak layak datang ke hadapan Mu karena kami telah berdosa dan mendukakan 
Roh Kudus Mu.  
Kami telah berdosa terhadap Mu dalam pikiran, perkataan dan perbuatan.  
Kami tidak melakukan apa yang semestinya kami perbuat sebaliknya kami melakukan apa yang 
Engkau benci dan yang tidak berkenan di hadapan Mu.  
Kami tidak merendahkan diri di hadapan Mu juga di hadapan sesama kami.  
Kami tidak mengasihi Mu dengan segenap hati, jiwa dan pikiran kami.  
Kami tidak mengasihi sesama kami seperti kami mengasihi diri kami sendiri.  
Kami bersahabat dengan dunia ini dan lebih mengasihinya ini daripada Engkau.  
Kami berkompromi dengan dunia ini dan menggunakan firman-Mu untuk membenarkan perbuatan 
kami yang berdosa.  
Kami datang ke hadapan-Mu dalam nama Anak-Mu, Yesus Kristus, dan melalui darahNya yang 
telah tercurah di atas kayu salib. Ya Allah, dalam kemurahan-Mu, kasihanilah kami.  

 
Nyanyian Umat: KJ 27: 1,2 “Meski Tak Layak Diriku” 
 

(1)  
Meski tak layak diriku,  
Tetapi karna darah Mu,  
Dan karna Kau memabasuhku, 
Ku datang Yesus, pada Mu 
 

(2)  
Sebagaimana adanya, 
Jiwa ku sungguh bercela, 
darahMulah pembasuhnya, 
‘ku datang Tuhan, pada Mu   
 
Pemberitaan Firman  

 Pembacaan Alkitab: Ratapan 5:21, Mazmur 104:30, Matius 5:48, Efesus 4:17-24 

 Khotbah 
 
Doa Responsoria 
 
Pemimpin  : Ya Allah, berikanlah kami roh kasih dan kebenaran 
Jemaat      : Kasihanilah kami ya Allah 
Pemimpin  : Tolonglah kami untuk mengasihi sesama sebagaimana Engkau    mengasihi mereka 



Jemaat      : Kasihanilah kami ya Allah 
Pemimpin  : Tolonglah kami untuk melihat sesama kami sebagaimana Engkau melihat mereka 
Jemaat      : Kasihanilah kami ya Allah 
Pemimpin : Ya Allah kami, berikanlah roh pengampunan dan rekonsiliasi 
Jemaat     : Tolonglah kami agar rendah hati 
Pemimpin : Jadikanlah kami duta-duta damai 
Jemaat     : Tolonglah kami agar rendah hati 
Pemimpin : Tolonglah kami untuk takut akan Engkau dan patuh kepadaMu 
Jemaat     : Tolonglah kami agar rendah hati. 
 
Nyanyian Umat Now Come, O Holy Spirit/ Sekarang Datanglah, Oh Roh Kudus  

     
 
Persembahan Syukur 
Diiringi dengan Nyanyian KJ 289 : 1,2 ,8 “ Tuhan, Pencipta Semesta” 
              (1) 
Tuhan, Pencipta semesta, Kaulah Yang Mahamulia; 
sungguh besar karunia yang Kauberi. 
 
              (2) 
KasihMu nyata terjelma di sinar surya yang cerah, 
di sawah dan tuaiannya yang Kauberi. 
  
              (3) 
Pemb'rian kami s'lamanya dari tanganMu asalnya; 
yang Kauterima itulah yang Kauberi. 
 
 
 
 
 
 
 



Doa Syafaat 
 
Pemimpin : Ada begitu banyak pekerja, secara khusus perempuan dan anak-anak, yang dipaksa untuk  

bermigrasi ke negara-negara lain karena kemiskinan yang extrim dan terbatasnya kesempatan 

untuk bertahan hidup di tanah air mereka. Perdagangan orang dan  perbudakan modern 

meningkat  dengan sangat tajam.  

Jemaat     : Ya Allah, baharuilah kami di dalam Mu dan kiranya kami disadarkan untuk melihat ketidakadilan  

                  dan bekerja untuk mengatasinya. 

Pemimpin : Rumah, tempat kasih dibagikan dalam keluarga yang berbeda-beda formasinya, telah menjadi  

tempat di mana kekerasan domestik meningkat dengan sangat tajam, termasuk di dalamnya 

perkosaan dalam perkawinan, inses dan bentuk-bentuk kekerasan seksual dan kekerasan fisik 

lainnya. Tingginya angka pernikahan anak menambah kompleks persoalan yang kami hadapi.  

Jemaat    : Ya Allah, baharuilah kami di dalam Mu dan kiranya kami disadarkan akan realitas kekerasan  

                  dan kami bekerja untuk mengubah dunia menjadi tanpa kekerasan.    

Pemimpin : Kurangnya partisipasi yang setara di dalam gereja dan di dalam masyarakat merupakan isu yang 

sangat signifikan di Asia. Terdapat banyak sekali diskriminasi gender dalam berbagai bentuknya. 

Perempuan telah dibatasi kesempatannya dalam kepemimpinan dan pengambilan keputusan, 

talenta serta kontribusi mereka saat ini tidak dapat dikenali secara luas.  

Jemaat  :  Ya Allah, baharuilah kami dan kiranya kami disadarkan akan realita diskriminasi dan berjuang  

                  untuk dunia yang lebih adil gender.  

Pemimpin : Ada begitu banyak konflik politik, agama dan etnis di negara-negara Asia. Orang-orang diancam, 

dibunuh, mendapat serangan dan dipaksa untuk meninggalkan tanah air mereka karena mereka 

berasal dari kelompok atau latar belakang yang berbeda.  

Jemaat      : Ya Allah, baharuilah kami di dalam Mu dan sadarkanlah kami akan realitas konflik sehingga 

                    kami bekerja untuk mengubah dunia.  

Pemimpin  : Ada banyak orang hidup dengan HIV/AIDS mendapatkan stigmatisasi serta diskriminasi. Mereka  

                   tidak mendapatkan akses terhadap kesehatan.  

Jemaat : Ya Allah, baharuilah kami di dalam Mu dan sadarkanlah kami akan kehadiran mereka yang   

                     menderita sehingga kami bekerja untuk mengubah dunia.  

Pemimpin   : Bencana alam dan bencana buatan manusia terjadi terus menerus dan menghacurkan sistem  

                      ekologi.  

Jemaat        : Ya Allah, baharuilah kami di dalam Mu dan kiranya kami disadarkan akan bencana serta bekerja 

untuk mengubah dunia. 

 

Nyanyian Umat : Now Come, O Holy Spirit / Sekarang Datanglah, Oh Roh Kudus  
 
Doa untuk Negara Nepal dan Negara Anggota ACWC 
 
 
 
 



Nyanyian Umat KJ. 407: 1,4 “Tuhan, Kau Gembala Kami” 
(1) 
Tuhan, Kau gembala kami,  
Tuntun kami domba Mu. 
Bri’ lah kami menikmati, 
Hikmat pengurbanan Mu.  
Tuhan Yesus, Juruslamat, kami ini milik Mu (2x)  
 
(4) 
Kehendak Mu, kami cari, 
Ingin turut maksud Mu.  
Tuhan, isi hati kami,  
Dengan kasih Mu penuh, Tuhan Yesus, juruslamat, tak terhingga kasih Mu (2x)  
 
Berkat 
Pemimpin : Saudara, kita telah mendengar kehendak Allah diberitakan hari ini.  

  Marilah kita belajar untuk melakukannya di dalam hidup kita setiap hari. 
Jemaat  : Kiranya Roh Allah menolong kami! 
Pemimpin : Terimalah berkatNya: 

  Kiranya kasih karunia dan hikmat dari Allah, Bapa kita, Yesus Kristus serta pertolongan 
  Roh Kudus menaungi dan menolong saudara-saudara sekalian sekarang sampai     
  selama-lamanya. Amin.  

 
 

 
 
 

 

  

Jakarta, Sept’ 2018 

 

Biro Perempuan dan Anak-PGI 

 

 

 


