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KATA PENGANTAR 

 

Salam sejahtera, 

 

Selamat bertemu kembali untuk para Ibu-Ibu Komisi Perempuan Gereja, kiranya kita 

semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat meskipun negara kita masih 

berjuang untuk memutus mata rantai penularan virus corona yang sering disebut 

Pandemi Covid-19. Bulan November ini kita merayakan kembali  Hari Persekutuan 

Perempuan Gereja di Asia sekaligus pengumpulan Persembahan Mata Uang Terkecil 

(PERMUT), walau dalam keadaan yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya kiranya 

tidak mengurangi sukacita kita semua dalam menghayati dan memaknainya.  

 

Tata Ibadah tahun ini disusun oleh saudara-saudara kita dari Komisi Perempuan 

Gereja Presbiterian di Taiwan dengan Tema “Menerobos Tembok, Menutup Jurang 

Pemisah dan Maju dalam Solidaritas”. Tema ini kiranya mengingatkan kita semua 

untuk tetap berjuang bersama para perempuan di Taiwan serta meningkatkan 

solidaritas kaum perempuan di Asia dalam rangka arak-arakan untuk berjuang bagi 

keadilan. 

 

Mewakili Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia kami juga mengucapkan terima 

kasih dan penghargaan yang tulus bagi semua pihak yang telah terlibat melalui 

partisipasi dalam perayaan Hari Persekutuan Perempuan Gereja di Asia setiap 

tahunnya. Kiranya kita tetap setia dalam merayakan serta memaknai perjuangan yang 

masih terus kita kerjakan bersama-sama.  

 

Selamat Merayakan Ibadah HPPGA 2020. 

Tuhan memberkati pelayanan kita semua. 

 

 

Teriring salam dan doa, 

 

 

Ridayani Damanik 

Biro Perempuan dan Anak  

 

 

 



 

 

 

 

PETA NEGARA TAIWAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Profil Negara  Taiwan 

 

Taiwan merupakan sebuah negara pecahan dari Republik Rakyat tiongkok (China), 

Taiwan memisahkan diri dari China diakibatkan perbedaan ideologi.  Luas pulau 

Taiwan hanya sekitar 36.193 km2, dengan jumlah penduduk sebanyak 23.468.748 

jiwa. Negara ini juga dikenal dengan sebutan formosa yang berarti pulau yang indah. 

Selama satu dasawarsa ini, bersama Korea Selatan, Hongkong, dan Singapura negara 

ini memprioritaskan pembangunanya dari bidang agraria ke industri. Saat ini 

Taiwan tergolong sebagai salah satu negara yang termasuk maju di dataran Asia. 

Taiwan jua dijuluki sebagai macan industri dunia baru dengan kemajuan 

perekonomian yang begitu pesat. 

 

Nama                   : Republik Tiongkok (Zhōnghuá Mínguó) 

Luas                     : 36.193 Km2 

Ibukota                 : Taipei 

Penduduk             : 23.468.748 

Pemerintahan        : Republik Semi Presidensial 

Republik didirikan  : 1 Januari 1912 

Bahasa                   : Mandarin 

Agama Mayoritas  : Kristen, Konghuchu, Buddha, Islam, Lainya 

Mata Uang            : Dollar Baru Taiwan 

Perkapita              : U$D 22.083 

Lagu Kebangsaan : Our Aim Shall be to Found a Free Land 

 

Pemerintahan Taiwan 

Taiwan memiliki ibukota bernama Taipei dengan sistem pemerintahan negara semi 

Presidensial. Kepala pemerintahan Republik Tiongkok adalah seorang  Presiden, yang 

memiliki masa jabatan selama 4 tahun. Presiden mempunyai kekuasaan atas 4 cabang 

(Yuan) yaitu Yuan Eksekutif, Yuan Perwakilan, Yuan Kehakiman, dan Yuan Pengawas. 

Presiden melantik anggota Yuan Eksekutif sebagai anggota kabinetnya termasuk 

Perdana Menteri  yang bertanggung jawab terhadap polisi dan pengendalian 

ketertiban. Badan utama perwakilan merupakan Dewan Perwakilan Rakyat dengan 

jumlah kursi sebanyak 225 dimana 168 darinya diisi oleh anggota hasil pemilu 

langsung. Sisanya dibagikan secara proporsional antara keseluruhan yang diterima 

partai (41 kursi), wilayah seberang lautan 8 kursi) dan kursi khusus penduduk asli 

https://id.wikipedia.org/wiki/Presiden_Republik_Tiongkok


Taiwan (8 kursi). Para anggota dewan ini memiliki masa jabatan 3 tahun. Pada 

awalnya Dewan Konstituante Nasional, sebagai badan konstitusi dan wakil rakyat 

umumnya, mempunyai sedikit kekuasaan legislatif, akan tetapi dewan ini telah 

dihapuskan pada tahun 2005 dan kekuasaan untuk merancang konstitusi diserahkan 

kepada Yuan Perwakilan dan pemilih dari kalangan rakyat. 

 

Penduduk Taiwan 

Taiwan memiliki jumlah penduduk yang lumayan padat, jumlah penduduk Taiwan 

saat ini diperkirakan sekitar 23.468.748 jiwa. Mayoritas penduduk Taiwan beretnis 

Tionghoa karena ada pengaruh dari kebudayaan China, dan ada juga etnis lain seperti 

para imigran dari India, Fillipina, bahkan Indonesia di negara ini. Mayoritas penduduk 

Taiwan beragama Kristen, Konghuchu, Buddha dan sebagian ada juga Islam selain itu 

penduduk Taiwan berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Mandarin. 

 

Perekonomian Taiwan 

Pada awalnya, perekonomian Taiwan secara keseluruhan berorientasi pada sektor 

agraris. Kemudian terjadi pergeseran orientasi perekonomian ke bidang 

industri. Adapun bentuk pengembangan industri di Taiwan didominasi oleh jasa 

konstruksi, perbankan, indsutri elektronika, komputer dan semikonduktor yang telah 

diakui kualitasnya di pasar internasional, perkapalan, jasa penerbangan dan 

transportasi. Selain itu, Taiwan juga memiliki pusat jasa di bidang pelayaran, kargo 

dan penerbangan yang memiliki reputasi yang cukup baik dan cukup kuat (Anon, 

n.d.). Dengan demikian, adanya krisis Asia yang terjadi di tahun 1997 tidak terlalu 

berpengaruh terhadap perekonomian Taiwan jika dibandingkan dengan negara-

negara lain di Asia. Keberhasilan ekonomi Taiwan memberi peluang bagi 

penduduknya bepergian ke luar negeri untuk urusan bisnis, edukasi dan juga vokasi. 

Setelah kembali ke Taiwan, mereka yang banyak dipengaruhi oleh nilai kebebasan 

individu dan masyarakat pluralis dari luar tidak mungkin bertahan di bawah rezim 

autoritarian. Oleh karena itu, secara perlahan masyarakat Taiwan hidup di bawah 

pemerintahan yang lebih demokratis. Saat ini pendapatan perkapita Taiwan mencapai 

$22.083/tahun. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

LATAR BELAKANG  

PERAYAAN ASIAN CHURCH WOMEN’S CONFERENCE 

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 15 

November 1958 ditetapkan sebagai hari lahir ACWC. Kini Negara Anggota ACWC 

terdiri dari 19 negara, yaitu Hongkong, India, Indonesia, Korea, Malasyia, Selandia 

Baru, Australia, Pakistan, Taiwan, Thailand, Nepal, Jepang, Myanmar, Bangladesh, 

Filipina, Cina, Kamboja, Mongolia, dan Sri Lanka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

LAMBANG ACWC 

  

 

 

Gambar salib di tengah-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-murid-Nya, 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). 

 

Kesatuan di dalam 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 Oikoumene semesta. 

3. Melaksanakan dan menampakkan iman Kristen serta tanggung jawabnya 

melalui doa, persekutuan Oikoumenis 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 

PERSEKUTUAN MATA UANG TERKECIL 

 

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 karena peperangan. Mereka 

bertekad untuk memperkuat persekutuan perempuan Kristen di tengah konflik antar 

bangsa yang sedang terjadi dan memikirkan tindakan konkret 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 di bidang pendidikan, kesehatan, pengembangan kepemimpinan 

perempuan, kesetaraan gender, 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 dan anak. 

2. Untuk membiayai program kemanusiaan akibat peperangan, bencana alam dan 

korban ketidakadilan. 

 

LAMBANG FELLOWSHIP OF THE 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. 

 

 

 



 

 

 

PETUNJUK PENGGUNAAN LITURGI ACWC 

 

1. Tata Ibadah Asian Church Women’s Conference (ACWC) atau Hari Persekutuan 

Perempuan Gereja Asia (HPPGA) 2020 disiapkan oleh Kelompok Kerja 

Perempuan Oikoumenis Dewan Gereja Taiwan 

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, Selandia Baru, Australia, Pakistan, Taiwan, 

Thailand, Nepal, Jepang, Myammar, Banglades, Filipina, Cina, Kamboja, 

Mongolia, dan Sri Lanka. 

3. Bendera tersebut dipegang oleh satu orang per bendera 

4. Sebuah meja ditempatkan di depan mimbar, di atas meja itu diletakkan sebuah 

salib. Salib juga bisa didirikan di dekat meja tersebut. 

5. Kemudian prosesi yang membawakan bendara diikuti oleh petugas ibadah, 

semua yang bertugas dan panitia 

6. Bendera dibawa dan ditancapkan pada tempat (seperti pot) yang telah 

disediakan di depan altar. 

7. Tempat bendera dihias sebagaimana layaknya untuk beribadah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PANDUAN PERSIAPAN IBADAH: 

 

1. 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 u ntuk mendukung: Persembahan 

kepada Tim perempuan ACWC Asia dan 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. 

 

Persembahan tersebut dapat dikirimkan melalui Rekening PGI: 

 

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.   

 

         

 

 

 

 

 

 



 

 

 

LITURGI 

HARI PERSEKUTUAN PEREMPUAN GEREJA ASIA 2020 

 

UCAPAN SELAMAT DATANG 

 

Pemimpin: 

Selamat datang kepada Saudara-Saudara semua pada perayaan Hari Persekutuan Perempuan 

Gereja Asia 2020, mari kita bersama  merayakan ibadah sebagai bukti solidaritas bagi perempuan di 

negara Taiwan.   

            

Mazmur 111:1-3 

Haleluya! Aku mau bersyukur kepada TUHAN  dengan segenap hati,  

dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah.  

 

Besar perbuatan-perbuatan TUHAN,  

layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya.  

 

Agung dan bersemarak pekerjaan-Nya,  

dan keadilan-Nya tetap untuk selamanya. 

 

Nyanyian Pembuka   

Kidung Gereja Presbiterian di Taiwan (Nyanyian Pelengkap 64)  

Let All Nations Praise The Lord/Biarlah Segala Bangsa Memuji Tuhan 

 

Seruan Pertobatan 

Ya Tuhan yang telah melimpahkan kepada kami keadilan, kesetaraan dan cinta kasih, 

kami datang kepada-Mu dengan kerendahan hati, kami bertobat, dan memohon belas 

kasihan dan pengampunan-Mu. Kami hidup dalam budaya patriarki yang menyatakan 

“Laki-laki lebih unggul, perempuan lebih rendah” dan orang-orang di sekeliling kami 

sering bersikap tidak adil terhadap perempuan dan anak-anak; Namun kami tidak 

memiliki cukup keberanian untuk berdiri dan berbicara untuk memperkenalkan 

perubahan yang nyata.  

Ya Tuhan ampunilah kami. 



Kami mengabaikan mereka yang terkucilkan di tengah masyarakat; kami memilih 

untuk tidak menolong mereka sehingga mereka terus menjalani kehidupan yang 

berat. 

Ya Tuhan ampunilah kami. 

Dalam pelayanan di gereja, kami dengan bangga ingin melakukan hal-hal dengan cara 

kami sendiri sementara kami masih sering memandang rendah terhadap sesama; 

kami lupa bahwa kami adalah kesatuan dalam tubuh Kristus.  

Ya Tuhan ampunilah kami. 

 

Pengakuan Iman  

Iman Sang Perempuan (Dibaca bersama) 

 

AKU PERCAYA KEPADA ALLAH 

Yang menciptakan perempuan dan laki-laki  

menurut gambar-Nya sendiri 

yang menciptakan dunia  

dan mempercayakan keduanya 

untuk merawat bumi. 

 

AKU PERCAYA KEPADA YESUS 

Anak Allah 

Dipilih oleh Allah 

lahir dari Maria 

yang mendengarkan kaum perempuan dan menghargai mereka 

yang tinggal di rumah-rumah mereka 

yang berbicara tentang keadilan dengan mereka 

yang diikuti dan didukung penuh 

oleh murid-murid perempuan-Nya tersebut. 

 

AKU PERCAYA KEPADA YESUS 

Yang mempercakapkan kebenaran  

dengan seorang perempuan 

di tepi sumur 

yang menunjukkan keilahian-Nya kepadanya 

yang mendorongnya untuk pergi  

menyebarkan kisahnya yang luar biasa ke seluruh penjuru kota. 

 

 



AKU PERCAYA KEPADA YESUS 

Yang menerima urapan dari seorang  perempuan 

Dan yang menegur para lelaki  

yang memandang rendah kepadanya 

 

Aku percaya kepada Yesus 

Saat Ia berkata bahwa perempuan ini akan diingat 

atas apa yang telah dilakukannya  

untuk melayani Dia. 

 

AKU PERCAYA KEPADA YESUS 

Yang menyembuhkan seorang perempuan pada hari Sabat 

dan membuatnya utuh 

karena dia pun 

seorang manusia. 

 

AKU PERCAYA KEPADA YESUS 

Yang menggambarkan cerita Kasih Allah 

seumpama perempuan yang mencari koin yang hilang 

seumpama perempuan yang merengkuh 

untuk menemukan yang terhilang. 

 

AKU PERCAYA KEPADA YESUS 

Yang mengingat kehamilan dan kelahiran 

dengan rasa hormat 

bukan sebagai hukuman 

namun sebagai peristiwa kunci 

akan gambaran perubahan 

sebuah kelahiran kembali 

penderitaan-menjadi-sukacita. 

 

AKU PERCAYA KEPADA YESUS 

Yang menggambarkan diriNya sendiri 

sebagai induk ayam 

yang rindu mengumpulkan anak-anaknya 

di bawah sayapnya. 

 

 



AKU PERCAYA KEPADA YESUS 

Yang menampakkan diri pertama kali kepada Maria Magdalena 

lalu mengiringinya dengan letupan pesan  

PERGILAH dan WARTAKAN. 

 

 

AKU PERCAYA KEPADA KUASA PENEBUSAN 

Yang tidak ada di dalam siapapun juga 

Baik Yahudi ataupun Yunani 

Budak ataupun orang merdeka 

Laki-laki ataupun perempuan 

Karena semua telah menjadi satu 

Di dalam karya penyelamatan. 

 

AKU PERCAYA KEPADA ROH KUDUS 

Saat dia bergerak di atas air penciptaan 

dan di seluruh bumi. 

 

AKU PERCAYA KEPADA ROH KUDUS 

Perempuan dengan Roh Allah 

Bak ayam betina 

Yang menjadikan kita 

memberi kita kehidupan  

dan melindungi kita 

dengan sayapnya. 

Rachel C. Wahlberg, Disadur dari: Prayers & Poems, Songs & Stories 

Ecumenical Decade: Churches in Solidarity with Women 

             

Bacaan Responsif: 

 

Pemimpin: Kini kita memiliki keyakinan untuk memasuki Tempat Maha Kudus 

dengan darah Yesus, dengan cara baru dan hidup yang dibukakan bagi kita melalui 

tabir, yakni diri-Nya sendiri. (Ibrani 10: 19-20) 

 

Jemaat: Ya Tuhan! Tolonglah kami untuk menerobos tembok. 

 

Pemimpin: Jalanilah hidup sesuai panggilan yang telah kita terima. Berusahalah untuk 

menjaga kesatuan Roh melalui ikatan damai sejahtera (Efesus 4: 1 & 3) 



 

Jemaat: Ya Tuhan! Tolonglah kami untuk menerobos tembok. 

 

Pemimpin: Bagian yang menurut kami kurang terhormat kami perlakukan dengan 

penghormatan khusus. Dan bagian-bagian yang tidak terlihat diperlakukan dengan 

memberikan perhatian khusus. (1 Korintus 12:23) 

 

Jemaat: Ya Tuhan! Tolonglah kami menutup jurang pemisah. 

 

Pemimpin: Allah telah menyusun anggota-anggota tubuh begitu rupa dan 

memberikan penghormatan yang lebih besar kepada bagian-bagian yang kurang elok, 

sehingga tidak boleh ada perpecahan dalam tubuh, tetapi setiap bagian harus saling 

memperhatikan satu sama lain (1 Korintus 12- 24b-25) 

 

Jemaat: Ya Tuhan! Tolonglah kami menutup jurang pemisah. 

 

Pemimpin: Dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, dalam segala 

hal kita bertumbuh ke arah Dia yang adalah Kepala, yaitu Kristus. Dari pada-Nyalah 

seluruh tubuh, bergabung dan disatukan oleh setiap bagian pendukung, tumbuh dan 

membangun dirinya sendiri dalam cinta, saat masing-masing bagian melakukan 

tugasnya. (Efesus 4: 15-16) 

 

Jemaat: Ya Tuhan! Tuntunlah kami untuk maju dalam solidaritas. 

 

Pemimpin: Supaya kamu seia sekata sehingga tidak ada perpecahan di antara kamu 

dan kamu erat bersatu dalam pikiran dan perasaan. (1 Korintus 1:10) 

 

Jemaat: Ya Tuhan! Tuntunlah kami untuk maju dalam solidaritas. 

 

Semua: Kamu semua adalah tubuh Kristus  dan kamu masing-masing adalah 

anggotanya. Maka saat ini, kita merupakan tubuh dari Persekutuan Perempuan Gereja 

Asia, yang masing-masing kita adalah anggotanya. (Band. 1 Korintus 12:27) 

           

 

Paduan Suara 

 

 

           



Pembacaan Alkitab 

Bilangan 27:1-8 

Kemudian mendekatlah anak-anak perempuan Zelafehad  bin Hefer  bin Gilead bin 

Makhir  bin Manasye dari kaum Manasye bin Yusuf--nama anak-anaknya itu adalah: 

Mahla, Noa, Hogla, Milka dan Tirza-- dan berdiri di depan Musa dan imam Eleazar, dan 

di depan para pemimpin dan segenap umat itu dekat pintu Kemah Pertemuan,  serta 

berkata: "Ayah kami telah mati di padang gurun, walaupun ia tidak termasuk ke dalam 

kumpulan yang bersepakat melawan TUHAN, ke dalam kumpulan Korah, tetapi ia 

telah mati karena dosanya sendiri, dan ia tidak mempunyai anak laki-laki. Mengapa 

nama ayah kami harus hapus dari tengah-tengah kaumnya, oleh karena ia tidak 

mempunyai anak laki-laki? Berilah kami tanah milik di antara saudara-saudara ayah 

kami." Lalu Musa menyampaikan perkara  mereka itu ke hadapan TUHAN.Maka 

berfirmanlah TUHAN kepada Musa: "Perkataan anak-anak perempuan Zelafehad itu 

benar; memang engkau harus memberikan tanah milik pusaka kepadanya di tengah-

tengah saudara-saudara ayahnya; engkau harus memindahkan kepadanya  hak atas 

milik pusaka ayahnya. Dan kepada orang Israel engkau harus berkata: Apabila 

seseorang mati dengan tidak mempunyai anak laki-laki, maka haruslah kamu 

memindahkan hak atas milik pusakanya kepada anaknya yang perempuan.  

 

Ibrani 10:19-22 

Jadi, saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk 

ke dalam tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi 

kita melalui tabir, yaitu diri-Nya sendiri, dan kita mempunyai seorang Imam 

Besar  sebagai kepala Rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan 

hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman  yang teguh, oleh karena hati kita telah 

dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang 

murni.  

            

Khotbah 

“Menerobos Tembok, Menutup Jurang Pemisah dan  

Maju Dalam Solidaritas” 

Pengantar: 

Perbaikan sistem sosial seringkali datang dari mereka yang kerap menjalani 

kehidupan yang sulit sehingga merindukan adanya perubahan. Dalam Bilangan 27: 1-

8, Zelafehad, keturunan Yusuf, meninggal di padang gurun. Menurut hukum Ibrani 

kuno, anak perempuan tidak dapat mewarisi harta warisan. Menghadapi kematian 

sang ayah dan demi kelangsungan hidup keluarga mereka, kelima putri Zelafehad 

dengan berani menawarkan jalan keluar penyelesaian masalah.  



 

Pokok Bahasan: 

A. Berani Menghadapi Jalan Buntu: Dalam situasi dimana "Laki-laki lebih 

diunggulkan dan perempuan kerap direndahkan" serta ketidakadilan sistem 

sosial, para perempuan seringkali tidak memiliki keberanian untuk menantang 

dan mengubah akar masalah yang membawa mereka pada kesengsaraan. Ketika 

ayah mereka meninggal, putrid-putri Zelafehad tidak dapat mewarisi harta 

warisan. Terlepas dari hukum dan sistem sosial, mereka mencoba menawarkan 

jalan untuk mengubah peraturan yang ada. Ini menunjukkan bahwa pikiran dan 

tindakan mereka tidak melemah ataupun tertekan saat menghadapi jalan buntu. 

B. Mengubah Hukum: Saat Musa mendengarkan kebutuhan mereka, ia lalu 

membawa kasus tersebut ke hadapan Tuhan. Musa tahu otoritasnya berasal dari 

Tuhan, jadi dia mengambil waktu untuk bertanya kepada Tuhan mengenai hal-hal 

yang sekiranya perlu diubah. Setelah Tuhan menyetujui permintaan kelima anak 

perempuan Zelafehad tersebut, Musa mematuhi Tuhan dan mengubah hokum 

yang ada, sehingga putri-putri Zelafehad dapat mewarisi harta warisan ayahnya. 

Hal ini menunjukkan bahwa kesenjangan besar antara hak laki-laki dan 

perempuan telah mengalami sedikit perubahan. 

C. Menjadi Seorang Pemimpin: Saat hukum diperhadapkan pada kehidupan yang 

sesungguhnya di dunia nyata, Musa mampu mendengarkan kebutuhan orang lain, 

lalu membawa masalah tersebut ke hadapan Tuhan, dan patuh kepada Tuhan. 

Dengan melakukan hal tersebut, Musa telah mengubah krisis menjadi titik balik 

yang juga menyatakan kemuliaan serta menunjukkan keadilan dan cinta kasih 

Tuhan. 

 

Kesimpulan: 

Menjadi pemimpin yang dipilih oleh Tuhan berarti menjauhkan diri dari nafsu 

serakah akan kekuasaan, dan mampu berdiam dengan rendah hati di hadapan Tuhan 

saat memerintah, serta mampu mendobrak tembok pemisah, dan memahami dengan 

baik kondisi yang terjadi di tengah mereka yang dipimpin. Untuk mengungkapkan 

hukum dan aturan yang timpang, perempuan, yang umumnya memiliki sumber daya 

sosial yang lebih sedikit, harus berani menerobos tembok rintangan yang ada dalam 

tradisi masyarakat, dan dengan berani mengusulkan strategi serta mengupayakan 

jalan keluar yang baru. Oleh karena itu, hukum dan aturan yang tidak memadai dapat 

diubah; struktur sistem sosial mungkin menjadi lebih memadai; kehidupan kaum 

minoritas bisa dilindungi. Dibutuhkan tiga komponen untuk mewujudkan keadilan di 

dunia ini: Cinta dan belas kasihan Tuhan, kecerdasan dan keberanian putri-putri 

Zelafehad, serta kebijaksanaan dan kerendahan hati Musa. 



          

Nyanyian Pujian 
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Spirit of the living God/Roh Allah Yang Hidup 

 

Doa Syafaat 

1. Doakan para perempuan di Asia, agar mereka mampu menunjukkan keberanian, 

menghancurkan kebuntuan dan batas-batas tradisi budaya, sistem, gender dan ras 

yang menyebabkan pemisahan. 

2. Doakan para perempuan di Asia, agar mereka memiliki kesempatan yang sama 

untuk dapat mengakses setiap sumber daya dan mempersempit jurang pemisah 

antara si kaya dan si miskin. 

3. Doakan para perempuan di Asia, agar bersama-sama mereka mampu saling 

berdampingan untuk membangun komunitas atas dasar cinta kasih dan keadilan. 

4. Doakan kebutuhan negara-negara mitra. 

5. Doakan Persekutuan Perempuan Gereja Asia/ACWC. 

 

Persembahan 

Akan diperuntukkan bagi Pelayanan Persekutuan Perempuan Gereja Asia/ACWC 

 

Doa Persembahan 

 

Nyanyian Penutup 

We are the Women of the World 

(Diambil dari Sidang Umum ke-16 Konferensi Perempuan Gereja Asia) 

 

Pengutusan & Berkat 

 

 



 



 

 

 

 

 



 



 


