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KATA PENGANTAR 

Salam sejahtera dalam Tuhan  

 

Puji syukur patut dipersembahkan kepada Tuhan atas 

segala kasih dan tuntunanNya sehingga Gema PWGT edisi 96 

ini boleh terbit dan hadir menyapa kita dengan tema: 

“Kebangkitan Kristus Menyemangati Kita Menjadi Pembawa 

Damai Sejahtera Untuk Semua” 

Melalui tema Gema PWGT untuk edisi ini, hendak mengajak 

semua anggota PWGT agar sungguh-sungguh meyakini dan 

mensyukuri akan kebangkitan Kristus. Kebangkitan Kristus 

memberikan semangat untuk bangkit dari berbagai masalah-

masalah yang dihadapi, serta menguatkan kita untuk memberitakan 

dan mewujudnyatakan Damai Sejahtera dalam kehidupan pribadi, 

keluarga, maupun dalam kehidupan berjemaat dan bermasyarakat. 

Semoga Roh Kudus menolong dan memampukan kita menjadi 

pembawa Damai Sejahtera bagi semua. Tuhan dimuliakan. 

 

Salam PWGT    : Jayalah PWGT !! 

                            Jayalah PWGT: “Damai di hati “ 

                  

 

 

 

                       Pengurus Pusat  PWGT 
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SAPAAN AKHIR PERIODE PP-PWGT  2017 – 2022 

Puji dan syukur patut dipersembahkan kepada Tuhan 

pemilik  Persekutuan Wanita Gereja Toraja yang telah menuntun 

Pengurus Pusat PWGT mengemban amanah  persidangan  XIII di 

Hotel Myko Makassar dari Tahun 2017 – 2022.  

Periode ini cukup menantang dan terasa melelahkan, merealisasikan  

satu demi satu rencana yang sudah dirancang. Kita bersyukur Tuhan  

melindungi kita terus bertahan, beradaptasi dengan berbagai 

dinamika kehidupan. Akhir perjalanan penting merefleksikan 

momentum. Waktu terus berjalan maju  lembaran demi lembaran 

sudah kita isi dengan coretan,  sudah menghiasi  periode ini, kita 

sudah menjalani persekutuan ini dengan persaudaraan yang tak 

pernah pudar. Krisis  ekonomi, sosial dan ekologis terus mendera 

kita,  PWGT disemua lingkup telah  bekerja bukan hanya ceremony 

belaka tetapi memperjumpahkan kasih setia Tuhan dengan 

warganya melalui PWGT yang siap berbagi  materi, isi hati dan 

melakukan upaya-upaya terciptanya harmonisasi ciptaan.  

Pengurus  PWGT disemua lingkup  terus ada ditengah kehidupan 

warganya dengan sentuhan – sentuhan yang dapat dilakukan 

karena sesungguhnya PWGT barulah PWGT ketika melakukan misi 

Allah ditengah dunia dan mengabdikan dirinya sesuai konteks 

dimana dia berada, karena itu kita sadar  bahwa kita tidaklah 

bekerja diruang hampa tetapi ditengah dunia yang bergumul 

dengan tragedy kemanusiaan. 

Ditengah masa sulit kita tetap mewartakan ajaran Yesus sepanjang 

pesiarahannya di dunia melayani yang terpinggirkan, semoga kita 

semakin diperlengkapi dalam iman yang teguh. PP-PWGT terus 

mengadakan konsolidasi organisasi,  mengurai simpul-simpul yang 

membuat kita tidak optimal, membenahi perangkat organisasi yang 

mendorong akselerasi. 
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Mengakomodasikan Ide-ide kecil yang dapat membumikan 

program, tidak sekedar mengatakannya tetapi mampu mewujudkan 

karya nyata ditengah dunia ini. 

Amsal 14 : 23: Dalam jeri paya ada keuntungan tetapi kata-kata 

belaka mendatangkan kekurangan saja. 

Mendorong kehidupan ugahari yang proporsional dalam berbagai 

bentuk pelayanannya. 

Kita semua telah mampu menghijaukan dan mengorangekan 

wilayah pelayanan kita dan ini merupakan semangat senasib dan 

sepenanggungan. Kita mampu menghayati bahwa trauma bukan 

masalah kita tetapi menyembuhkan adalah tanggung jawab kita. 

Mengurangi peran-peran yang menghambat potensi bergerak. 

Mendorong aktivitas yang dijiwai  entrepreneur, berharap kita terus 

memiliki keberanian yang mungkin kita hadapi ke depan.Kita 

adalah tonggak yang akan memberi harapan yang menguatkan, 

untuk memberi pengaruh pada kehidupan organisasi selanjutnya. 

Akhirnya  Pengurus Pusat PWGT mengucapkan terima kasih dan 

cintah kami untuk semua pengurus PWGT, semua anggota PWGT  

bersama keluarga disemua lingkup, PMG, BPK, BPSW dan BPS  

yang telah mendampingi PWGT selama ini, berpartisipasi dalam 

berbagai bentuk sehingga Pengurus Pusat PWGT dan pengurus 

PWGT di semua lingkup dapat melaksanakan amanah memuliakan 

nama Tuhan.   

Mohon maaf atas segala hilaf dan kealfaan Pengurus Pusat PWGT 

selama ini.  Tuhan memberkati kita semua. 

                                               Ny. DK 
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Penjelasan tema Gema PWGT edisi 96 
 

“KEBANGKITAN KRISTUS MENYEMANGATI KITA MENJADI 

PEMBAWA DAMAI SEJAHTERA UNTUK SEMUA.” 

Yohanes 20:19-23 

Kristus bangkit! Sungguh, Kristus bangkit!  Demikianlah 

pekik kemenangan yang terdengar pada setiap hari Paskah, sejak 

jaman gereja mula-mula.  Teriakan ini muncul dari tengah-tengah 

ketakutan yang amat sangat yang dialami oleh murid-murid Yesus 

karena ditinggal oleh guru mereka secara sangat mengenaskan. 

Kematian di atas kayu salib adalah cara meninggal yang saat itu 

dipandang hina. Hanya penjahat yang luar biasa yang dibunuh 

dengan cara digantung pada kayu salib.  Pada saat yang sama para 

murid juga dihantui oleh ketakutan terhadap orang Yahudi 

terutama para pemimpin agama yang membenci Yesus, yang 

menganggap Yesus sebagai saingan mereka, yang merampas 

popularitas mereka. Sebab itu para murid mengunci diri mereka 

dalam sebuah ruangan tertutup.  Namun…., tiba-tiba Yesus muncul 

di tengah-tengah mereka, mengatakan “Damai sejahtera bagi 

kamu!”  Dapat dibayangkan bagaimana kagetnya para murid 

melihat guru mereka yang sudah mati tiga hari lalu, kini hadir 

secara fisik di tengah-tengah mereka. Dia sungguh hidup!  

Dalam kekalutan pikiran dan ketakutan murid karena pengalaman 

kehilangan yang dialami, Yesus yang bangkit menyapa mereka 

dengan ucapan “damai sejahtera bagi kamu.”  Ketika merayakan 

Paskah di tahun 2022 ini, adakah kita yakin bahwa Kristus sungguh 

hadir di tengah kekalutan pikiran kita, hati kita yang gundah dan 

berbagai ketakutan yang menghantui kehidupan kita.  Adakah 

Kristus yang bangkit hadir menemani kita menghadapi berbagai 

persoalan masa kini, antara lain: ancaman pandemi yang masih 
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menguatirkan; beban ekonomi yang masih menekan diri dan 

keluarga kita; persoalan komunikasi antara orang tua dan anak-

anak mereka, khususnya generasi milenial; persaingan yang tidak 

sehat dalam keluarga, gereja dan masyarakat; keinginan untuk 

menang sendiri dan memperoleh keuntungan sebesar mungkin 

untuk diri dan kelompok sendiri; kerakusan yang makin menguasai 

banyak orang; ketidakjujuran serta pembengkokan kebenaran;  

berita palsu (hoaks) yang beredar dengan cepat lewat media sosial, 

dan acap kita ikut mempercepat penyebarannya; sikap fanatisme 

suku dan agama serta intoleransi dalam masyarakat majemuk 

Indonesia yang semakin subur; sampah rumah yang dibiarkan 

berserakan, pembabatan hutan dalam jumlah besar, limbah industri 

yang dibuang secara sembrono yang memperlihatkan 

ketidakpedulian manusia terhadap alam ciptaan Allah.   

Kebangkitan Kristus memberi semangat baru bagi para murid.  

Mereka bangkit dari rasa tidak berdaya dan ketakutan yang 

menguasai mereka sehingga merasa tak mampu berbuat apa-apa. 

Kebangkitan Kristus menembus kematian, membebaskan para murid 

dari segala bentuk ketakutan dan keputusasaan yang mencekam 

mereka saat itu. Damai sejahtera yang disampaikan Kristus memberi 

kekuatan dan semangat baru bagi mereka sehingga mereka mampu 

mengatasi ketakutannya, mampu menghadapi kehidupan yang 

tidak sepi dari tantangan. Yesus yang bangkit tidak berhenti pada 

mengumandangkan damai sejahtera untuk murid-murid. Ternyata 

murid-murid yang telah mengalami kehadiran Kristus yang bangkit  

diutus oleh Kristus ke tengah dunia untuk melanjutkan karyaNya, 

yaitu memberitakan dan mewujudnyatakan damai sejahtera bagi 

semua manusia dan segenap ciptaanNya. KataNya: “Sama seperti 

Bapa mengutus Aku, demikian juga sekarang Aku mengutus kamu.” 

Yesus memberi bekal kepada mereka, kataNya: “Terimalah Roh 

Kudus.”   (Yoh. 20:21-22) 
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Para pembaca GEMA PWGT yang kekasih, 

Jika kita sungguh meyakini akan kebangkitan Kristus,  kita pun 

dapat bangkit dari berbagai bentuk keterpurukan yang kita hadapi 

dan mengatasi masalah-masalah yang masih membelenggu diri kita, 

dan menjadi pembawa damai bagi anggota keluarga kita, maupun 

dalam kehidupan berjemaat dan bermasyarakat. Kita bersyukur 

bahwa Yesus yang bangkit memberikan Roh Kudus kepada kita 

yang menjadi penopang kita dan pemberi semangat baru untuk 

bangkit dari masalah-masalah yang kita hadapi. Selanjutnya, 

kebangkitan Kristus menguatkan kita untuk memberitakan dan 

mewujudnyatakan damai sejahtera dalam keluarga, dalam jemaat 

dan dalam masyarakat. Roh kudus memampukan kita untuk 

berdamai dengan sesama lewat kesediaan untuk mengakui dengan 

tulus kesalahan yang telah kita lakukan terhadap sesama dan berani 

meminta maaf. Sebaliknya kita pun oleh kuasa Roh Kudus 

dimampukan untuk mengampuni sesama kita yang telah melukai 

hati kita atau mungkin telah merusak masa depan kita (band. Yoh. 

20:23). 

Persidangan XIV PWGT akan diselenggarakan di Hotel 

Misiliana pada tanggal 22-25 Juni 2022. Tema persidangan 

ini mengacu kepada tema Sidang Sinode Am XXV Gereja 

Toraja 2021, yaitu: “Bertambah Teguh di dalam Iman dan 

Pelayanan bagi Semua”  dan subtema: “Semangat Solidaritas 

dengan Semua CiptaanNya, mendorong PWGT 

menumbuhkembangkan Budaya Damai Sejahtera dalam 

Kehidupan Keluarga, Gereja dan Masyarakat.” Sebagai bagian 

yang integral dari Gereja Toraja, maka  PWGT tetap 

mengarahkan pelayanannya kepada Visi Gereja Toraja 2021-

2026, yakni:  “GEREJA TORAJA SATU DALAM PELAYANAN 

BERSAMA”. Persidangan ini akan menggumuli bagaimana 
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PWGT di setiap jemaat dapat menjadi alat Tuhan untuk 

mewujudkan damai sejahtera dalam kehidupan pribadi 

maupun dalam keluarga, gereja dan masyarakat.   

Kita bersyukur bahwa dalam setiap jemaat Gereja Toraja hadir 

PWGT yang telah ikut melayani dalam gereja dan masyarakat. 

Namun di tengah berbagai masalah yang sering mengganggu 

hadirnya damai sejahtera untuk seluruh ciptaan Allah, PWGT perlu 

giat dalam menumbuhkembangkan budaya damai di tempat di 

mana PWGT berada, mulai dari keluarga kita masing-masing.  

Budaya damai adalah cara hidup yang selalu mencari dan 

mengusahakan damai di tengah permusuhan yang sering berakar 

dalam sikap egoisme, pementingan diri sendiri serta ketidaksediaan 

untuk saling memaafkan. Perbedaan pendapat adalah hal yang 

biasa. Namun demi tercapainya budaya damai, kita perlu berdamai 

dengan diri sendiri; dapat menahan diri dari hal-hal yang 

merugikan diri dan orang lain; trampil untuk mengelola emosi; 

berpikir positif serta mengusahakan hal-hal yang mensejahterakan 

semua.  Menghidupi budaya damai adalah sikap hidup yang 

menghargai perbedaan latar belakang suku, budaya, agama dan 

perbedaan pendapat, berdasarkan prinsip-prinsip kasih dan 

keadilan. Dalam pada itu potensi, talenta dan ketrampilan yang 

dimiliki setiap orang dihargai guna mewujudkan  kesatuan dan 

keutuhan masyarakat. Berdamai tidak hanya dengan sesama 

manusia, tetapi juga bersahabat dengan alam ciptaan Tuhan. 

Memelihara lingkungan kita agar tetap asri dan bumi sebagai rumah 

bersama semua makhluk ciptaanNya menjadi tempat kediaman 

yang nyaman untuk semua.   Semoga Roh Tuhan menolong kita 

menjadi pembawa damai sejahtera di manapun dan dalam keadaan 

apapun. Selamat Paskah. 

                                                           Pdt. H.H.L 
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Khotbah Minggu Pra Paskah  (Bahasa Indonesia) 

 Pemb. Alkitab : Mazmur 85 : 2 - 8 

 Tema             : Hanya oleh kasih setia Tuhan  

 

“ Perlihatkanlah kepada kami kasih-setia-Mu, ya Tuhan, dan 

berikanlah kepada kami keselamatan daripada-Mu!” 

Ibu-Ibu yang kekasih di dalam Tuhan,  

Salah satu kebutuhan dasar dalam kehidupan manusia 

adalah selalu berada dalam relasi. Dan dalam penghayatan  Iman 

Kristen manusia tidak dapat tidak atau mutlak selalu berada dalam 

relasi dengan Tuhan Sang Pencipta ( Relasi Vertikal)  dan relasi 

dengan sesama ( Relasi Horisontal). Relasi seutuhnya. Berada dalam 

relasi yang demikian, tentu suasana kebahagiaan, sukacita dan 

damai sejahtera akan selalu menjadi bahagian hidup manusia.  

Bahkan Tuhan akan memampukan setiap orang untuk membagikan 

sukacita dan damai sejahtera dalam berelasi yang baik dengan  

sesama.  Dapat dibayangkan apabila salah satu relasi rusak terlebih 

relasi dengan Tuhan, maka akan berpengaruh langsung dalam relasi 

atau hubungan dengan sesama. Mungkin ada damai, namun 

“Damai tapi gersang”.  

Ibu-Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, 

Perikop pembacaan kita ini, adalah doa Si Pemazmur yang 

terungkap dari lubuk hatinya yang dalam memohon belas kasihan 

Tuhan. Pemazmur sungguh menyadari akan keberdosaan umat 

Israel yang mengakibatkan hubungan Tuhan dengan umat-Nya 

menjadi rusak. Hubungan Tuhan dengan umat-Nya menjadi jauh 

akibat kekerasan hati umat  Tuhan.  Si Pemazmur menyadari akan 

kekerasan hati umat Tuhan yang mengakibatkan Tuhan murka 

kepada umat-Nya. Membuat kehidupan umat Tuhan semakin tidak 
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menentu. Kenyataan ini menyebabkan sukacita dan damai sejahtera 

menjadi hilang.  Dan apabila dibiarkan, kehidupan umat Tuhan 

hanya bermuara kepada kebinasaan. Itulah sebabnya Si Pemazmur 

memohon pertolongan Tuhan melalui ungkapan doanya: “ 

Perlihatkanlah kepada kami kasih-setia-Mu, ya Tuhan, dan 

berikanlah kepada kami keselamatan daripada-Mu!” 

Si Pemazmur sungguh menyadari dan meyakini  bahwa hanya oleh 

kasih setia Tuhan yang tidak pernah berubah, sehingga Tuhan 

berkenan mengampuni dan memulihkan  umat-Nya. Hanya oleh 

kasih setia Tuhan,  amarah Tuhan terhadap keberdosaan umat-Nya 

itu telah reda ; Engkau telah menyurutkan segala gemas-Mu, telah 

meredakan murka-Mu yang menyala-nyala (ayat 4).   

Ibu-Ibu Yang kekasih di dalam Tuhan, 

Kita  sungguh menyadari dan mengakui bahwa tiada hentinya kita 

mengecewakan hati Tuhan melalui pikiran, perkataan dan 

perbuatan. Kita seringkali lebih mengikuti keinginan dan kehendak 

kita sendiri daripada mengikuti kehendak Tuhan.  

Hal ini  dapat menyebabkan relasi kita dengan Tuhan menjadi 

rusak. Kita kehilangan sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan. Hal 

ini dapat saja terjadi dalam kehidupan sehari-hari entah sadar atau 

tidak melalui kata-kata dan tindakan kita, seringkali  melukai hati 

anak-anak, suami  atau orang lain. Kita menjadi pelaku kekerasan 

dalam keluarga atau dalam lingkup pelayanan kita.   

Demikian juga ketika kita tidak melaksanakan tanggung jawab 

pelayanan sebagai mana mestinya dalam keluarga…sebagai istri 

bagi suami dan sebagai ibu bagi anak-anak. Banyak anak-anak yang 

terlantar, menjadi liar karena kehilangan kasih sayang dari orang 

tua. Dimana Ibu lebih banyak menghabiskan waktunya  di dunia 

maya ( Game, Facebook, Whatshap, IG, dll) atau  menonton 
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sinetron, bergossipria dengan sesama Ibu-Ibu,  mengikuti 

kesenangan dan keinginan hati.  

Seringkali juga kita lupa diri, terlalu mengandalkan kehebatan kita, 

kekayaan, yang dengan mudah membuat jadi sombong, tinggi hati 

dan menganggap orang lain tidak memiliki apa-apa atau tidak tahu 

apa-apa .  

Mungkin juga saat kita mengalami  tekanan pergumulan hidup yang 

berat yang muncul karena berbagai realitas perkara hidup. 

Kemudian kita merasa kecewa dan menganggap Tuhan tidak 

peduli….atau Tuhan melupakan…bahkan kita kadang bertanya 

sungguhkah Tuhan ada?  Kita tidak  aktif lagi ke Gereja, atau tidak 

mau lagi ikut persekutuan yang dulunya kita sangat aktif di 

dalamnya. 

 Atau mungkin kita tersinggung dengan kata-kata atau sikap orang 

lain lalu kita meninggalkan tanggung jawab pelayanan kita.  

Meninggalkan Tuhan. 

Semua ini dapat menjadi virus yang dapat merusak bukan hanya 

hubungan dengan sesama tetapi merusak hubungan kita dengan 

Tuhan. Dapat mengakibatkan hubungan kita dengan Tuhan 

menjadi jauh.   

Sebagaimaan Si Pemazmur mengungkapkan kerinduan yang 

terdalam akan kasih dan pemulihan dari Tuhan demikian juga kita 

yang sungguh merindukan  Kasih dan pemulihan Tuhan. Hanya 

oleh kasih dan pemulihan Tuhan, kita kembali  beroleh sukacita, 

kebahagiaan  dan Damai-Sejahtera yang sejati. Sukacita dan Damai 

Sejahtera yang tidak akan ditentukan atau dipengaruhi oleh realitas 

situasi kehidupan yang silih berganti kita jalani dalam kehidupan di 

dunia ini, tetapi sukacita dan Damai Sejahtera yang kekal.   
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Sesungguhnya kita tidak layak menerima Kasih dan pemulihan 

Tuhan yang demikian ini,  tetapi  oleh Kasih Setia-Nya yang tidak 

berubah, kita kembali menjadi anak-anak-Nya. Hanya oleh kasih 

setia Tuhan yang tidak berubah, kita kembali menjadi pewaris 

kerajaan-Nya.  

Kasih Setia Tuhan  yang tidak pernah  berubah, mencapai 

puncaknya  dalam karya penyelamatan Allah melalui pengorbanan, 

kematian  dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dari antara orang 

mati. Di dalam peristiwa yang agung dan mulia inilah pemulihan 

yang sesungguhnya di alami oleh setiap orang percaya. Di dalam 

karya penyelamatan Kristus Damai Sejahtera yang sejati 

dianugrahkan-Nya. Yesus Kristus sendiri berfirman dalam Yohanes 

14 : 27 : Damai Sejahtera Kutinggalkan bagimu; Damai Sejahtera-Ku 

Kuberikan kepadamu dan apa yang Kuberikan tidak seperti yang 

diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar 

hatimu. Percayalah bahwa hanya oleh Kasih-Setia Tuhan yang tidak 

pernah berubah dan tiada bertara, kita dikuatkan menghadapi 

berbagai realitas tantangan hidup  di hari ini dan hari esok.  

Ibu-Ibu… 

Mari sejenak kita menyimak dan menghayati serta menyanyikan 

bersama syair pujian Pelengkap Kidung Jemaat 138 : 1 

Setia-Mu Tuhan-ku tiada bertara, di kala suka , di saat gelap 

Kasih-Mu Allah-ku tidak berubah, Kaulah Pelindung abadi tetap 

Setia-Mu, Tuhanku, mengharu hatiku, setiap pagi bertambah jelas, 

Yang kuperlukan tetap Kau berikan, sehingga akupun puas lelas. 

Pengarang lagu ini bernama Thomas Obadiah Chisholm,  dilahirkan 

di Amerika Serikat pada tahun 1866. Ia memulai karirnya sebagai 

guru Sekolah Dasar pada usia 16 tahun. Kemudian ia menjadi editor 

surat khabar mingguan. Dalam perjalanan hidup selanjutnya Dia 

menjadi Pendeta. Tetapi karena kesehatannya yang memburuk, Ia 
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tidak mampu lagi melanjutkan pelayanannya sebagai Pendeta. 

Namun Ia terus merasakan, menikmati dan menyaksikan kehadiran 

dan kuasa Tuhan dalam hidupnya. Ia mengungkapkan:“Penghasilan  

ku tak pernah besar, karena kesehatanku yang kurang baik.  Sejak 

aku muda bahkan hingga saat ini.  Meskipun demikian aku tidak 

boleh gagal mencatat kasih setia Tuhan yang tidak pernah 

mengingkari janji-Nya. Semuanya cukup bagiku untuk membuat 

hatiku selalu penuh rasa syukur yang luar biasa”. Inilah ungkapan 

kesaksian iman Thomas bahwa “Kasih setia Tuhan tidak pernah 

bertara”. 

Kalau kita sudah dipulihkan oleh Tuhan melalui pengorbanan 

Tuhan kita Yesus Krsitus. Bahkan bukan hanya dipulihkan tetapi 

diberikan jaminan kehidupan yang menyatu dengan Dia. Dia di 

dalam kita, dan kita di dalam Dia : “ Barangsiapa yang tinggal di 

dalam Aku, dan Aku di dalam dia, ia berbuah banyak ; sebab di 

luar Aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa” (Yohanes 15 :5b). 

Jaminan Tuhan ini, bukan hanya nanti tetapi kini dan di sini. 

Dimanapun kita berada dan dalam situasi apapun yang kita alami. 

Pemulihan dari Tuhan telah kita peroleh,  Damai Sejahtera dan 

sukacita daripada-Nya telah kita nikmati, sungguh luar biasa kasih-

setia Tuhan. Marilah menjadi saluran berkat  Tuhan yang demikian 

kepada sesama dalam saling memberi semangat, saling menguatkan, 

saling menasehati satu dengan yang lain, ya…saling memberi 

kesejukan.  Kita mengalirkan energi positif bagi orang lain. Mari 

menjadi berkat bagi banyak orang dan membawa hormat dan 

kemuliaan bagi Tuhan. Roh Kudus menolong. Amin  

 

 

Pdt. A.S.K 

 

Khotbah Minggu Pra Paskah    (Bahasa Toraja) 
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Pembacaan :  Kolose 3 : 1-11 

Tema  :  Kamalimbangunanna Kristus ma’pasemanga’ mendadi 

to umbaa kamarampasan lako mintu’ tau.  

  (Kebangkitan Kristus menyemangati kita menjadi pembawa  

damai sejahtera bagi semua). 

 

 Mintu’ siulu’ to dipakaboro’ lan Puang Yesu, kita to 

naluangmo  kasaranian tapahangmo sola nasang kumua iatu 

napotanda kumua naluang miki’ kasaranian iamo tu “pa’dioran 

masallo”. Apara battuananna  tu pa’dioran masallo’? Biasa natiro 

kabiasan bangri kumua ianta la sarani didio’ki dolo, apa tae’ 

tapahangngi tu battuananna. Iate sura’ Kolose sala misa’ sura’ tu na 

sura’ Rasul Paulus tonna lan pa’tarungkuan. Apa muiraka na lan 

pa’tarungkuan tu Rasul Paulus tanniara belanna kasalan ba’tu 

umpogau’ tang melona, sangngadinna belanna umpatale’ kareba 

kaparannuan sia kasalamaran lan Puang Yesu Karistus. Iamira to 

anna buda tau umpapayan mali’na lako Rasul Paulus rampo 

unto’longngi lan pa’tarungkuan. Rampo duka tu pesuanna Jemaat 

diomai Kolose  iamo tu Efafras. Ullendui’ Effras nani urrangi Rasul 

Paulus umba susi tu a’gan kapatongananna Kombongan dio Kolose  

moiraka natae’pa na bela len tu Rasul Paulus unto’longngi tu 

kombongan dio Kolose. Iatonna rangngi mi tu soyanan 

kasaranianna to Kolose lendu’ia masannangna tu Rasul Paulus. 

Iamira to na ma’kurre sumanga’ tu Rasul Paulus belanna 

kapatongananna jemaat dio Kolose . 

 Siulu’ tu dipakaboro’ lan Puang Yesu, ullendui pa’basanta 

lan mai kolose 3: 1-11, nani Rasul Paulus unlesangngi tu diona 

kapatonganan loko Puang Yesu tu mangkamo umpasundunni tu 

kasalamaran lako tolino ullendui’ kamateanNa do kayu pea’ta’. Iate 

kamateanna Puang Yesu do kayu pea’ta’ kapua tongan angga’na 

lako kita to umpatonganni. Iamira te tu napama tu’tuk tongan 



Gema PWGT edisi 96 Page 17 
 

 

 

Rasul Paulus dikua anna payan tongan lan katuoanna to sarani, kita 

sola nasang tu naluangmo kasaranian mendadi kombonganNa 

Puang Matua ullendui’ kapatonganan. Biasa ke dipekutananni lako 

anggota Jemaat ba’tu lako kita kumua apara tu tapahang ke dikua 

mangka miki’ dila’bak ullendui’ kamateanNa Puang Yesu do kayu 

pea’ta’? Manassa inang la buda rupanna tu pebalinta. Buda tu tau la 

mebali kumua: ia mo mamasena Puang lako tolino naseroimo tu 

kasalanta, den duka la mebali kumua lalan kasalamaran, den duka 

tu na kua rahasianNa Puang Matua ta patongan bangmi. Io lan te 

pebali susi te den nasang tonganna apa ia tu nasanganna Rasul 

Paulus lan pa’basan inang mata’tak sia maleso kumua iamo patunna 

tonta didio’ lan pa’dioran masallo’ kumua iatu kita to sarani 

mangka miki’ mate sisola Puang Yesu apa malimbangun duka miki’ 

tuo ulendui’ kamalimbangunanNa Puang Yesu dio mai kamatean, ia 

tu katuoanta mentilindungmo lan Puang Yesu tu tapatonganmo 

kumua lan moki’ Suruga sisola Puang Matua Ambe’. Battuananna 

kumua minda tu untarimo Puang Yesu mendadi Jurusalama’na, na 

tarimamo tu katuoan sae lako  ( Yohanis 3 : 16) na dipamata’tak 

dukamo lan Pengakuan Gereja Toraja Bab VIII ayat 6: Tuo lan 

kasiumpuran sisola Puang Matua, iamo katuan masae lako tu tang 

na kulle na pa’dei moi kuasa tumba susinna. Napatarru’ Puang 

Matua  tu kasiumpuran iato lan kuasa sia kamamasean, 

kamakaritutuanNa na urunganni mintu’ tu to ma’patongan moi na 

matemo tontong na kaloli’ Kristus. Minda-minda tang ma’patongan 

salian rinding ia dio mai kasipuluran lan Kristus. 

 Siulu’ tu dipakaboro’ lan Puang Yesu, la ta kanassai tongan 

ia kumua lako kita to umpatonganmi tu Puang Yesu Kristus 

mendadi Puang sia Juru salama’ta la tapatongan duka mo kumua ia 

tu kasalamaran iamo tu katuoan tontong sae lakona lan mo 

limanta. Kumua ia ke mate miki’ lan Puang Yesu la sisola miki’ 

Puang Yesu lan banuanNa Ambe’ do suruga, ta tayanni tu 
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karampoanNa sule la umba’rui te lino tu la nanii umpasundun tu 

apa mangkomo Na pogau’ lan te lino .  

 Siulu’tu dipakaboro’ lan Puang Yesu iamo to la ta papayan 

kumua taunNa miki’ Puang Matua, ta papayan tonganmi lan 

soyanan katuoanta kumua kita te to tuo miki’ lan katuoan 

kasalamaran sia la payan tongan kumua kita te mendadi pesuanNa 

Puang umparampo kasalamaran tama’din mendadi pareanNa 

Puang mendadi pa’passakke lako padanta to lino. Na Puang Penaa 

Masallo mora tontong untundui ki’ sia urrondong ki’ sola nasang. 

Amin. 

 

Pdt. DSP 
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Bahan PA Minggu Pra Paskah 

Pembacaan Alkitab: Kolose 3:12-17 

 

Persekutuan orang beriman  adalah kumpulan manusia yang 

telah dipanggil, dikuduskan dan diutus kedalam dunia untuk tujuan 

mulia, dalam satu ikatan kebersamaan. Itulah sebabnya. Tuhan 

mempersiapkan  setiap orang percaya untuk  dipakai  dalam sebuah 

rencana yang mulia.  Dalam pemanggilan tersebut tentu ada syarat 

yang telah ditetapkan dan ada kwalitas yang  Tuhan  inginkan dari 

setiap orang yang dipanggilNya.  Dalam  bacaan kita tadi dari 

Kolose 3:12-17 digambarkan ada dua  jenis  manusia dan ciri-

cirinya.  Yang tak dapat dipungkiri  masih selalu ada di sekitar 

pelayanan kita. Jenis manusia yang pertama adalah Manusia Lama 

adalah tipe manusia seperti ini  sudah percaya kepada Tuhan, tetapi 

belum  dibaharui. Adapun ciri manusia  seperti ini digambarkan 

dalam ayat sebelumnya ayat 5  yang mengatakan matikanlah dalam 

dirimu sesuatu yang duniawi yaitu:  percabulan, kenajisan, hawa 

nafsu, nafsu jahat dan juga keserakahan dan penyembahan berhala. 

Tipe  dan ciri manusia yang seperti ini sulit dipakai dalam 

kebersamaan apalagi dalam persekutuan bersama. Mengapa karena 

tipe atau ciri manusia seperti ini akan banyak menghambat 

kebersamaan daripada menopang dalam persekutuan. Tipe dan ciri 

manusia seperti ini akan menjadi batu sandungan dan akan menjadi 

penghalang bagi majunya kebersamaan. Tipe atau ciri manusia yang 

kedua yaitu Manusia Baru.  Tipe atau ciri manusia seperti ini 

sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan, akan memberi  hidup 

mereka untuk pekerjaan  keselamatan. Karena itu mereka memberi 

dirinya dibaharui oleh kuasa Roh Kudus. Perilaku  hidup manusia 

tipe jenis ini sesuai dengan petunjuk dan kehendak Tuhan. Ciri 

manusia seperti ini punya belas kasihan, rendah hati, lemah lembut, 

dan sabar. Mereka memiliki kasih yang mengikat, damai yang 

bersumber dari Tuhan ada dalam hati mereka. Mereka adalah 

orang-orang yang selalu  bersyukur, dan dasar tindakan mereka 

Mereka selalu mendahulukan Tuhan. Tipe dan ciri semacam inilah 
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yang dipakai Tuhan menjadi berkat dalam persekutuan bersama di 

dalam gereja. Karena manusia yang memiliki tipe dan ciri seperti ini 

akan selalu membaharui diri untuk dipakai Tuhan guna melakukan 

perbuatan-perbuatan besar melalui pekerjaan pelayanan, itulah 

manusia baru didalam Tuhan. 

Pertanyaan: 

1. Bila kita memperhatikan persekutuan kita selama ini selaku 

Persekutuan Wanita Gereja Toraja,  masi adakah  tipe  

manusia lama atau  ciri manusia lama  dalam persekutuan 

kita? Bila  masih ada  apakah itu sangat mempengaruhi 

persekutuan? Dan apa yang mesti kita lakukan bagi orang 

tersebut. 

2. Apa syarat yang Tuhan inginkan  bagi setiap orang yang 

ingin dipakainya untuk pekerjan-pekerjaan besar? 

3. Secara pribadi mari kita  bersama-sama melihat diri kita 

masih adakah sifat manusia lama yang masih sering 

menggerogoti kehidupan kita secara pribadi? 

Kalau masih ada buanglah  sebab ada rencana indah yg 

disediakan Tuhan bagi saudara dan  saya. Ia telah mati bagi 

kita. Ingat “ kebangkitan Kristus menyemangati kita menjadi 

pembawa damai  sejahtera bagi semua. 

  

Pdt. MEA 
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PA Minggu Pra Paskah  

 

Dipulihkan dan Menjadi Pembawa Damai 

(Mazmur 85:9-14) 

 

Pengantar untuk mendalami bahan Alkitab (Pengantar PA) 

 

Setiap orang, siapa pun itu, anak kecil atau orang dewasa, pasti 

selalu berharap akan kehidupan yang damai. Tidak ada orang yang 

menginginkan hidup dalam situasi yang kacau atau mengalami 

penderitaan. Karena itu, ketika seseorang berada dalam keadaan 

yang tidak tentram, dia pasti ingin segera dipulihkan dari keadaan 

tersebut. Sayangnya, ukuran “damai, tentram, bahagia” itu 

bermacam-macam. Ada orang mengira bahwa damai itu, ketika 

memiliki harta yang berlimpah, jabatan yang tinggi, hidup yang 

populer, status sosial yang tinggi dalam masyarakat, dan 

sebagainya. Pertanyaannya, bila kita mengukur kebahagiaan dari 

harta yang berlimpah, jabatan yang tinggi atau popularitas, 

mengapa masih ada orang kaya, pejabat atau artis yang sangat 

terkenal bunuh diri? Bukankah semua ini menjadi penanda bahwa 

harta dan kekayaan, jabatan dan popularitas atau status sosial yang 

tinggi tidak menjadi indikator tentang hidup bahagia! Jika 

demikian, apakah yang membuat orang bahagia?  

Mari kita belajar dari Firman Tuhan! 

Mazmur 85 ini adalah doa yang disampaikan oleh Pemazmur untuk 

memperoleh pemulihan dari Tuhan bagi bangsa Israel. 

Pemberontakan orang Israel kepada Allah, membuat mereka harus 

mendapat hukuman dari Allah. Pemazmur memohon agar Allah 

berhenti marah dan segera memulihkan keadaan orang Israel (1-8). 

Pemazmur mengimani bahwa Allah yang maha kasih itu pasti 

menjawab mereka dan memulihkan keadaan mereka. Rupanya, 

ukuran kebahagiaan menurut Pemazmur adalah jika ‘dipulihkan’ 

oleh Tuhan. Dipulihkan berarti dibebaskan dari suatu keadaan tidak 

baik/tidak nyaman yang membelenggu (misalnya: perasaan 

bersalah, keadaan kacau, kegagalan, penderitaan, tekanan, sakit 
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penyakit, kesengsaraan, dll). Ya, Semua manusia ingin dipulihkan, 

namun tentu ada syarat dan konsekuensi yang mengikutinya. Lalu 

bagaimana seharusnya hidup orang yang sudah dipulihkan oleh 

Tuhan? Orang yang sudah dipulihkan adalah orang yang (ayat 9): 

mau mendengar Firman Tuhan yang bercerita tentang damai 

kepada umat-Nya, orang yang sungguh dikasihi-Nya, orang yang 

tidak boleh lagi kembali kepada kebodohan yang selama ini 

dilakukannya. Kesediaan mendengar firman Tuhan berarti sedia 

melakukan kehendak-Nya.Mengabaikan firman Tuhan berarti hidup 

di dalam kebodohan dan kekacauan. Bagi Pemazmur hidup damai 

itu, ketika kita mengalami persekutuan yang mesra dengan Tuhan, 

selalu mendengar firman-Nya, melakukan kehendak-Nya, dan tidak 

tinggal dalam keberdosaannya.  

Ciri lain dari pemulihan adalah keselamatan yang dekat pada 

orang-orang yang takut pada Tuhan (ayat 10). Bahkan dijelaskan 

bahwa kemuliaan Tuhan akan ‘diam’ (selalu ada) di tengah-tengah 

hidup mereka yang takut kepada-Nya. Disadari bahwa keselamatan 

umat Allah dan Kemuliaan Allah yang akan dinyatakan dalam 

hidup umat-Nya tidak datang secara otomatis. Namun hal ini akan 

datang bilamana umat menjadi dan terus menerus takut akan 

Tuhan. Umat yang takut akan Tuhan adalah umat yang memiliki 

tekad yang kuat di dalam hatinya untuk bertaqwa (tunduk, 

bersandar, mengandalkan dan taat) kepada Tuhan. Umat yang 

takut kepada Tuhan adalah mereka yang hidupnya telah berubah 

dari pemberontak menjadi penurut firman Allah. Dan bagi mereka 

yang hidup takut akan Tuhan akan dimampukan untuk 

mewujudkan kasih dan karakter Tuhan di tengah kehidupan mereka 

yang penuh dengan keadilan dan kesetiaan yang berdampak ke 

seluruh ciptaan Tuhan. Ketika pemulihan terjadi maka idealnya, 

tidak ada lagi kekacauan terjadi. Semua mahluk akan mengalami 

hidup damai dan tentram. Tidak akan ada lagi percekcokan dalam 

keluarga, tidak akan ada lagi iri dan dengki, tidak ada lagi 

kebohongan dan berbagai kejahatan lainnya, karena yang  ada 

adalah kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai 
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jahterah bercium-ciuman seperti yang digambarkan dalam ayat 11. 

Ketika sudah terjadi pemulihan maka kesetiaan akan tumbuh dari 

bumi, keadilan akan menjenguk dari langit. Suatu gambaran 

keadaan yang kehidupan yang sangat tentram dimana Tuhan akan 

memberikan kebaikan yang di bumi ibarat jejak kaki-Nya yang 

menjadi jalan (ayat 12-14). Ketika kemuliaan Tuhan memenuhi 

seluruh negeri, maka kekuatan dan kehadiran Tuhan akan bersinar 

pada orang-orang yang intim dengan Tuhan, sehingga pemulihan 

yang dahsyat akan terjadi di negeri tersebut. Hidup yang tentram 

akan dinikmati oleh negerinya. Pemulihan yang dialami akan 

dinikmati dalam hidup bermasyarakat dan bahkan berdampak pada 

lingkungan secara luas. Dengan adanya pemulihan hidup umat-Nya, 

maka kemuliaan Tuhan akan terlihat dalam hidup mereka yang 

sesuai kehendak Tuhan. Ketika kemuliaan Tuhan memenuhi seluruh 

hidup umat-Nya maka kekuatan dan kehadiran Tuhan akan 

bersinar pada orang-orang yang mau hidup dalam Tuhan sehingga 

pemulihan yang luar biasa akan terjadi di tengah-tengah umat-Nya 

dan negeri yang mereka diami. Sebagai wujud nyata dari 

pemulihan dan keselamatan bagi orang yang setia dan takut 

akan Tuhan adalah perwujudan kehidupan yang penuh kasih, 

kesetiaan, keadilan dan perdamaian sehingga kemuliaan 

Tuhan akan terpancar di bumi ini.   Dengan demikian setiap 

orang yang telah menerima pemulihan dari Allah harus 

bersedia meneruskannya kepada orang lain dan bahkan 

menjadi pemulihan bagi lingkungan dan ciptaan yang lainnya. 

Pertanyaan untuk di diskusikan: 

1. Dalam hal apa saja kita merasa belum dipulihkan?  

2. Bangaimana tindakan konkrit yang harus kita lakukan sebagai 

orang yang ‘sudah dipulihkan’ dalam kaitan dengan tugas 

sebagai pembawa damai dalam kehidupan nyata kita? 

Ny.A.B.M 
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LITURGI PERAYAAN PASKAH PWGT TAHUN 2022 

“Kebangkitan Kristus, menyemangati kita membawa                                                      

Damai Sejahtera bagi semua” 

BERHIMPUN MENGHADAP ALLAH 

Persiapan (instrumentalia mengiringi PL membaca Prolog) 

Prolog (PL): Pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, 

pergilah beberapa orang perempuan dengan membawa rempah-

rempah ke kubur Yesus. Sementara mereka dalam perjalanan, 

mereka berbincang-bincang tentang siapakah yang akan 

membantu mereka membuka pintu kubur itu. Akan tetapi ketika 

mereka sampai di kubur itu, ternyata kubur itu telah terbuka dan 

mereka tidak menemukan mayat Yesus di dalamnya. Mereka 

sedih…dan seorang malaekat Tuhan berkata: mengapa kamu 

mencari Dia yang bangkit dari antara orang mati?...Ia tidak ada 

disini, Ia sudah bangkit. Saudara-saudara yang kekasih…Yesus 

Tuhan kita memang telah disalibkan dan mati tetapi Ia sudah 

bangkit, Ia hidup, kematian tidak berkuasa atasnya marilah kita 

bersukacita menyambut dan bersyukur atas kebangkitanNya 

dengan mengangkat pujian: Kristus Bangkit Soraklah (KJ.188:1,3) 

  dinyanyikan secara ekspresif antara Cantoria dan Jemaat sambil berdiri. 

1. Kristus bangkit soraklah: Haleluya, 

    Bumi sorga bergema: Haleluya  

    Berbalasan bersyukur: Haleluya,  

    Muliakan TuhanMu: Haleluya  

3. Kuasa kubur menyerah: haleluya,  

    dan neraka takluklah: haleluya 

    Kristus jaya atas maut: haleluya,  

    dan terbukalh Firdaus: haleluya 

Votum dan salam 
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 P: Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang   

    menjdikan langit dan bumi 

 J: amin 

P: Salam dari Yesus Kristus Sang kebangkitan Hidup kepada   

kamu sekalian 

 J: Salam bagimu juga 

Litani Penderitaan Kristus    (duduk) 

 (seorang ibu membaca secara puitis:  Yesaya 53:1-7)                    

Menyanyi (PL):  “Dia Lahir Untuk Kami, Dia Mati untuk kami” 

Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami,Dia bangkit bagi   

kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia Allah kami, Dia Raja   

di atas sgla raja. Dia itu Firman Allah yang turun ke bumi,   

yang jadi sama dengan manusia 

Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, sang Penebus 

Juruselamat dunia 

Pengakuan Dosa  

P: Ya Tuhan…Engkau sungguh mengasihi kami orang berdosa ini, 

sehingga Putra TunggalMu Engkau relakan mati demi menebus dosa 

kami. Namun…kami sungguh sadar jika kami masih sering 

membiarkan diri kami, pikiran, perkataan dan perbuatan kami 

dikuasai oleh dosa. Tuhan…kami sungguh menyesal dan malu 

dihadapanMu…sudilah kiranya Engkau mengampuni kami. 

===============saat teduh=========== 

J: menyanyikan PKJ 43: Tuhan Kami berlumuran Dosa 

 Tuhan kami berlumuran dosa, Tuhan sudilah ampuni kami 

Tuhan sudi ampuni mereka, Tuhan Kau yang tahu  

perbuatannya 

Berita Anugerah: Roma 5:10-11 
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Menyanyi (PL): Kasih Yang Terindah 

Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya kutemukan 

didalamMu Yesusku.                                                                

Pujian dari hatiku, selalu disetiap waktuku tiada perna berubah 

kasihMU                                                                                    

Karya terbesar dalam hidupku pengorbananMu yang 

slamatkanku’.                                                                              

Engkaulah harta yang tak ternilai yang kumiliki dan ku hargai 

Yesus Engkau ku kagumi 

PELAYANAN FIRMAN ALLAH 

Doa Pembacaan Alkitab 

Pembacaan Alkitab 

Renungan 

Saat Teduh 

RESPON ATAS FIRMAN ALLAH 

Persembahan Syukur 

PL: Membaca Mazmur 116:12,17 

J: Menyanyi: Kasih SetiMu Yang Kurasakan 

Kasih setiaMu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru 

KebaikanMu yang tlah Kau nyatakan lebih dalam darilautan 

BerkatMu yang telah kuterima sempat membuat ku terpesona 

Apa yang tak perna ku pikirkan itu yang Kau sediakan bagiku 

Siapakah aku ini Tuhan jadi biji mataMU                            

Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau 

PS dan VG…. 

Doa Syafaat dan Doa Bapa Kami 
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 PENGUTUSAN DAN BERKAT………            (Berdiri) 

PF: Jangan takut,kamu mencari Yesus orang Nazaret yang  

disalibkan itu. Ia tidak ada disini, Ia telah bangkit. Tetapi 

sekarang pergilah katakanlah kepada semua orang yang 

kamu jumpai bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juruselamat 

percayalah kepadaNya maka kamu akan selamat. 

 J :  Inilah kami Tuhan..kami siap memberitakan damai sejahtera 

kebangkitan Kristus bagi semua orang yang kami jumpai. 

Menyanyi (PL): KJ. 340: Hai Bangkit Bagi Yesus 

Hai bangkit bagi Yesus pahlawan salibNya 

Anjungkan panji Raja dan jangan menyerah 

Dengan semakin jaya Tuhanmu ikutlah 

Sehingga tiap lawan berlutut menyembah 

Hai bangkit bagi Yesus dengar panggilanNya 

Hadapilah tantangan hariNya inilah 

Dan biar tak terbilang pasukan kuasa glap 

Semakin berbahaya semakin kau tegap 

Berkat (PF): 

PF: Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan  

menyinari engkau dengan wajahnNya dan memberi engkau 

kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahNya kepadamu dan 

memberi engkau damai sejahtera. 

J:    amin ya amin 

Pujian penutup (PL): Sbab Dia Hidup...(dinyanyikan sengan sukacita:  2 kali)   

Reef: Sbab Dia hidup ada hari esok, sbab Dia hidup ku tak gentar,   

Karena ku tahu Dia pegang hari esok, hidup jadi berarti        

sbab  Dia hidup.  

Anak Allah Yesus namaNya menyembuhkan, menyucikan.      

Bahkan mati tebus dosaku kubur kosong membuktikan Dia 

hidup…reef.  

 

Jemaat duduk dan ibadah selesai. 
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Khotbah Paskah PWGT tahun 2022 

“Kebangkitan Kristus Menyemangati Kita Menjadi  Pembawa   

Damai Sejahtera Untuk Semua” 

Yohanes 20 : 19-23 

Ibu-ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus… 

Sekiranya kita sepakat bahwa kehilangan sesuatu yang 

berharga adalah sebuah pengalaman yang tidak menyenangkan. 

Pernahkah ibu-ibu mengalami kehilangan sesuatu yang 

berharga?...(hening)…misalnya kehilangan uang, emas, HP atau 

yang lainnya…lalu bagaimana respon ibu-ibu ketika kehilangan 

benda tersebut...(boleh ada diskusi sebentar dengan peserta 

ibadah).  Rasa kehilangan terhadap sesuatu menjadi bukti jika hati 

kita benar-benar telah melekat pada hal tersebut sehingga ketika ia 

menghilang, kitapun merasa ada sesuatu yang kurang. Itu baru 

pengalaman mengenai kehilangan benda yang tentu masih bisa 

dicari penggantinya. Bisa kita bayangkan bagaimana rasanya jika 

kehilangan seseorang yang begitu berharga dalam kehidupan kita. 

Tentunya perasaan yang ditimbulkannya akan jauh lebih dalam dan 

lebih berdampak. Mungkin ada diantara kita yang kehilangan 

orang-orang terkasih sepanjang tahun ini, entah karena sakit atau 

kecelakaan. Ada ungkapan mengatakan kehilangan benda adalah 

kehilangan sedikit, kehilangan sahabat/orang terkasih adalah 

kehilangan banyak tetapi kehilangan pengharapan itu adalah 

kehilangan segala-galanya.  

Ibu-ibu yang kekasih… 

Pembacaan kita saat ini adalah bagian dari peristiwa disekitar 

kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Peristiwa kematian Yesus 

di bukit Golgota benar-benar merupakan sebuah pukulan yang 
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sangat berat tidak hanya bagi 12 muridNya tetapi juga kepada 

semua pengikutNya termasuk beberapa orang perempuan yang 

setia mengikut Yesus. Mereka tidak hanya merasa kehilangan 

dengan kematian Yesus melainkan bahwa pada dasarnya peristiwa 

itu tidak perna dibayangkan sebelumnya, kendatipun Yesus sendiri 

sudah beberapa kali mengatakannya kepada mereka. Bagi para 

murid dan pengikutNya, apa yang dikatakan Yesus bahwa Ia akan 

diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh 

Dia dan pada hari yang ketiga Ia akan dibangkitkan (Mat 17:22-23) 

adalah sebuah pernyataan yang tidak masuk akal. Mengapa?.... 

karena bagi mereka Yesus itu adalah Mesias  Anak Allah yang 

berkuasa, mereka adalah saksi dari banyaknya mujizat yang dibuat 

Yesus. Peristiwa ini menjadi alasan kuat bagi mereka untuk tidak 

perna percaya bahwa Yesus akan menderita apalagi mati. Akan 

tetapi ketika peristiwa itu benar-benar terjadi maka tibalah mereka 

pada sebuah situasi kritis yang menegangkan dan sekaligus 

menakutkan. Antara percaya dan tidak percaya namun 

kenyataannya bahwa Yesus mati di kayu salib didepan mata mereka 

sendiri.  Mereka stress kehilangan Guru dan pemimpin, mereka juga  

ketakutan kepada pemimpin-pemimpin agama Yahudi, sehingga 

mereka berkumpul di sebuah tempat dengan pintu yang terkunci 

(ayt 19). Sejak pagi hingga malam di hari pertama minggu itu, 

sebenarnya telah ada beberapa berita yang disampaikan oleh para 

murid termasuk oleh Maria Magdalena bahwa mereka telah 

melihat Tuhan, artinya Yesus yang mati itu sudah bangkit. Namun 

sepertinya mereka belum mau percaya begitu saja dengan apa yang 

disampaikan kepada mereka. Bisa jadi peristiwa kematian Yesus 

benar-benar merupakan pukulan yang amat berat secara psikologis 

bagi mereka sehingga pikiran dan hati mereka sulit menerima berita 

yang sesunggunya menggembirakan tentang kebangkitan Yesus. 

Bahkan rasa kehilangan itu membuat mereka lupa akan apa yang 

perna dikatakan oleh Yesus sendiri.   Pembacaan kita saat ini 
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menceritakan bahwa sementara mereka berkumpul pada malam 

hari di suatuh tempat yang terkunci, Yesus datang berdiri di tengah-

tengah mereka dan berkata Damai Sejahtera bagi kamu. Ia juga 

menunjukkan tangan dan lambungNya kepada mereka,  dan 

persitiwa itu membuat mereka bersukacita karena sudah telah 

melihat Tuhan.  

Ibu-ibu yang kekasih…kita akan belajar 3 pesan penting dari 

peristiwa kebangkitan Yesus berdasarkan pembacaan kita saat ini. 

1. Kebangkitan Kristus Melenyapkan Ketakutan (ayat 19) 

Sudah jatuh tertimpa tangga pula, demikianlah yang 

dirasakan oleh para murid Yesus dan semua pengikutNya. 

Mereka kehilangan seorang Guru, kehilangan pengharapan 

akan penggenapan nubuatan tentang Mesias lalu dilanda 

ketakutan dan kecemasan kepada pemimpin agama Yahudi 

yang dapat saja menangkap mereka sebagai pengikut Yesus. 

Itulah sebabnya mereka berkumpul di sebuah tempat 

dengan pintu yang terkunci. Mengunci diri adalah ekspresi 

ketakutan dan kecemasan para murid Yesus, mereka merasa 

tidak aman, sebab pemimpin agama Yahudi bisa saja 

mencari dan menangkap mereka. Namun ditengah-tengah 

ketakutan yang dialami dan dirasakan oleh para murid 

Yesus, tiba-tiba dalam ruangan yang terkunci Yesus datang 

dan berkata kepada mereka “damai sejahtera bagi kamu”. Ia 

juga memperlihatkan tangan dan lambungNya kepada 

mereka sebagai bukti bahwa Ia sungguh-sungguh telah 

bangkit dan hal itu membuat mereka bersukacita sebab telah 

melihat Tuhan (ayat 20). Kita semua tentu masing-masing 

memiliki pengalaman menghadapi saat-saat yang 

menakutkan (mis: menghadapi vonis sebuah penyakit, 

kehilangan pekerjaan, ditinggalkan oleh orang yang kita 

kasihi dan sebagainya). Pintu yang terkunci adalah 
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gambaran kehidupan yang diliputi  perasaan tertekan yang 

luar biasa dan adanya keputusasaan  dialami oleh para 

murid Yesus. Lalu apa makna kehadiran Yesus ditengah-

tengah pintu yang terkunci itu?... 

Ibu-ibu yang kekasih…satu-satunya yang menjamin rasa 

aman kita saat menghadapi masalah bukanlah karena pintu 

sudah dikunci tetapi bahwa dalam ketakutan kita sekalipun, 

Yesus pasti hadir disitu. Bahwa pada saat kita merasa benar-

benar sendirian atau benar-benar ketakutan yang luar biasa 

maka saat itu Yesus akan hadir berasama kita. Pintu yang 

terkunci masih bisa dibongkar atau didobrak tetapi 

kehadiran Yesus yang bangkit tidak dapat dibatasi oleh 

apapun juga. Oleh karena itu Paskah menjaminkan kepada 

kita bahwa tidak ada persoalan atau masalah yang terlalu 

berat bagi kita jika kita memberi tempat bagi Kristus yang 

bangkit mengisi hidup kita. Kebangkitan Kristus memberi 

kita semangat untuk  mengatasi setiap bentuk ketakutan, 

kecemasan dan kekuatiran kita. Peristiwa ini membuat para 

murid bersukacita, ketakutan mereka hilang berganti 

sukacita yang besar karena telah melihat Tuhan yang 

bangkit.  Janganlah beri tempat bagi ketakutan dan 

kecemasan yang berlebihan untuk menguasai hidup kita 

melainkan milikilah pengharapan bahwa seberat apapun 

masalah kita, Yesus yang bangkit  selalu ada bersama kita. 

Mestinya sukacita para murid setelah melihat Tuhan yang 

bangkit menjadi sukacita kita juga karena sesungguhnya 

Kristus yang bangkit itu dapat mengatasi setiap bentuk 

kekuatiran dan katakutan dalam hidup kita.  

2. Diutus Membawa Damai Sejahtera bagi Semua (ayat 21) 

Setelah mereka melihat Tuhan yang bangkit itu, mereka 

diutus untuk membawa damai sejahtera bagi semua 

mahkluk. Artinya persitiwa kebangkitan Yesus itu tidak bisa 
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didiamkan, berita itu mesti disampaikan kepada semua 

orang bahkan kepada segala mahkluk (bdk.Markus 16:15). 

Apa makna ungkapan Damai Sejahtera bagi kamu dalam 

konteks penampakan diri Yesus kepada para muridNya?. 

Damai Sejahtera (Ibrani: Syalom, Yunani: eirene) adalah 

sebuah keadaan baik yang penuh, tanpa sedikitpun 

kekurangan.  

Secara sederhana  dapat dikatakan bahwa dosa membuat 

hubungan antara manusia dengan Allah menjadi terputus, 

akibatnya hubungan  antara manusia dengan Allah dan 

antara menusia dengan sesama bahkan antara manusia 

dengan alam semesta menjadi bermasalah, tidak lagi baik. 

Tetapi kebangkitan Kristus membuat semua yang rusak, 

yang tidak baik dan yang kurang itu menjadi normal 

kembali. Diutus membawa damai sejahtera bagi semua 

berarti dipanggil mewujudkan kehidupan seperti yang 

sediakala sebelum manusia jatuh dalam dosa. Mewujudkan 

kehidupan seperti yang Allah mau yaitu kehidupan dalam 

kedamaian tanpa perselisihan atau pertengkaran, kehidupan 

yang berpengharapan tanpa ketakutan dan kecemasan, 

kehidupan yang selalu bersyukur tanpa sungut-sungut dan 

rasa tidak perna puas,  kehidupan yang jujur dan terbuka 

tanpa spekulasi dan sandiwara, kehidupan yang saling 

menerima dan menghargai tanpa ketidakadilan dan 

diskriminasi. Kehidupan yang  mengasihi, memaafkan dan 

mempedulikan  jauh dari pementingan diri sendiri, 

keangkuhan dan kesombongan. Inilah tugas gereja, inilah 

panggilan PWGT memaknai Paskah dengan komitmen 

menjadi pembawa Damai Sejahtera bagi Semua. Bukan 

hanya untuk kalangan kita sendiri tetapi bagi semua. Pada 

saat pribadi-pribadi kita hadir dimanapun dengan konsep 

hidup yang dikuasai oleh damai sejahtera Allah maka itu 
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akan menjadi kesaksian dan memberi dampak bagi semua 

orang. Untuk menjadi pembawa damai sejahtera tentu 

harus terlebih dahulu kita selaku ibu-ibu mesti telah 

menikmati damai sejahtera itu dalam hidup kita (dalam 

keluarga, pekerjaan dan persekutuan) barulah kita bisa 

menjadi pembawa damai sejahtera dari Allah.  

3. Roh Kudus Menjamin Kita (ayt 22). 

Setelah para murid melihat Tuhan yang bangkit mereka 

sungguh bersukacita, akan tetapi Yesus tidak ingin membuat 

mereka larut dalam sukacita kebangkitan. Sebab bagi Yesus 

peristiwa kebangkitan bukanlah akhir melainkan awal dari 

tugas pengutusan yang sesungguhnya bagi para murid dan 

pengikutNya. Yesus mau agar mereka lebih focus pada tugas 

pengutusan mereka yakni membawa damai sejahtera, 

memberitakan berita kebangkitan. Untuk menunaikan tugas 

panggilan itu, Yesus memperlengkapi mereka dengan 

mengatakan “terimalah Roh Kudus” (ayat 22). Yesus paham 

benar bahwa berita mengenai kebangkitanNya  akan 

menuai pro dan kontra dan itu masih berlangsung hingga 

hari ini. Oleh karena itu Yesus memberikan jaminan 

penyertaan kepada para murid dan pengikutNya yaitu Roh 

Kudus yang akan menyertai mereka dalam memberitakan 

kebangkitanNya kepada semua orang. Yesus juga paham 

jika para muridNya bisa saja lemah dan takut oleh karena 

itu perlu diberikan jaminan penyertaan.  Kita bukanlah saksi 

mata peristiwa kebangkitan itu akan tetapi kitapun meyakini 

bahwa Yesus yang disalibkan dan mati itu benar-benar telah 

bangkit dari kematian. Dengan demikian menjadi 

tanggungjawab kita juga untuk memberitakan kebangkitan 

itu kepada setiap orang yang kita jumpai. Sekalipun akan 

ada tantangan seperti yang dialami oleh para murid Yesus 

dan bahkan yang terjadi dalam sejarah gereja bahwa 
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memberitakan Yesus yang bangkit itu akan menemui 

tantangan dan hambatan, akan tetapi ada jaminan 

pertolongan Roh Kudus yang akan menyertai kita sampai 

akhir zaman.  

Ibu-ibu yang kekasih…Kristus telah bangkit, kuasa maut 

telah dikalahkan yang olehnya kita beroleh damai sejahtera 

dan hidup kekal. Kita dipanggil bukan hanya menikmati 

damai sejahtera itu melainkan untuk memberitakan damai 

sejahtera  itu kepada semua. Selamat Paskah 2022.  

Tuhan Memberkati.  

 

Pdt.YP. 
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Pembacaan Alkitab: Mazmur :40:1-6 

Nas : Ayat 6  

  "Banyaklah yang telah Kaulakukan ya TUHAN, Allahku , perbuatanMu yang 

ajaib dan maksudMU untuk kami,  tidak ada yang dapat disejajarkan dengan 

Engkau! Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar 

jumlahnya untuk dihitung.” 

Ibu-Ibu PWGT terkasih dalam Tuhan, 

     Perikop pembacaan ini sangat berkesan dalam hidup dan 

pelayanan saya, ketika berjuang untuk menghadirkan perempuan 

dalam pelayanan GEREJA TORAJA. Patut diakui bahwa banyak 

dukungan semangat dan doa dari teman-teman sesama perempuan 

bahkan juga dari orang tua dan sebagian PENDETA laki-laki. 

Ternyata TUHAN bekerja luar biasa, Ia menjawab segala doa dari 

kaum Perempuan dan teman-teman yang simpatik. Agar bisa ikut 

serta dalam pelayanan; jangan lupa dukungan besar dari PENDETA-

PENDETA muda dalam GEREJA TORAJA. Ini satu kerinduan untuk 

berbagi tugas pelayanan selaku mitra kerja yang sudah di sediakan 

oleh TUHAN .  

Ibu-Ibu terkasih, saya beri judul renungan ini sebagai berikut: 

Ucapan syukur atas kesetiaan TUHAN mendengar doa kaum 

Perempuan dalam GEREJA TORAJA. Mengenang masa lampau 

dalam pelayanan GEREJA TORAJA...... Semua dilakukan dengan 

jalan kaki untuk menempuh jarak  yang jauh. Namun kasih dan 

perbuatan TUHAN luar biasa, GEREJA TORAJA berkembang begitu 

pesat walaupun menghadapi banyak tantangan dan pergumulan. 

Dari masa ke masa, dari tahun ke tahun....... Kita semua khusus 

kaum Perempuan dalam GEREJA TORAJA menyaksikan perbuatan 

ALLAH yang besar. Secara khusus dalam menghadirkan kaum 

Perempuan dalam pelayanan. Sinode GEREJA  TORAJA  ke-17 Di 

Palopo  mencatat sejarah penting untuk perkembangan GEREJA 

TORAJA. Seluruh peserta sidang memutuskan untuk menerima 

kaum Wanita dalam pelayanan sebagai PENDETA, PENATUA,dan 

DIAKEN. Tanggung jawab pelaksanaan ada dalam tangan Majelis 
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Gereja . Utusan-utusan GZB agak tawar hati mendengar keputusan 

ini . Peristiwa ini mendatangkan suasana dan semangat baru dalam 

pelayanan GEREJA TORAJA karena kaum Perempuan dipilih 

menjadi aggota MAJELIS GEREJA dalam Jemaat; ini memberikan 

satu semangat baru dan perubahan yang terjadi dalam Jemaat. 

Ruang ibadah di tata rapi dan bersih, persembahan jemaat 

meningkat dan suasana rapat MAJELIS GEREJA lebih sopan dan 

lembut tidak terjadi lagi banting-banting meja dalam rapat. 

Menyaksikan semua ini, kita boleh katakan luar biasa kasih dan 

perbuatan ALLAH yang besar dalam GEREJA TORAJA. TUHAN 

sudah mendengar doa dari semua orang secara khusus doa dari 

indo'-indo' PWGT dalam GEREJA TORAJA.  

Ibu-ibu terkasih peristiwa ini menjadikan saya berulang-ulang 

membaca Mazmur 40 ayat 5 dan 6. Saya pun yakin bahwa firman 

TUHAN ini dapat menggugah hati setiap Ibu PWGT, setiap 

pengurus PWGT entah di Jemaat, Klasis, Wilayah,bahkan dalam 

melaksanakan tugas-tugas pelayanan Am. Kita akui dan syukuri 

kepada TUHAN atas segala pelayanan yang Ia percayakan dan 

semua bisa berjalan lancar walaupun banyak  tantangan. Syukur 

kepada TUHAN semua adik-adik dan pelaksana kegiatan PWGT 

sudah diberikan karunia yang luar biasa dari TUHAN dan terpanggil 

dalam tugas-tugas pelayanan. Kita syukuri pula wadah PWGT tetap 

memberi perhatian kepada RBM, PANTI ASUHAN, dan juga 

pelayanan keterampilan wanita. Semua kita syukuri di hadapan 

TUHAN, atas seluruh kerja keras Pengurus Pusat PWGT, Pengurus 

tingkat Wilayah, Klasis dan Jemaat. Juga mempersiapkan diri untuk 

persidangan Akbar PWGT di hotel Misiliana. Percayalah bahwa 

TUHAN setia memberkati pelayanan PWGT dimana saja, Dan 

memberikan kita hikmat dan sukacita dalam mengemban tugas 

pelayanan. Terpujilah YESUS KRISTUS JURUSELAMAT kita yang 

mempercayakan pelayanan ini. AMIN.  

                                               

                                           PDT.D.M.A 
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Bacaan : Efesus 2:11-22 

Tema :“Damai Ditengah Keluarga” 

Ibu-Ibu yang Tuhan kasihi, 

 Tanpa terasa kita kembali akan berjumpa dengan situasi 

Paskah, yang kita rindukan. Suasana hening, ketika kita belajar 

tentang keteladanan pelayanan Yesus membasuh kaki murid, 

nuansa haru-biru Jalan Salib yang mengingatkan pada 

pengorbananNya demi keselamatan kita. Kesunyian mencekam 

yang membawa pada pemahaman bahwa Yesus ada di dunia orang 

mati, dalam kubur pengap dan pernah merasakan mereka yang 

berduka dan khawatir akan kematian. Dan kegembiraan 

menyambut kebangkitan yang dinyaringkan oleh perempuan-

perempuan penyerta Yesus di sepanjang hidup pelayananNya. 

Ditambah lagi, ada kegembiraan perjumpaan lain, yakni PWGT 

jelang persidangan sekali lima tahunan yang tak lepas dari semangat 

Paskah. 

 Penerima surat dan nasehat Rasul Paulus, yakni Jemaat di 

Efesus, diingatkan bahwa sebelum menerima kasih karunia oleh 

iman (ps.2:8), mereka (1) secara Yahudi disebut orang tak bersunat 

(lahiriah), (2) tanpa Kristus, (3) tak memiliki kewargaan Israel dan 

tak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan 

kepada Israel, (4) tanpa pengharapan, dan (5) tanpa Allah di dalam 

dunia (ay.1-2). Artinya, Jemaat Efesus adalah jemaat yang tidak 

berhak beroleh janji Allah kepada Abraham. Kita pun, termasuk 

dalam kriteria tersebut. Hal ini penting disampaikan oleh Rasul 

Paulus, agar Jemaat di Efesus dan kita yang bukan umat pilihan 

menyadari betapa berharganya anugerah keselamatan kekal, 

melalui rahmat dan kasih Allah itu (ps.2:4-7). Orang percaya diluar 

Israel yang tak pantas, yang tak berhak, sama seperti yang 

dikatakan Yesus sendiri dalam perjumpaannya dengan perempuan 



Gema PWGT edisi 96 Page 38 
 

 

 

Kanaan dalam Matius 15:24 dan 26 : Jawab Yesus: "Aku diutus 

hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." dan 

"Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan 

melemparkannya kepada anjing." Namun dipantaskan Yesus karena 

imannya : "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti 

yang kau kehendaki." (Matius 15:28). Sebagai orang percaya, yang 

telah menjadi alat Tuhan melalui PWGT, kita semua pun layak 

mendasari seluruh aktivitas kita, baik di rumah, di gereja maupun 

ditengah masyarakat dengan rasa syukur atas anugerah keselamatan 

dalam Kristus. Tanpa dasar ini, kita akan selalu kecewa dan 

kehilangan pengharapan dalam menjalani hidup kita. Contohnya, 

bila dasar pelayanan kita karena manusia, maka saat si A atau si B 

mengecewakan, maka kita kan mudah merasa gagal dan putus asa. 

Atau, bila kita beraktivitas karena hal-hal ekonomi, maka saat 

ekonomi kita terpuruk, maka akan mudahlah kita menjadi orang 

yang merasa hancur dan kehilangan pengharapan, dan seterusnya. 

Pengandalan kepada hal-hal sementara, cepat atau lambat akan 

mendatangkan ‘kematian’ pengharapan, sama seperti yang 

digambarkan Rasul Paulus di ps.2:1-3. 

Ibu-Ibu yang diberkati, 

  Ada kata “tetapi sekarang” (ayat 13 bacaan kita), menjadi 

titik balik keadaan ‘sekarang’, yang berbeda dengan ingatan pada 

masa lalu. Salib telah melenyapkan perseteruan Allah-manusia 

karena umat pilihan gagal melakukan hukum Taurat oleh 

ketidaktaatan (ay.13-14), dan menggantikan dengan manusia baru 

dalam Kristus Yesus yang mati di Salib (ay.15). Perseteruan yang 

oleh usaha manusia tidak akan pernah bisa dipulihkan, telah 

berubah menjadi damai sejahtera oleh karya Allah dalam Kristus 

Yesus (ay.16). Dan kita “yang jauh” dari janji Allah kepada 

Abraham, juga yang “dekat” dengan janji Abraham, oleh Roh Allah 

sendiri, beroleh jalan masuk kepada Bapa (ay.17-18). 
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 Titik tolak tersebut, menjadi babak baru yang sekaligus 

membuat kita mengalami peneguhan akan kasih setia-Nya yang tak 

terukur oleh akal budi manusia. Alih-alih menghukum, Allah justru 

memberi diri-Nya dihukum atas pelanggaran manusia! Pemahaman 

dan penghayatan akan pengorbanan Kristus Yesus, melalui Jalan 

Salib yang mendamai-sejahterakan ini seharusnya mewarnai 

kehidupan umat penerima surat di Efesus, yang juga kita baca 

bersama saat ini, dalam kehidupan sehari-hari. Melalui iman kepada 

Yesus sebagai Tuhan dan Juruselamat, serta bergantung kepada Roh 

Kudus, maka aktivitas kita dimungkinkan untuk menempatkan 

Kristus sebagai pusat hidup, yakni (1) sebagai Tuhan yang berdaulat 

atas diri, melalui waktu dan harta yang dipercayakanNya, (2) 

sebagai teladan dalam menyikapi banyak peristiwa hidup yang 

datang silih berganti, dan (3) sebagai tujuan dari setiap keputusan 

yang kita ambil, yakni menyenangkan-Nya.  

 Ada banyak keluarga Kristen yang tidak mendasari 

kehidupan dan aktivitas-aktivitas harian mereka melalui 

keterhubungan dengan Kristus Yesus yang telah memperdamaikan. 

Sekalipun kegiatan gerejawi atau aktivitas bernuansa rohani sangat 

memadati waktu karunia Tuhan baginya. Sehingga, rumah-tangga 

Kristen kehilangan arah dalam menjalani hidup berkeluarga. Hal-hal 

sepele menjadi sumber pertengkaran dan perseteruan, baik antara 

anak, antara anak dan orang-tua, antara suami-isteri, bahkan antara 

keluarga suami dan keluarga isteri. Hal-hal yang bersifat sementara, 

seringkali menjadi fokus utama, sedangkan hal-hal yang sifatnya 

kekal, justru diabaikan. Ada keluarga yang lebih memilih saling 

tuntut di pengadilan dibanding salah satu mengalah dan rendah 

hati karena warisan atau kebendaan. Kemampuan dan kekuatan 

pribadi atau kelompok ditonjolkan dan dipertontonkan. Tetapi 

sekarang, ada nasehat Rasul Paulus menghampiri dan hendak 

menyadarkan kita semua, bahwa kasih karunia anugerah 

keselamatan dalam Kristus yang memperdamaikan manusia dengan 
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Allah itu sudah cukup, bahkan lebih dari cukup untuk membangun 

hidup berdamai dengan diri dan masa lalu, dengan sesama, dengan 

komunitas dan dengan lingkungan. Itu dapat dipastikan, sebab 

orang percaya dalam Kristus Yesus tidak berjuang mentaati Allah 

dengan pengandalan diri seperti orang Israel pada masa lalu , 

melainkan bergantung pada Roh Kudus yang diam dalam diri kita, 

Roh yang menguduskan seluruh tubuh kita menjadi bait-Nya         

(1 Korintus 3:16 dan 6:19). Sehingga, kita dapat memperjuangkan 

pertumbuhan relasi dengan Pribadi Roh Kudus yang mengarahkan 

itu! Sebab, sejak keturunan Roh Kudus, semua orang yang percaya 

dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juruselamatnya, pasti di-

diami Roh Kudus (ay.22). Dengan demikian, kekudusan hidup 

orang percaya dimungkinkan oleh karya Roh Kudus yang 

mengubahkan karakter kearah keserupaan dengan Kristus, 

menumbuhkan iman kita dan menguduskan kita dari segala dosa 

dan pelanggaran.  

Ibu-Ibu yang Tuhan istimewakan, 

 Hidup kita sebagai orang percaya, sudah diperdamaikan 

dengan Allah, sumber segala kebaikan dan damai sejahtera melalui 

Salib Kristus. Maka, perjuangan untuk mewujudkan hidup berdamai 

ditengah keluarga pun dimungkinkan oleh karya Roh Kudus dalam 

setiap kita, yakni : 

1. Melalui disiplin rohani menyantap makanan rohani, yaitu Alkitab 

dan doa yang dengan tekun kita perjuangkan setiap hari, 

kebaikan yang kita lakukan sebagai wujud kesaksian hidup dalam 

perdamaian Kristus dimungkinkan, seperti janji manfaat firman 

dalam 2 Timotius 3:16-17, “Segala tulisan yang diilhamkan Allah 

memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan 

kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik 

orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia 

kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik.” 
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2. Melalui hidup bersekutu bersama saudara seiman untuk saling 

menguatkan dan mendoakan, berdasarkan ajaran para rasul dan 

nabi yang tertulis dalam Alkitab (ay.19-21), yang diterima dan 

diselidiki dengan rela hati seperti jemaat di Berea, dalam Kisah 

Para Rasul 17:11, “Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik 

hatinya dari pada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena 

mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati dan 

setiap hari mereka menyelidiki Kitab Suci untuk mengetahui, 

apakah semuanya itu benar demikian.”. Maka, kebaikan hati 

yang menjadi kesaksian hidup kita, akan menjadi sarana Roh 

Kudus memancarkan damai sejahtera melalui kita dan keluarga 

kita. Dengan demikian, pancaran damai sejahtera-Nya melalui 

kita pun dapat menyebar ke lingkup yang lebih luas, yakni 

kepada tubuh Kristus, yakni gerejanya, komunitas atau 

masyarakat umum dan bangsa-negara kita. 

3. Tuhan memberikan pertumbuhan iman, ketika kita belajar dan 

menanggapi dengan benar terhadap pembentukan Roh Kudus 

dalam peristiwa sehari-hari, baik itu keberhasilan, penderitaan, 

pencobaan, pernikahan, pekerjaan, orang tua, dll. Charlie Riggs, 

dalam terjemahan bukunya “Belajar Berjalan Dengan Allah”, 

mengungkapkan : Allah menggunakan peristiwa dan tantangan 

hidup sehari-hari untuk membentuk kita menjadi serupa dengan 

Putra-Nya. Hasil akhir ini meneguhkan kemampuan Allah dalam 

berkarya dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, 

demi kemuliaan-Nya. Janji-Nya dalam Roma 8:28, “Kita tahu 

sekarang, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk 

mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu 

bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah.” Akan 

tergenapi dalam perjuangan mewujudkan damai sejahtera di 

keseharian hidup. 

4. Keselarasan dengan lingkungan hidup, alam semesta sebagai 

bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari berkeluarga. 

Karena manusia selalu butuh air, udara, cahaya matahari, pohon 

dan tanaman, hewan dan ternak, penerangan/listrik, jalan raya, 

system penyaluran limbah, teknologi komunikasi dan 
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sebagainya, maka sungguh kesadaran bahwa semua sarana itu 

Tuhan ciptakan untuk damai sejahtera bagi manusia, sesuai 

rancangan dan perintah-Nya yang tertulis di kitab Kejadian 1:26 

dan 28 “Berfirmanlah Allah: "Baiklah Kita menjadikan manusia 

menurut gambar dan rupa Kita, supaya mereka berkuasa atas 

ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak 

dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang 

merayap di bumi." dan “Allah memberkati mereka, lalu Allah 

berfirman kepada mereka: "Beranakcuculah dan bertambah 

banyak; penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas 

ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala 

binatang yang merayap di bumi." 

     

Kiranya Ibu-Ibu semua dimungkinkan untuk menjadi sarana 

menyampaikan damai sejahtera Allah sebagai tanda syukur atas 

kebangkitan Kristus dari kematian, dalam memaknai Paskah dan 

semangat sukacita jelang persidangan PWGT. Tuhan dimuliakan, 

Amin! 

Ny. B.H.S 
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MENYAMBUT PERSIDANGAN XIV PWGT TAHUN 2022 

Tidak lama lagi Persidangan PWGT XIV akan berlangsung 

pada tanggal 22-25 Juni 2022. Puan dan tuan rumah dari 

persidangan ini adalah Jemaat Bua Tallulolo, Klasis Kesu’ Tallulolo. 

Pada awalnya Panitia merencanakan untuk menyelenggarakan 

persidangan ini di Pusat Studi dan Pembinaan  Gereja Toraja di 

Tangmentoe. Para peserta akan ditempatkan di rumah-rumah 

warga jemaat untuk memungkinkan interaksi antara jemaat Bua 

Tallulolo dan jemaat-jemaat sekitarnya dengan peserta yang datang 

dari berbagai klasis Gereja Toraja di tanah air.  Namun karena 

pandemi Covid-19 yang masih saja menghantui kita, yang kita 

belum tahu kapan akan berakhir, maka Panitia dalam konsultasi 

dengan Pengurus Pusat memindahkan lokasi persidangan ke Hotel 

Misiliana, Rantepao. Kita berharap bahwa pada saat persidangan 

ancaman pandemi ini makin melandai atau sudah sangat surut.  

Namun untuk menghindari penyebaran virus ini, ketika sekitar 600 

orang peserta berkumpul, pada saat persidangan pun kita harus 

tetap waspada; protokol kesehatan masih harus kita terapkan. 

Ruang sidang harus diatur sedemikian rupa untuk menghindari 

kerumunan. Jarak diantara peserta perlu dijaga. Begitu juga 

akomodasi peserta disatukan di Hotel Misiliana.  Mari kita 

mendukung dalam doa persiapan Panitia dan semua upaya untuk 

menyukseskan berlangsungnya persidangan ini. 

Sebagai bagian yang integral dari Gereja Toraja, maka  PWGT tetap 

mengarahkan program-programnya untuk mencapai Visi Gereja 

Toraja 2021-2026, yakni:  “GEREJA TORAJA SATU DALAM 

PELAYANAN BERSAMA”.  Dalam upaya mewujudkan Visi bersama 

Gereja Toraja tersebut, maka Persidangan XIV PWGT  tahun 2022 

menjadikan tema Sidang Sinode Am XXIV Gereja Toraja sebagai 

tema persidangannya, yakni: “Bertambah Teguh di dalam Iman dan 

Pelayanan bagi Semua” dan subtema: “Semangat Solidaritas dengan 
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semua CiptaanNya, mendorong PWGT menumbuhkembangkan 

Budaya Damai Sejahtera dalam Kehidupan Keluarga, Gereja dan 

Masyarakat.”  Pokok Tugas Panggilan dan Garis Besar Program 

Gereja Toraja hasil SSA XXV akan menjadi acuan dalam 

mengembangkan program PWGT tahun 2022-2027 pada semua 

lingkup pelayanan. 

Persidangan PWGT adalah sebuah pesta iman.  Utusan dari 

berbagai klasis dalam lingkup pelayanan Gereja Toraja berkumpul, 

bersilaturahmi, mempererat tali persaudaraan yang didasarkan atas 

kasih Kristus.  Ucapan syukur, sukacita dan keakraban persekutuan 

menjadi penanda betapa para peserta merindukan kehadiran 

bersama untuk, dalam terang Firman Tuhan, mensyukuri dan 

merefleksikan berbagai bentuk pelayanan yang telah dilakukan 

PWGT dalam lingkup jemaat, klasis, wilayah maupun pusat, dalam 

melaksanakan keputusan bersama  Persidangan XIII PWGT di 

Makassar pada tahun 2017. Pengurus Pusat PWGT akan 

menyampaikan laporan pelayanan PWGT periode 2017-2022. 

Mewakili semua anggota PWGT yang tersebar di jemaat-jemaat, 

para peserta bersyukur kepada Tuhan atas tuntunannya selama 5 

(lima) tahun pelayanan, terutama dalam menjalani masa-masa yang 

sulit selama pandemi Covid-19 melanda dunia, serta berbagai 

bencana alam yang terjadi di tanah air khususnya di daerah 

pelayanan Gereja Toraja. Selanjutnya, para peserta akan merancang 

bersama arah program PWGT dalam 5 (lima) tahun ke depan, 

tahun 2022-2027. Berbagai potensi yang Tuhan berikan kepada 

warga PWGT perlu kita kenali agar kita tidak berdalih untuk tidak 

melakukan hal-hal yang Tuhan tuntut dari kehidupan kita, karena 

merasa tidak punya apa-apa atau kurang yakin diri.  Potensi-potensi 

yang mungkin selama ini masih tersembunyi, menjadi modal bagi 

kita untuk menghadapi masyarakat yang berubah cepat dengan 

semua permasalahannya, di bawah sorotan subtema Persidangan: 

“Semangat Solidaritas dengan Semua CiptaanNya, mendorong 
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PWGT menumbuhkembangkan Budaya Damai Sejahtera untuk 

Semua.”  Persidangan ini akan memilih Pengurus Pusat PWGT 

periode 2022-2027. Semoga Roh Tuhan menuntun Persidangan ini 

agar nama Tuhan dimuliakan. 

KARTU INDIKATOR 

Sebagai sebuah persidangan gerejawi, perlu kita usahakan agar 

Persidangan PWGT sungguh berlangsung dalam kasih persaudaraan 

yang akrab. Semua merasa saudara bagi sesamanya, kendatipun 

perbedaan-perbedaan tidak dapat dipungkiri. Perbedaan latar 

belakang jemaat, masyarakat, serta perbedaan tempat melayani: 

kota, semi kota dan desa biasanya mempengaruhi masing-masing 

kita.  Begitu juga perbedaan latar belakang keluarga, ekonomi, 

pekerjaan dan pendidikan sering mewarnai cara berpikir kita.  

Namun, perbedaan-perbedaan itu hendaknya tidak mengurangi 

semangat persaudaraan yang ingin kita kokohkan sebagaimana 

yang Kristus telah teladankan kepada kita.  Justru perbedaan-

perbedaan yang ada dapat memperkaya kita dalam ziarah iman 

kita bersama. Kesediaan untuk saling mendengar, saling peduli, 

saling menopang, saling menghargai walau pendapat kita berbeda, 

merupakan ciri dari persidangan gerejawi.  Begitupun saling 

memaafkan jika ada kesalahan yang dilakukan, serta tidak saling 

memaksakan kehendak adalah bagian dari upaya untuk saling 

menghargai sebagai satu kesatuan tubuh Kristus yang masing-masing 

mendapat karunia yang berbeda-beda, tetapi semuanya diberi 

minum dari satu Roh (bdn. I Kor. 12:12-13). Semoga karakter 

persidangan kristiani ini kita nyatakan dalam rapat atau 

persidangan-persidangan gerejawi, termasuk persidangan PWGT. 

Untuk membantu mewujudkan semangat persaudaraan dalam 

persidangan XIV PWGT 2022, maka KARTU INDIKATOR berwarna 

JINGGA (ORANGE) dan BIRU akan disiapkan untuk setiap utusan. 
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Utusan mengangkat Kartu JINGGA (ORANGE) kalau dia terkesan 

atau SETUJU dengan apa yang diungkapkan oleh pembicara. Kartu 

BIRU diangkat kalau peserta merasa kurang sependapat atau TIDAK 

SETUJU dengan apa yang diungkapkan oleh pembicara. Hal ini 

akan membantu Pimpinan Sidang untuk memantau kira-kira 

bagaimana pendapat peserta persidangan pada umumnya. Kalau 

tidak jelas atau ada kebingungan, maka kartu JINGGA (ORANGE) 

dan BIRU diangkat dengan bersilang. Jika ada kesempatan diskusi, 

prioritas diberikan kepada mereka yang mengangkat kartu BIRU 

untuk menyampaikan apa alasan ketidaksetujuannya. Perlu diingat 

bahwa tujuan utama dari diskusi dalam rapat atau persidangan 

gerejawi adalah berupaya mencari kehendak Allah dalam setiap hal 

yang dibicarakan, mengupayakan mencari kesepahaman atau 

konsensus tentang hal-hal yang menyangkut kepentingan atau 

kesejahteraan banyak orang, bagi pembangunan tubuh Kristus, 

yaitu jemaatNya (I Kor. 14:12). KARTU INDIKATOR juga dapat 

digunakan sekiranya diadakan pemungutan suara. Kartu JINGGA 

(ORANGE) menandakan SETUJU dan kartu BIRU menandakan 

TIDAK SETUJU.   

Satu hal perlu diingat, bahwa diskusi yang diselenggarakan dalam 

semangat persaudaraan tidak bermaksud untuk menekankan siapa 

atau kelompok mana yang kalah dan siapa atau kelompok mana 

yang menang.  Perbedaan pendapat selalu ada, namun seharusnya 

tidak mengurangi semangat persaudaraan sebagai bagian dari tubuh 

Kristus yang satu.  Karena itu jika dibutuhkan, Kartu Indikator 

diangkat dengan tenang, tidak dilambai-lambaikan yang bisa 

memicu semangat persaingan yang tidak sehat yang bisa saja 

menyebabkan munculnya gesekan di antara peserta sidang.  Setiap 

mengambil keputusan penting atau jika ada kesulitan dalam 

mengambil keputusan, peserta dapat berdoa bersama untuk 

memohon hikmat Allah dan tuntunan Roh Kudus agar keputusan 

yang terbaik, yang membangun jemaat dapat dicapai.  Sebagai 
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manusia baru di dalam Kristus yang dituntun oleh Roh Allah, kita 

dapat menyelenggarakan persidangan XIV PWGT dengan tenang, 

penuh kasih mesra dan semangat persaudaraan, sambil mengingat 

nasehat Firman Tuhan: 

   “Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah  

hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala 

kejahatan.Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, 

penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di 

dalam Kristus telah mengampuni kamu.” (Ef. 4:31-32) 

 

 

      Pdt. H.H.L 
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Artikel: 
SPIRITUALITAS KEUGAHARIAN: 

MELAWAN KERAKUSAN MANUSIA 

 

Kita hidup di tengah jaman yang ditandai dengan 

persaingan yang semakin ketat. Tentu kita sangat mendukung 

semua kerja keras untuk mencapai sukses dalam berbagai aspek 

kehidupan. Kita menghargai jerih lelah para petani untuk 

memperoleh hasil sawah ladang dan kebunnya yang sebaik 

mungkin; para pedagang dalam usaha kecil maupun besar; para 

pegawai negeri sipil maupun swasta dalam kerjanya; serta para 

orang tua yang berjuang tak kenal lelah untuk mendukung dan 

membiayai pendidikan anak-anaknya.  Namun sayangnya, untuk 

mencapai kesuksesan tidak sedikit manusia yang semakin egois atau 

cenderung mementingkan diri dan kelompoknya sendiri. Mereka 

bersaing secara tidak sehat. Ingin melambung tinggi, tetapi tidak 

peduli, bahkan sering menyingkirkan sesamanya.  Acap juga 

kesuksesan dicapai dengan menempuh cara-cara yang tidak benar, 

tidak jujur dan tidak adil. Bahkan sering semua cara dihalalkan demi 

mencapai apa yang dianggap dapat memberi keuntungan bagi 

dirinya sendiri.  

Masyarakat kita sudah semakin materialistis, yakni menganggap 

materi paling penting, dapat memberi kebahagiaan. Tidak sedikit 

orang yang berjuang siang malam mencari uang karena berpikiran 

bahwa uang dapat membuat manusia memperoleh apa saja yang 

diinginkan, bahkan  dapat memecahkan masalah yang dihadapi. 

Kuasa dan kedudukan pun dianggap dapat dibeli, sehingga tidak 

jarang terjadi “money-politics” di saat-saat pemilihan pejabat.   
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Manusia cenderung semakin konsumtif, yakni mengumpulkan harta 

benda melebihi kebutuhannya.  Kerakusan merasuk pikiran yang 

tercermin dalam sikap hidup seseorang. Tidak jarang terlihat di 

pesta-pesta suka atau duka, misalnya, orang mengambil makanan 

secara berlebihan tanpa mempertimbangkan bahwa masih ada 

orang lain yang bisa saja tidak kebagian karena ulahnya itu; 

makananpun tersisa di piringnya. Contoh yang sederhana ini 

memperlihatkan kerakusan manusia, yang merupakan akar dari 

ketidakadilan yang nampak semakin marak dalam masyarakat.  Hal 

ini juga dapat terjadi dalam perkumpulan orang Kristen. Rasul 

Paulus mengeritik jemaat yang dalam pertemuannya tidak saling 

memperhatikan, “…tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya 

sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk.” Sikap 

ini memalukan orang-orang yang tidak punya apa-apa. (band. I 

Kor. 11:17-22) 

Kerakusan menyebabkan ada orang yang semakin kaya dan ada 

orang yang semakin miskin.  Gap sosial ekonomi yang semakin 

melebar sering menyebabkan munculnya kecemburuan di antara 

warga masyarakat yang majemuk. Hal ini tidak jarang memicu 

munculnya sikap fanatisme, anggapan bahwa sukunya atau 

agamanya yang terbaik.  Intoleransi atau ketidakmampuan 

menerima dan menghargai orang yang berbeda secara sosial, 

budaya atau agama, bertumbuh subur. Bahkan radikalisme, yaitu 

sikap ekstrim yang ingin memaksakan pendapat atau agamanya 

kepada orang lain dengan cara kekerasan, sering tidak terelakkan.  

Kerakusan tidak hanya tercermin dalam hubungan antar manusia, 

tetapi juga hubungan manusia dengan alam semesta. Pembabatan 

hutan yang besar-besaran demi memperoleh keuntungan yang 

sebanyak mungkin dari kayu-kayu yang ditebang semena-mena, 

atau mengeruk isi bumi lewat pertambangan yang tidak ramah 

lingkungan demi memperoleh hasil yang semaksimal mungkin, 
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merupakan sikap manusia yang mengeksploitasi alam tanpa batas. 

Pada ujungnya, manusia mengalami akibatnya, misalnya terjadinya 

tanah longsor, atau banjir bandang, tsunami, dan bencana alam 

lainnya yang mengancam kehidupan manusia serta kelanjutan 

kehidupan di planet ini.   

Mengatasi masalah-masalah ini, Sidang Raya Persekutuan Gereja-

gereja di Indonesia (PGI) pada tahun 2014 di Nias mengajak gereja-

gereja untuk melawan kerakusan yang semakin tidak mengenal 

batas, dengan menerapkan “Spiritualitas Keugaharian.”  Masalah-

masalah kemiskinan, ketidakadilan, radikalisme dan krisis ekologis 

yang sedang kita hadapi sebagai bangsa dianggap berakar dalam 

krisis spiritual.  Kehidupan keagamaan kita tidak nampak dalam 

tindakan sehari-hari. Iman kita kepada Kristus yang penuh kasih, 

yang peduli kepada semua orang, ternyata tidak selalu tercermin 

dalam hidup keseharian kita. Yesus mengingatkan kita: “Jadi dari 

buahnyalah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang 

berseru kepadaKu: Tuhan, Tuhan! akan masuk ke dalam Kerajaan 

Sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak BapaKu yang di 

sorga.” (Mat. 7:20-21)       

Kecenderungan sikap kerakusan bukan persoalan baru, tetapi 

persoalan manusia sepanjang masa. Yesus pun menentang 

kerakusan manusia di jamannya. Penerapan kasih yang tanpa batas 

dan sekat menjadi inti ajaran Yesus.  Yesus mengajarkan murid-

muridNya untuk berdoa, memohon anugerah Allah untuk 

menunjang kehidupan mereka dengan kata-kata: “Berikanlah kami 

pada hari ini makanan kami yang secukupnya” (Mat.6:11).  Lagipula 

Yesus menasehati pengikut-pengikutnya untuk tidak memusatkan 

pikirannya pada kekuatiran tentang kebutuhan hari esok, tentang 

makanan dan minuman, tentang kebutuhan jasmani, karena Allah 

mengetahui kebutuhan kita. “Tetapi carilah dahulu Kerajaan Allah 

dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan 
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kepadamu.” (bdk. Mat. 6:25-34)  Yesus dengan jelas menyoroti 

hubungan yang erat antara sikap hidup beragama atau spiritualitas 

dengan tindakan keseharian yang peduli, mengasihi dan berlaku 

adil terhadap sesama. Peristiwa manna di padang pasir dalam  

Keluaran 16 merupakan ilustrasi yang jelas akan pemeliharaan 

Tuhan yang tidak perlu diragukan. Namun kerakusan manusia yang 

karena kekuatirannya mengumpulkan lebih daripada kebutuhan- 

nya, menyebabkan manna itu menjadi busuk dan berulat. (bdk. 

Mat. 6:25-34).  Dalam masyarakat kita pun, gaya hidup konsumtif 

dan pemborosan semakin subur, berbuah dalam sikap ketidakadilan 

dan kesewenang-wenangan terhadap sesama manusia dan ciptaan 

lainnya.        

Sidang Raya PGI 2014 mengajak gereja-gereja untuk mengembang- 

kan etos hidup berkecukupan dan spiritualitas keugaharian. Hal ini 

merupakan sebuah sikap hidup yang lahir dari keyakinan iman 

bahwa Allah adalah pencipta dan pemelihara kehidupan ini.  

Bahwa Allah memberikan berbagai karunia, termasuk kebutuhan 

hidup sehari-hari untuk menunjang kehidupan manusia. Dan Allah 

peduli terhadap seluruh ciptaanNya sebagaimana kesaksian 

pengarang Maz. 145:9, “Tuhan itu baik kepada semua orang, 

penuh rahmat terhadap segala yang dijadikan-Nya”.  Karunia Allah 

ini sebenarnya cukup untuk semua. Sayangnya, kerakusan sebagian 

manusia menyebabkan banyak sesamanya dan ciptaan lain yang 

tidak bisa menikmati rupa-rupa pemberian Allah yang seharusnya 

dapat membuat hadirnya damai sejahtera untuk semua.  Untuk 

mewujudnyatakan damai sejahtera dibutuhkan hikmat surgawi dan 

keberanian untuk menahan diri dan mampu mengatakan cukup 

untukku, semangat yang secara mendasar berbeda dengan jiwa 

Amsal 30:15.    

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ugahari artinya: 1 

sedang; pertengahan; 2. sederhana. Sementara keugaharian, artinya 
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kesederhanaan, kesahajaan.  Buku “Platon: Xarmides” tentang 

Keugaharian, membahas mengenai arti Keugaharian yang dalam 

bahasa Yunani disebut “sophrosune.”  Dalam buku ini, pandangan 

Louis-Andre Dorion dikutip, di mana sophrosune  diterjemahkan 

sebagai moderatio, temperantia, sebuah kemampuan memoderasi, 

menghaluskan, menengahi atau mengambil batas tengah. [Dwiko 

(ed.), Xarmides: Platon (Tentang Keugaharian), penerjemah dan 

penafsir A. Setyo Wibowo (Jakarta: Kanisius, 2015), 9]. 

Dengan kata lain, keugaharian adalah sebuah kualitas moral yang 

digerakkan oleh hikmat membedakan yang baik dari yang jahat, 

tahu batas, mawas diri, mampu menahan diri sehingga 

mencerminkan kematangan dan kemampuan moderasi.  

Spiritualitas keugaharian dapat diartikan sebagai gaya hidup yang 

dipimpin oleh Roh Allah, digerakkan oleh rasa syukur atas anugerah 

Allah serta terdorong untuk berbagi serta merawat kehidupan demi 

kesejahteraan semua.  Hal ini harus tercermin dalam gaya hidup 

kita sehari-hari yang ugahari: sederhana, bersahaja, hemat, 

menggunakan pemberian Tuhan secara bertanggung jawab, tidak 

berlebihan dalam menginginkan sesuatu, dapat menahan diri, rela 

berbagi dengan orang lain, tidak sembrono membuang sampah  

karena bertekad untuk memelihara lingkungan.  Spiritualitas 

keugaharian juga tercermin dalam sikap saling menghargai sesama, 

walau berbeda keluarga, suku, budaya dan agama. Kecenderungan 

memaksakan pendapat atau keyakinan sendiri sering menyebabkan 

ketidaknyamanan pada orang lain, yang berujung pada 

permusuhan bahkan tindak kekerasan. Menumbuhkembangkan 

budaya damai itulah yang perlu kita tebar dalam kehidupan 

berjemaat dan bermasyarakat, dan harus kita tumbuhkembangkan 

dalam keluarga kita masing-masing. Kita butuh untuk terus berakar 

dan bertumbuh dalam pengenalan akan kasih Allah yang tanpa 

batas, agar hidup kita dapat terus berbuahkan kebajikan. Firman 

Tuhan menasehati kita: “Karena kamu telah menyucikan dirimu 
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oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat 

mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, hendaklah 

kamu bersungguh-sungguh mengasihi dengan segenap hatimu.”      

(I Petrus 1:22) 

 

Pdt. H H. L 

 

 

 

 

               Tondokta tondok Toraya digente' lepongan bulan 

              Nabengan Puang,  takurrean sumanga'. 
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Informasi Unit Kerja: 

Yayasan Motivator Pembangunan Masyarakat 

1. Latar Belakang 

Yayasan Motivator Pembangunan Masyarakat (MPM) adalah 

sebuah Yayasan yang dibentuk oleh BPS Gereja Toraja bersama 

Pengurus Pusat PWGT. Yayasan ini merupakan lanjutan dari  salah 

satu unit kerja PP-PWGT yang dikenal dengan nama Pusat 

Pembinaan dan Pelatihan Motivator Gereja Toraja (Pusbinlat 

Motivator GT) yang berpusat di Kondoran, Sangalla’, Tana Toraja. 

Pembentukan badan hukum berupa Yayasan dilakukan berdasarkan 

rekomendasi dari mitra-mitra yang bekerja sama dengan Pusbinlat 

Motivator-GT dan rekomendasi dari Evaluator External.   

Lembaga ini melaksanakan program-program yang dapat 

dikelompokkan dalam 2 tema besar. Tema Pertama adalah 

Pembangunan Masyarakat Berkelanjutan dengan focus pada 

perdamaian. Tema kedua adalah Perubahan Iklim dan Pengurangan 

Resiko Bencana. 

Kegiatan yang dilaksanakan mengacu pada hasil lokakarya yang 

difasilitasi oleh konsultan berdasarkan analisis masalah di setiap desa 

binaan.  Itu berarti MPM terikat dalam kontrak kerja sama dengan 

mitra-mitra yang mendukung program di MPM. 

Visi dan Misi MPM adalah “Menjadi Pusat Informasi dalam 

Pembangunan Masyarakat Berkelanjutan dan Perubahan Iklim di 

Indonesia Bagian Timur”. 

Dalam menjalankan visi dan misi tersebut, MPM bermitra dengan 

beberapa Lembaga, yaitu: 

 Bread fur The Welt (BfdW) Jerman 
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 Diakonie Katasphenhilfe (DKH) Jerman 

 Evangelish Mission in Solidarity (EMS), Jerman 

 Chuch World Service (CWS), Indonesia. 

 

2. RINGKASAN HASIL-HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN 

 

2.1. Program “Pembangunan Masyarakat Berkelanjutan 

Dengan Fokus Perdamaian melalui Program Motivator” 

Program ini merupakan lanjutan dari program sebelumnya 

dalam kemitraan dengan BfdW, Jerman. Untuk periode 2021 

– 2023, 10  desa yang menjadi tempat pelaksanaan kegiatan 

yaitu 4 lembang di Kabupaten Toraja Utara (Awa' Kawasik, , 

Tandung La'bo', Issong Kalua', Tampan Bonga), 2 lembang di 

Kabupaten Tana Toraja (Tongko Sarapung, dan Pa’tengko), 

dan 3 desa di Sulawesi Barat (Tumbu, Batu Parigi, dan Desa 

Hinua). Sementara 6 desa binaan pada periode 2018 – 2020 

yaitu yang sebelumnya Ao’ Gading, La'bo Tallang Sura, Buntu 

Limbong, Bangkelekila', Tinali, Bambadaru, dan Banua Ada’ 

telah dilakukan phasing-out. 

Hasil di tingkat output yang bisa dilihat adalah peningkatan 

jumlah orang yang menanam sayur-sayur organik, 

penanaman pohon buah-buahan dan kayu di lahan 

masyarakat, percontohan SRI (sistim tanam padi dengan bibit 

umur 2 minggu, satu bibit per lobang, dan jajar legowo), 

tanaman pekarangan, pembuatan suplemen ternak dari keong 

mas, pemahaman tentang media social yang baik, 

meningkatnya kesadaran penggunaan makanan lokal yang 

sehat, penangkaran lebah madu, dll. 

Dampak dari Kegiatan-kegiatan Lingkungan dan Kesehatan 

antara lain penebangan pohon sudah berkurang; sementara 

penanaman pohon meningkat. Pertanian organik sudah 
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menjadi topik yang diperbincangkan secara luas. Kesadaran 

akan bahaya makanan yang diproduksi dengan pola 

pertanian kimia meningkat dengan baik. Hal ini bisa dilihat 

dari diskusi-diskusi diberbagai kegiatan kemasyarakatan dan di 

Gereja. Kebiasaan membuat kompos sudah meluas. Di 

beberapa desa, kohe (kotoran hewan) sudah menjadi barang 

langka karena saking banyaknya yang membutuhkannya 

untuk membuat pupuk organik. Kebiasaan menanam sayuran 

organik sudah meluas. Di semua Sub Sentra produksi sayuran 

di pekarangan sudah diterapkan. Sebagai dampak sampingan 

ternyata tukang sayur yang biasanya keliling menjual sayuran 

ke rumah-rumah kini kehilangan banyak pelanggan.  

MPM sudah banyak dikunjungi oleh berbagai kelompok dan 

lembaga yang ingin belajar tentang pertanian organik dan 

topik-topik lain. Mereka berkunjung untuk mencari tahu atau 

untuk mendapatkan pelatihan di bidang tersebut. Singkat 

kata, MPM sudah menjadi rujukan sebagai pusat 

pengembangan masyarakat untuk wilayah Indonesia bagian 

Timur.  

Dampak dari Kegiatan-kegiatan Pengembangan Ekonomi. 

Secara keseluruhan kegiatan-kegiatan program Motivator 

sudah menghasilkan peningkatan produksi pertanian: sayuran, 

padi, kopi. Demikian juga produksi babi dan ayam meningkat 

tajam. Hanya jagung dan kakao tidak terlalu berhasil. Di 

Sulawesi Barat produksi minyak Nilam juga sedang 

dikembangkan. Meskipun tidak ada angka yang pasti, bisa 

diasumsikan bahwa pendapatan para petani juga ikut 

meningkat dengan bertambahnya produksi. Selain itu, usaha 

kecil yang dikembangkan oleh perempuan juga sudah 

membantu meningkatkan perekonomian mereka. Jumlah 

mereka meningkat dengan pesat.  
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Salah satu dampak dari kegiatan-kegiatan Budaya 

Perdamaian, antara lain suasana damai antar umat beragama 

di desa sangat terasa. Khususnya di Bambadaru rasa 

keabraban antar kelompok agama sangat terasa.  

MPM  bersama dengan NGO lain berhasil meyakinkan DPRD 

Tana Toraja mengeluarkan Perda tentang perlindungan 

perempuan dan anak dan membuka P2TP2A. 

2.2. Program Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim dan 

Pengurangan Resiko Bencana 

Program ini disebut “lighthouse Project (LHP)” dan 

merupakan sebuah konsep baru yang dikembangkan oleh 

DKH dan BfdW untuk mengintegrasikan Adaptasi dan 

Mitigasi perubahan iklim, pembangunan masyarakat 

berkelanjutan, dan pengurangan resiko bencana. Karena ini 

konsep baru maka hanya dimplementasikan di 3 negara yaitu 

Ethiopia, Bangladesh, Guatemala, dan Indonesia. Di Indonsia 

sendiri ada 2 oragnisasi yang melaksanakan program LHP 

yaitu Jaringan Masyarakat Tani Indonesia (JAMTANI) dan 

MPM. 

Program ini dilaksanana dalam kemitraan dengan BfdW dan 

DKH dengan periode 1 Januari 2019 – 30 Juni 2022, yang 

merupakan lanjutan dari periode sebelumnya. Berdasarkan 

kriteria yang disepakati dengan mitra, 6 desa terpilih untuk 

program ini adalah 2 desa di Toraja Utara (Tallang Sura’ dan 

Ao’gading) dan 4 desa di Kabupaten Tana Toraja 

(Buatarrung, Batusura, To'pao, dan Buntudatu). 

Salah satu keunggulan program ini adalah penelitian berbasis 

petani dengan asistensi dari 3 perguruan tinggi yaitu Fakultas 

Pertanian UNHAS Makassar, IPB Bogor, SLE Humbolt 
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University Jerman. Hasil-hasil penelitian dipublikasikan secara 

internasional dalam berbagai jurnal ilmiah. 

Di tahun 2021, program ini berhasil mendampangi 2 desa 

yaitu desa Buntudatu (Mengkendek. Tana Toraja) dan 

Kelurahan Tallang Sura’ (Rantebua, Toraja Utara) dan 

ditetapkan sebagai kampung Iklim (PROKLIM). Sebelumnya, 

MPM berhasil mendampingi 3 desa (Lembang Bua’tarrung, 

Lembang To’pao, dan Lingkungan Buntu Masakke) dalam 

penyusunan usulan PROKLIM, dan semuanya berhasil 

ditetapkan sebagai Kampung Iklim dari Kementrian 

Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Hasil-hasil program yang 

bisa dilaporkan adalah Penelitian Petani mengenai padi lokal 

di 3 desa (Bua’tarrung, Batusura’, dan Buntudatu) dan 

penelitian Cabe Katokkon di 3 desa (To’pao, Buntu Datu dan 

Issong Kalua’) telah berhasil meningkatkan kapasitas petani 

dalam menganalisis masaalah pertanian mereka. Melalui 

penelitian ini, petani juga mempunyai akses langsung kepada 

beberapa professor di Universitas mitra melalui WhatsApp 

Grup yang telah dibuat sejak penelitian dimulai. 

Penganeka ragaman sumber pendapatan berupa bantuan 

paket ternak babi di Bua’tarrung, Batu Sura’, dan To’pao 

Kecamatan Rembon. Paket bantuan ini terdiri dari 1 ekor babi 

betina, 100 kg dedak, dan pengobatan. Hampir semua KK 

sudah mendapat perguliran dari rata-rata 100 paket/desa di 

awal implementasi program. Kegiatan yang sama yang 

direncanakan di Lembang Buntudatu, Tallangsura’, dan 

Ao’gading tertunda karena hambatan pandemy Covid-19. 

Hasil-hasil dari program ini dibuat dalam berbagai media 

publikasi berupa buku, brosur, Jurnal ilmiah, dan Video. 

Beberapa dokumentasi bisa di akses di website Pusbinlat 
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Motivator-GT (sekarang menjadi: Motivator Pembangunan 

Masyarakat): www.penamasmotivator.org. 

Tim siaga bencana di desa-desa telah berfungsi dengan sangat 

baik. Mereka secara rutin memonitor titik-titik rawan di desa 

mereka dan memberikan respon yang sangat cepat ketika 

terjadi bencana. 

Sebagai upaya mitigasi perubahan iklim, program LHP 

mempromosikan penggunaan energi terbarukan seperti 

biogas, listrik tenaga surya, pompa hydrant, pengering tenaga 

surya, dll. Pompa hydrant telah dipasang di desa Bua’tarrung 

dan Kelurahan Issong Kalua’. Prinsip kerja pompa ini adalah 

menggunakan tenaga air untuk memompa air ke atas tempat 

yang lebih tinggi agar bisa lebih mudah dimanfaatkan. 

Keberhasilan MPM dalam menjalankan program Adaptasi 

dan Mitigasi Perubahan Iklim serta Pengurangan Resiko 

Bencana telah diapresiasi dari pihak BfdW sehingga 

merekomendasikan kepada semua mitranya di Indonesia 

untuk belajar di MPM. 

2.3. Program “Pembangunan Masyarakat Berkelanjutan 

Dengan Fokus Perdamaian di Mamasa dan Luwu”  

Program ini sama dengan program Pembangunan  

Masyarakat Berkelanjutan pada point 2.1. tetapi desa 

kelompok sasaran yang berbeda, yaitu di wilayah Mamasa 

dan wilayah Luwu.Di Mamasa, program ini dilaksanakan di 4 

desa yaitu Desa Banea’, Batanguru, Salutambun, dan 

Salutambun Barat sedangkan di wilayah Luwu, program 

dilaksanakan di 2 desa yaitu Desa Mantadulu, dan Desa 

Tawakua. Sementara itu, sosialisasi program baru saja 

dilakukan di Desa Tarabbi (Luwu Timur) dan satu Desa di 

Mamasa.  Ada pun hasil-hasil dari kegiatan ini antara lain, 

http://www.penamasmotivator.org/
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masing-masing-masing desa sasaran telah sangat akrab dengan 

pertanian organik, pola pertanian yang lebih ramah 

lingkungan, penyaluran dana bergulir juga telah mengurangi 

ketergantungan pada rentenir dan sudah menjangkau rata-

rata 50 orang per desa, terbentuknya Tim Pengurangan 

Resiko Bencana, meningkatnya kesadaran akan toleransi dan 

perdamaian,dan jumlah ternak yang dipelihara semakin 

meningkat. 

Desa Tawakua dalam lomba tanaman pekarangan pada tahun 

2021 menjadi juara 1 di Kecamatan Angkona dan Juara 3 di 

tingkat Kabupaten Luwu Timur membuat program ini 

populer di Luwu Timur.  

Relasi antar umat beragama menjadi sangat baik di tengah 

issu-issu SARA baik di Luwu Timur mau pun di Mamasa. 

3. Jaringan dan Konsultan 

Untuk memperkuat kualitas program-program tersebut di atas, 

MPM didukung oleh beberapa lembaga Konsutan dan Universitas 

baik dalam negri mau pun Internasional. Lembaga-lembaga tersebut 

adalah: 

- JJ Consultant 

- FAKT Consultant 

- Universitas Hasanuddin 

- Climate Centre Risk and Opportunity Management Souteast 

Asia and Pacific (CCROM-SEAP), IPB Bogor 

- Universtas Hasanuddin, Makassar 

- Universitas Humbolt, Jerman 

 

4. Penutup 

Demikianlah ringkasan singkat program-progran di Yayasan 

Motivator Pembangunan Masyarakat (MPM), Gereja Toraja. 



Gema PWGT edisi 96 Page 63 
 

 

 

Terima kasih atas dukungan dari Mitra, BPS Gereja Toraja, dan 

masyarakat di semua desa kelompok sasaran sehingga program-

program yang dilaksanakan dapat memberikan manfaat bagi 

peningkatan kualitas hidup masyarakat. 

Sekiranya ibu-ibu tertarik mengetahui lebih banyak tentang Yayasan 

Motivator Pembangunan Masyarakat (MPM), silahkan 

mengunjungi www.penamasmotivator.org. MPM juga telah aktif di 

media social, mohon kami di follow di twitter @penamas83; 

Instagram: penamas motivator; channel youtube: penamas 

motivator. 

Selain kegiatan-kegiatan di atas, MPM juga memberikan pelatihan 

bagi jemaat-jemaat atau kelompok masyarakat yang tertarik dalam 

pertanian organik. Kapasitas akomodasi yang tersedia bisa sampai 

50 orang.  

Segala kemuliaan hanya bagi  Tuhan yang empunya Pekerjaan. 

Soli Deo Gloria    

 

 

 

 

 

 

http://www.penamasmotivator.org/
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INFORMASI 

Yayasan Rehabilitasi Bersumber Masyarakat (RBM) 

RBM adalah salah satu sub 

unit Pengurus Pusat PWGT 

yang didirikan sejak 18 

Agustus 1994, karena di- 

dorong oleh keprihatinan 

akan marjinalisasi yang 

dialami oleh anak-anak 

disabilitas, sehingga tujuan 

umum dari program ini 

adalah “Keberadaan anak 

disabilitas diterima oleh 

masyarakat umum dan 

memiliki akses memper- 

oleh kesempatan yang 

sama dengan anak-anak 

lain”. di masa pandemi covid-19, dengan berbagai keterbatasan 

yang ada, RBM secara konsisten menjalankan pelayanan kepada 

anak-anak disabilitas sesuai dengan tujuan awal. Layanan ini 

diberikan secara gratis (tanpa memungut uang sekolah) kepada 

semua jenis kecacatan tanpa melihat latar belakang agama, etnis, 

dan golongan anak.  

Saat ini jumlah orang yang bekerja di program ini adalah sebanyak 

29 orang, yaitu 4 laki-laki dan 25 Perempuan.  

 

1. Sistim Pelayanan 

Pelayanan kepada anak-anak dilakukan dalam dua cara, 

yaitu: 

Perayaan Natal RBM: Pembacaan Akitab 

oleh Yanti (tuna netra) dan Cici (Phisik) 

dan diterjemahkan dalam bahasa isyarat. 
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a. Kumpul. Anak-anak binaan yang masih mungkin berjalan 

dari rumah mereka ke suatu tempat yang disepakati 

(biasanya menggunakan gedung gereja atau kantor 

lembang). Anak-anak diajar pendidikan dasar, bahasa isyarat 

yang baku, menggambar, huruf braille, dan membuat 

kerajinan-kerajinan yang bisa dijual kepada umum atau 

tamu-tamu RBM. Khusus untuk anak-anak binaan yang ada 

disekitar Rantepao dan bisa datang ke Pusat Pelayanan di 

Tangmentoe, untuk belajar pada hari Senin – Kamis dari jam 

08.00 – 12.00 wita.  Mereka dijemput dan diantar pulang 

dengan menggunakan mobil RBM.  

b. Kunjungan Rumah. Petugas RBM berkunjung dari rumah ke 

rumah anak-anak yang tidak mungkin datang ke kelas 

(tempat kumpul) terdekat. Dalam kunjungan ini hal-hal 

yang dilakukan antara lain pendidikan dasar, fisiotheraphy, 

dan ketrampilan-ketrampilan praktis.  

1. Anak Binaan 

Total anak yang dilayani saat ini adalah 619 disabilitas. Mereka 

terdistribusi di desa-desa di Kabupaten Tana Toraja dan Kabupaten 

Toraja Utara.  

Statistik anak binaan RBM per 2021 

       Jenis  

        kelamin 
         Jenis hambatan 

Kelompok Umur Grand 

Total 0-6 7-18 19+ 

Perempuan Cerebr   Cerebral Palsy   7 19 26 

 Hambatan ganda 2 11 33 46 

 Hambatan fisik   7 22 27 

 Hambatan Intektual   25 96 121 

 Bisu-tuli 3 14 52 69 
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 Hambatan penglihatan   1 14 15 

Jumlah 

Perempuan   5 65 236 306 

Laki-laki Cerebral Palsy 1 5 22 28 

 Hambatan ganda 2 19 34 55 

 Hambatan fisik 1 6 25 32 

 Hambatan Intektual 2 32 95 129 

 Bisu-tuli 1 23 33 57 

 Hambatan penglihatan   3 9 12 

Jumlah laki-

laki   7 88 218 313 

Grand Total   12 153 448 619 

2. Mitra RBM dan Dukungan Internal 

Selain dukungan dari internal Gereja Toraja (Aksi Rp. 10.000 pada 

bulan Desember dari  PP-PWGT, dukungan BPS, dan beberapa 

jemaat, Pundi Khusus yang diadakan tahun ini), RBM mendapat 

dukungan financial dari dua organisasi luar yaitu EMS Germany dan 

GZB Belanda. Dari semua dukungan ini, masih sangat tidak 

mencukupi untuk mendukung program-program RBM setiap tahun 

sehingga gaji (insentif) yang diberikan kepada petugas RBM hanya 

50% dari UMP Sulawesi Selatan. Dampak ekonomi Covid-19 di 

Jerman dan Belanda sangat mempengaruhi dukungan mereka 

kepada RBM dimana besar dukungan mereka turun 50% dibanding 

dengan tahun-tahun sebelumnya. Kondisi ini tertolong dengan 

makin meningkatnya kesadaran di kalangan Gereja Toraja dan 

donator pribadi yang mendukung RBM di tahun 2021.  

Keputusan penting yang diambil dalam Synode Am Gereja Toraja 

di Tallunglipu, 10 tahun lalu, yang pada intinya menghimbau semua 

jemaat di Gereja Toraja untuk memasukkan dukungan kepada RBM 

dalam APB Jemaat setiap tahun, ditindaklanjuti oleh BPS Gereja 

Toraja dalam surat himbauan kepada jemaat-jemaat pada bulan 

Desember 2021 untuk menjalankan pundi khusus untuk mendukung 
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pelayanan RBM. Respon jemaat-jemaat atas atas himbauan BPS 

sangat baik. 

Sementara itu dukungan dari semuan anggota PWGT yang 

disepakati Rp 10.000/anggota/tahun terus mengalami peningkatan 

secara signifikan, walau pun jumlahnya masih  sangat sedikit 

dibanding jumlah anggota PWGT yang ada di jemaat-jemaat. 

2. Ringkasan Kegiatan 

Kegiatan utama RBM adalah mengajar dan melatih anak-anak di 

ruang kelas di Tangmentoe mau pun di tempat-tempat kumpul di 

desa-desa binaan. Untuk anak-anak yang karena keterbatasan 

disabilitasnya tidak bisa pergi ke kelas yang sudah disiapkan, 

petugas lapangan mengajar mereka di rumahnya. 

Selain kegiatan tersebut di atas berikut kami laporkan kegiatan 

lainnya yang dilakukan sepanjang tahun 2021: 

Untuk kemandirian anak-anak binaan, RBM terus mendorong 

anak-anak yang punya kemampuan untuk membuka usaha 

kecil seperti kios, usaha menjahit, dan kerajinan tangan yang 

bisa dijual. 

Pertemuan orang tua di desa-desa setiap 3 atau 4 bulan untuk 

evaluasi program anak dan program RBM secara keseluruhan. 

Pertemuan ini dihadiri oleh pemerintah setempat, Pengurus 

PWGT Jemaat, Pendeta, dan tokoh-tokoh Masyarakat. 

Pengurus RBM juga dibentuk di desa-desa untuk menyuarakan 

kepentingan RBM. 

Memberikan makanan tambahan kepada anak-anak yang 

berasal dari keluarga miskin. Hal ini dilakukan untuk mencegah 

kekurangan gizi yang dapat memperberat kondisi disabilitas 

anak. Subsidi kepada keluarga miskin, juga diberikan berupa 

bantuan transport pengobatan. 
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Perayaan Natal RBM dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 

2021 bertempat di Gedung Pelayanan RBM Tangmentoe. 

Perayaan ini merupakan event tahunan yang dinanti-nantikan 

oleh semua anak binaan karena pada moment inilah mereka 

bersukacita, bermain, berperan dalam liturgy, dan mendapat 

bingkisan Natal. Untuk perayaan Natal tahun 2021, RBM 

hamya mengundang anak-anak di sekitar Rantepao, Kesu’, dan 

Bua karena kita masih dalam masa pandemi Covid-19. 

Sementara anak-anak yang jauh seperti di Awan, Buakayu, 

Rano, Sa’dan, Sangalla’, Batualu, Makale, Rembon dihimbau 

untuk bernatal dengan jemaat masing-masing. Walau pun 

demikian, semua anak-anak mendapatkan hadiah Natal yang 

dikirimkan melalui kader RBM di masing-masing lokasi. Hadiah 

Natal tahun ini diadakan melalui usaha dana khusus dari 

Pengurus Pusat PWGT dan beberapa donatur.  

Kunjungan-kunjungan ke RBM dari jemaat-jemaat, klasis, 

organisasi pemerintah, bahkan pribadi-pribadi selama tahun 

2021 telah mulai aktif setelah mengalami hambatan di tahun 

2020. 

Memberikan alat-alat bantu berupa crutch, walker, kursi roda, 

kursi khusus (didisain oleh staf RBM sesuai dengan kondisi 

anak), dll. kepada anak-anak dari keluarga yang tidak mampu. 

Untuk memudahkan RBM melakukan kerja sama dengan 

Lembaga-lembaga pemerintah dan non pemerintah, pada 

Desember 2020, BPS Gereja Toraja bersama Pengurus Pusat 

PWGT membuat badan hukum berupa yayasan RBM. 

Organisasi ini dinamakan “Yayasan Rehabilitasi Bersumber 

Masyarakat Toraja” atau disingkat RBM Toraja. Dalam struktur 

yayasan ini, Pembina adalah personil dari BPS, Pengawas 

adalah personil dari Badan Verifikasi, dan Pengurus adalah 
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personil PP-PWGT. Ini berarti secara, pengendalian yayasan ini 

tidak mengalami perubahan sama sekali, kecuali dalam hal 

legalitas formal di mata hukum. 

   Dengan adanya badan hukum saat ini RBM berpeluang untuk 

mengakses dana-dana hibah dari pemerintah yang dialokasikan 

untuk pemberdayaan orang-orang disabilitas. Hal ini 

membutuhkan peran aktif dari Pembina dan pengurus untuk 

melakukan lobi advokasi ke instansi terkait. 

Ada peluang untuk mengakses dana BOS yang disediakan 

pemerintah. Untuk ini, RBM perlu membuat Sekolah Luar Biasa 

(SLB). Dengan status berbadan hukum saat ini, RBM telah 

memenuhi banyak persyaratan untuk mendirikan SLB. 

  Sekiranya dibutuhkan informasi tambahan mengenai RBM, 

silahkan menghubungi Kordinator RBM, ibu Milka Sarungallo di 

No. ponsel 081342559007 atau mengirim email ke 

rbmtoraja@gmail.com atau datang langsung ke Pusat Pelayanan 

RBM di Tangmentoe (ex lokasi Panti Asuhan Kristen 

Tangmentoe).   Tuhan memberkati, 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:rbmtoraja@gmail.com
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BINTRANITA (BINA KETRAMPILAN WANITA) 

Bintranita adalah salah satu unit kerja PP-PWGT untuk melayani 

ibu-ibu, anak remaja dari berbagai kalangan tanpa membedahkan 

sosial budaya dan agama.  

Visi Bintranita: “Mewujudkan peserta kursus yang tercerahkan,  

adaptif,   produktif, dan mandiri.”  

Tujuan kursus Bintranita: 

1. Memberi ilmu pengetahuan dan keterampilan. 

2. Agar mampu mengelola/ menata dirinya, keluarga dan 

lingkungannya.  

3. Membangkitkan kemandirian  

4. Peningkatan ekonomi keluarga 

Materi yang diberikan  

 Materi Umum  

Materi umum disampaikan oleh Pengurus Pusat PWGT dan Pdt. 

Yonan Tadius, S.Th. Adapun materi umum yaitu:  

1. Mengenal Bintranita dan kurikulum.  

2. Nilai kehidupan 

3. Komunikasi  

4. Spiritualitas  

5. Kecerdasan emosional  

6. Pola pikir  

7. Pelayanan prima  

8. Motivasi  

9. Ekonomi rumah tangga  

10. Olahraga  

11. Etika seksual  

12. Etika umum  
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13. Seni suara  

14. MC (Master of Ceremony) 

15. Tata busana  

16. Kemitraan  

17. Tata boga  

18. Tata Graha hotel  

 

 Materi Khusus  

Menjahit:  

1. Pengenalan alat jahit dan mesin  

2. Cara membuat pola  

3. Cara membuat rok  

4. Cara membuat dress 

5. Baju Toraja  

6. Baju pokko’ 

7. Baju sapekan Toraja Barat  

8. Celana panjang  

9. Sarung Toraja  

10. Model Rok pramugari  

11. Kebaya  

12. Jahit sepuk  

13. Jahit tas  

14. Baju anak perempuan dan laki-laki  

15. Jahit selendang  

Materi tata rias muka dan rambut  

Tata Rias  

1. Merias diri sendiri  

2. Perawatan wajah/ facial  

3. Merias pagar ayu  
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4. Merias untuk ke acara rambu tuka’ 

5. Merias untuk ke acara rambu solo’ 

6. Merias untuk yang pakai baju kebaya  

7. Merias pengantin pakai baju Toraja dan baju sloyor. 

Tata Rambut  

1. Mengenal jenis rambut  

2. Cuci rambut  

3. Blow  

4. Cream bath  

5. Potong rambut pria, wanita, dan anak-anak 

6. Cat rambut (coloring) 

7. Keriting rambut  

8. Rebounding/ smooting  

9. Sanggul sederhana  

10. Sanggul moderen  

11. Sanggul pengantin Toraja  

12. Sanggul pengantin moderen  

Standar Operasional Prosedur Kursus Bintranita  

Penyelenggaraan kursus sesuai standar operasional prosedur 

Pengurus Pusat PWGT.  

1. Peserta mengisi formulir, memasukkan KTP dan foto 3x4 

2. Membayar uang kursus sebelum kursus dimulai sebesar 

Rp1.000.000,- 

3. Jika sudah terdaftar dan sudah ikut kursus walaupun tidak 

sampai tamat pembayarannya tidak kembalikan.  

4. Peserta wajib mengenali nama alat dan bentuk dari semua 

alat yang digunakan di Bintranita 

5. Instruktur dan peserta harus menjaga nama baik institusi 
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6. Peserta menghindari mengembangkan cerita negatif dan 

tidak menebar issue negatif dan membuat konflik.  

7. Peserta yang tidak 90 persen mengikuti kursus 

dipertimbangkan dalam pemberian sertifikat.  

PENAMATAN  

Kursus berjalan 4 bulan lebih, peserta wajib mengikuti ibadah 

syukur penamatan. Penamatan dihadiri oleh BPS, MPGT, PP-PWGT, 

instruktur, calon peserta kursus baru dan peserta yang tamat. Dalam 

acara penamatan dilakukan penyematan tanda selesai kursus dan 

pemberian sertifikat.  

TEMPAT KURSUS BINTRANITA  

Kursus Bintranita ada di wilayah dan klasis:  

1. Bintranita Pusat di Rantepao  

2. Bintranita di wilayah III Makale  

3. Bintranita klasis Makale Utara  

4. Bintranita klasis Makale Tengah  

5. Bintranita di Palu  

6. Bintranita di wilayah I Tana Luwu  

7. Bintranita di klasis kota Palopo  

Materi atau kurikulum yang digunakan secara khusus menjahit  

mengikuti kurikulum di Bintranita pusat.  

A. MENJAHIT  

Jumlah Peserta Bintranita yang Tamat Tahun 2017-2021 

NO Tempat Bintranita 

TAHUN 

2017 2018 2019 2020 2021 

1 Rantepao (pusat) 37 45 77 40 19 

2 Wilayah III Makale  25 53  79  12  18  
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3 Makale Utara  49 69 103 74 20 

4 Makale Tengah   -  -  - -  11  

5 Wilayah I  Tana Luwu - 14 13 - 8 

6 Kota Palopo  7 8 7 12 - 

7 Palu  - 23 - 10 - 

 

B. SALON  

Jumlah Peserta Bintranita yang Tamat Tahun 2017-2021 

NO Tempat Bintranita 

TAHUN 

2017 2018 2019 2020 2021 

1 Rantepao (pusat) 20 24 28 - - 

2 Makale Utara  12 13 28 7 - 

 

Diberi kesempatan bagi klasis yang ingin membuka Bintranita 

dengan syarat:  

1. Siapkan tempat kursus  

2. Siapkan instruktur  

PP-PWGT melalui Bintranita Pusat akan memberi subsidi alat 

menjahit.  

INSTRUKTUR  

Instruktur Menjahit  

a. Bintranita Rantepao (pusat)  

1. Ibu Nuri 

2. Ibu Beti Nari  

3. Pdt. Daud Sere  

4. Ibu Popang  

5. Ibu Seri  
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6. Ibu Meri  

b. Bintranita Makale Utara:Ibu Limbong  

c. Bintranita Palu :Ibu Ester Lutik  

d. Bintranita Kota Palopo:Ibu Damaris  

e. Bintranita Wilayah I Tana Luwu:  

1. Hj. Subaeda  

2. Ibu Nelly  

f. Bintranita Wilayah III Makale  

1. Ibu Rita Pangloli, S.Pd 

2. Ibu D. Dase’  

Instruktur Salon  

a. Bintranita Rantepao (pusat):Ibu Hera  

 

1. Makale Utara : Ibu Margareta Paembonan  

UNIT USAHA  

Bintranita membuka usaha dengan tujuan mendekatkan pelayanan 

kepada peserta kursus dengan menyediakan alat-alat menjahit dan 

bahan-bahan untuk menjahit (show room). Menerima jahitan 

berbagai model busana dan taplak meja, sarung kursi, tas, dan sepu.  

Demikian kami sampaikan informasi tentang Bintranita, kurang 

lebihnya mohon maaf.  

  Salam PWGT  

Ny.E.T  
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1. PWGT WILAYAH I TANA LUWU 

 

Tana Luwu digelar Bumi Sawerigading, dengan luas sekitar 

17.781 km persegi, adalah daerah bekas Kerajaan Luwu yang 

terletak di Provinsi Sulawesi Selatan. Secara Administratif, Tana 

luwu dibagi menjadi 4 Kabupaten dan Kota yaitu Kabupaten Luwu 

dengan ibu kota Belopa, Kota Palopo (otonom), Kabupaten Luwu 

Utara dengan ibu kota Masamba, dan Kabupaten Luwu Timur 

dengan ibu kota Malili. Kawasan ini membentang dari arah selatan 

ke utara sampai ujung Teluk Bone, membelok ke timur, terletak di 

Sulawesi bagian selatan, melintang dari selatan perbatasan 

Kabupaten Wajo ke utara sampai perbatasan Poso Sulawesi Tengah 

dan  ke jurusan tenggara Sulawesi sampai perbatasan Kolaka Utara 

Sulawesi Tenggara. 

 

Wilayah I Tana Luwu adalah salah satu wilayah pelayanan 

Gereja Toraja yang terdiri dari 21 Klasis dimana daerah pelayanan 3 

klasis di Seko (Seko Padang, Seko Embonatana, Seko Lemo) 

berbatasan langsung dengan Sulawesi Barat dan Sulawesi Tengah,  

Wilayah Timur (Kalaena, Malili) berbatasan langsung dengan 

Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara bahkan ada 1 jemaat di 

Klasis Kalaena yakni Jemaat Tongkonan Kendari berada di wilayah 

pemerintahan Sulawesi Tenggara, Wilayah Utara (Malangke) 

berbatasan dengan perairan laut Sulawesi Tenggara dan Teluk 

Bone, Wilayah Barat (Kota Palopo, Walenrang) berbatasan dengan 

Kabupaten Toraja Utara, dan Wilayah Selatan (Luwu, Bastem) 

berbatasan dengan Kabupaten Wajo.  

 

SELAYANG PANDANG 
PWGT WILAYAH I-VI  
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Tana Luwu adalah daerah yang subur tanahnya, membujur 

antara Teluk Bone sebelah Timur dengan Pegunungan Latimojong 

sebelah Barat, membentang ke utara sampai dengan Pegunungan 

Verbeek, sehingga merupakan tanah subur penghasil cokelat, kopi, 

cengkeh, udang, rumput laut dan biji nikel. 

 

PWGT Wilayah  I Tana Luwu sesuai data statistik tahun 

2021 jumlah PWGT Wilayah 1 berjumlah kurang lebih 5000 orang 

dengan talenta, potensi dan profesi masing-masing, tersebar  258 

Jemaat di 21 Klasis. Setiap tahunnya melaksanakan program-

program terpadu yakni bersinergi dengan pemerintah dimana 

PWGT itu berada. Misalnya di Kota Palopo, PWGT ikut 

berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh 

GOW Kota Palopo demikian juga di daerah Kabupaten Luwu, 

Lutim maupun Lutra. Program pertemuan berkala yang selalu 

diawali dengan ibadah bersama, dilaksanakan setiap tahun untuk 

menjalin keakraban dan komunikasi dalam wilayah pelayanan yang 

sama.  

 

Adapun kegiatan terpadu dan berjejaring yang telah 

dilaksanakan adalah: Paskah OIG Wilayah I di Kampung Baru 

Masamba pada tanggal 1 Mei 2018 dimana PWGT Wilayah I hadir 

dengan lomba Senam Maumere dan kuis Tata Kerja, Pesparawi 

PWGT Wilayah I di Palopo tanggal 31 Mei 2019 yang diisi dengan 

Ibadah KPI, Lomba Baca Indah Sura’Madatu oleh PWGT Lansia, 

Kuis Kata Berantai dan Paduan Suara dengan 3 kategori yakni 

Kategori A, B dan C. Tahun 2020 direncanakan untuk 

melaksanakan ibadah HDS secara bersama di Luwu dan tahun 2021 

direncanakan untuk melaksanakan Paskah bersama di Seriti namun 

keduanya tidak terlaksana oleh karena pandemic covid-19. Syukur 

kepada Tuhan dalam pertemuan 24 September 2021 di 

Batusitanduk Walenrang disepakati untuk menggantikan kegiatan 

Paskah dengan Perayaan HUT PWGT ke- 55 secara virtual dan di 

dalamnya liturgi dikemas sedemikian rupa dengan mengisi akta 

menyanyi dengan persembahan pujian solo tiap klasis diwakili 2 
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orang dan dalam bentuk lomba. Puji Tuhan kegiatan-kegiatan 

tersebut sukses dengan dukungan semua  PWGT Kasis se-Wilayah 

Tana Luwu. 

 

Sejumlah Klasis yang melaksanakan persidangan 2017-2022 

adalah sebagai berikut: 

1. 18 - 19 Januari 2018 : Persidangan V PWGT Klasis Baebunta  

      Selatan di Jemaat Moria Mariri  

2. 28 - 29 Mei 2018: Persidangan IX PWGT Klasis Luwu di   

Jemaat Paccerakan 2  

3. 4 Juni 2018: Persidangan PWGT Klasis Sukamaju di jemaat                                   

Imanuel Rawamangun  

4. 18 Juli 2018 : Persidangan II PWGT Klasis Walenrang Timur   

di Jemaat Siolanan  

5. 21 – 22 September 2018: Persidangan V PWGT Klasis 

Rongkong Sabbang Baebunta di Jemaat Mahanaim 

Marampi.  

6. 13 Juni 2018: Persidangan VIII PWGT Klasis Palopo di 

Jemaat Lengkong Palopo  

7. 6 – 7 September 2019 : Persidangan V PWGT Klasis Bone-

Bone di Jemaat Muktisari Bone – Bone  

8. 4 – 5 November 2019 : Persidangan VIII PWGT Klasis 

Malangke di Jemaat Lengkong Malangke  

9. 1 Mei 2021 : Persidangan III PWGT Klasis Bastem di Jemaat 

Betteng Kalambe’  

10. 14 – 15 September 2021 : Persidangan VII PWGT Klasis Seko 

Embonatana di Jemaat Pasang Kalua’  

11. 1 – 2 Oktober 2021 : Persidangan XII PWGT Klasis Kalaena 

di Jemaat Buyuntana  

12. 15 – 16 Oktober 2021 : Persidangan X PWGT Klasis Seko 

Padang di Jemaat Betel Lisupadang  

13. 19 Oktober 2021: Persidangan X PWGT Klasis Lamasi di 

Jemaat Padang Pasang  

14. 14 – 15 Januari 2022: Persidangan X PWGT Klasis Luwu di 

Jemaat Buntu Nanna  
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15. 19 Januari 2022: Persidangan III PWGT Klasis Walenrang di 

Jemaat Moria Parembonan.  

16. 29 Januari 2022: Persidangan VIII PWGT Klasis Wotu di 

Jemaat Hermon.  

 

Demikian tulisan ini dibuat sekaligus sebagai bentuk 

informasi perjalanan kegiatan PWGT Wilayah I Tana Luwu dalam 

kurun waktu 20017-2022. Terima kasih kepada semua bentuk 

partisipasi pelayanan maupun kerja sama yang baik itu di Wilayah I 

maupun lingkup yang lain. Tuhan memberkati. Jayalah PWGT. 

 

 
Korwil I Luwu’ 

 

2. PWGT WILAYAH II RANTEPAO. 

 Dimuliakan dan agunglah nama Tuhan yang telah 

menuntun dan membekati pelayanan PWGT Wilayah II Rantepao 

dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang silam yaitu tahun  2017 -  

2022. Wilayah II Rantepao terdiri dari 30 (tiga puluh) Klasis yang 

tersebar di Kabupaten Toraja Utara bahkan ada yang berada di 

Kabupaten Tana Toraja. 

Anggota PWGT sangat heterogen dalam berbagai latar belakang, 

kondisi dan kehidupan masyarakat yang sangat menarik untuk 

disimak dan sekaligus membutuhkan kreatifitas dan inovasi dalam 

pelayanan. 

 Gambaran Secara Umum Kegiatan Pelayanan. 

 Dinamika pelayanan memberi makna tersendiri bagi 

pengurus dalam memenuhi permintaan Klasis, dengan materi yang 

bervariasi sesuai kebutuhan, terutama pemahaman Visi dan Misi 

serta Tata Kerja PWGT.  
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- Penjemaatan Tata Kerja dan Keputusan-Keputusan 

Persidangan telah dijemaatkan tetapi belum maksimal. 

- Penyusunan program pelayanan telah mempedomani 

keputusan dari lingkup yang lebih luas. 

- Persidangan cukup dipahami dan mereka telah berminat 

untuk mengambil bahagian mendukung secara moril dan 

materiil. 

- Pengurus dan panitia (panitia pengarah) berperan aktif demi 

kelancaran dan suksesnya persidangan, membuahkan hasil 

yang memuaskan dan pembiayaan yang relatif murah. 

- Pembinaan/perkunjungan dengan materi yang sangat 

menarik dan selalu dinanti-natikan, tetapi masih ada Klasis 

yang kurang maksimal sekalipun sudah ada program khusus 

perkunjungan. 

- Pelayanan sosial mendapat respon positif dari anggota 

bahkan masyarakat pada umumnya. PWGT di setiap lingkup 

spontan berkunjung tanpa membeda-bedakan siapa yang 

memerlukan bantuan misalnya ada yang kena musibah. 

- Perayaan Hari Raya Gerejawi dirayakan dengan meriah 

lewat kegiatan yang menarik dan tetap memperhatikan 

hidup ugahari. 

- Baju seragam resmi dan baju seragam kerja sudah 

menjemaat sekalipun masih ada yang belum memiliki. 

- Pertemuan berkala di tingkat Klasis diprogramkan tiap tahun 

ada yang 3 kali, ada yang 4 kali, sesuai kebutuhan. Tujuan 

pertemuan berkala untuk mengakrabkan persaudaraan dan 

mengembangkan kreativitas pelayanan. 

- Mengembangkan kreativitas pelayanan: selain ibadah, 

pembinaan serta sharing disekitar program dan dana 

pelayanan.Dan yang menarik ialah dengan suka cita masing-

masing peserta membawa bekal serta makan bersama 
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dengan menu yang beragam. Dalam hal ini puan dan tuan 

rumah tidak dibebani biaya konsumsi. 

- Pertemuan berkala di tingkat wilayah pada 2 tahun terakhir 

diadakan hanya 2 kali setahun disebabkan mewabahnya 

pandemi covid 19. 

- Penerbitan buku khotbah sebagai penugasan persidangan  

bagi Koorinator Wilayah (Korwil) diterbitkan setiap tahun 

dengan tema yang merupakan penjabaran dari Visi dan Misi 

PWGT. 

- Penyetoran dana-dana sesuai keputusan persidangan selalu 

dipantau dan dihimbau lewat Whatsapp (WA), namun  

masih banyak yang kurang setia karena berbagai kendala. 

- Pesta Paduan Suara Gerejawi digelar di Misiliana Hotel pada 

20 Juli 2019 berlangsung dengan meriah, Klasis Kesu’ 

Malenong sebagai panitia yang diketuai oleh ibu Pdt. 

Korlian Paran, S.Th. Peserta 29 kontingen (29 klasis) berarti 

ada satu klasis yang tidak turut serta karena berbagai 

keterbatasan. Semuanya tampil baik dengan berbagai 

penampilan suara yang merdu, menarik untuk ditonton dan 

dinikmati. Hasil lomba Pesparawi Wilayah II Rantepao yang 

lanjut ke Pesparawi Nasional dan HUT PWGT. 

Kategori A : 

 Klasis Kesu’ Tallulolo :  Terbaik I 

 Klasis Nonongan Salu : Terbaik II 

 Klasis Tikala  : Terbaik III 

 Klasis Tallunglipu : Harapan I 

 Klasis Kesu’ Malenong : Harapan II 

 Klasis Rantepao : Harapan III 

 

Kategori B : 

 Klasis Sasi  : Terbaik I 

 Klasis Rantepao Barat : Terbaik II 
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 Klasis Pangala’  : Terbaik III 

 Klasis Balusu  : Harapan I 

 Klasis Tondon  : Harapan II 

 Klasis Sasi Utara : Harapan III 

 

Kategori C : 

 Klasis Piongan Denpiku : Terbaik I 

 Klasis Sa’dan Ulusalu  : Terbaik II 

 Klasis Sa’dan Matallo  : Terbaik III 

 Klasis Rantebua  : Harapan I 

 

Hasil lomba Pesparawi V Nasional : 

 

Kategori A : 

 Klasis Kesu’ Tallulolo :  Gold 

 Klasis Nonongan Salu :  Gold 

 Klasis Rantepao :  Gold 

 Klasis Tallunglipu :  Silver 

 Klasis Kesu’ Malenong :  Silver 

 Klasis Tikala  :  Silver 

 

Kategori B : 

 Klasis Rantepao Barat :  Gold 

 Klasis Sasi Utara :  Gold 

 Klasis Pangala  :  Gold 

 Klasis Sasi  :  Silver 

 Klasis Balusu  :  Silver  

 Klasis Tondon  :  Silver 

 

Kategori C : 

 Klasis Piongan Denpiku:  Silver 
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 Klasis Rantebua   : Silver 

 

Dirigen terbaik : 

Kategori A : 

 Klasis Kesu Malenong 

Kategori B : 

 - 

Kategori C : 

 Klasis Sa’dan Ulusalu 

 Klasis Piongan Denpiku 

Kegiatan dimasa pandemi covid-19 : 

- Berperan aktif dalam kegiatan/pelayanan lewat zoom 

namun sebagian tidak dapat mengikuti dengan baik karena 

pengaruh sinyal. 

- Selamat memuliakan Tuhan pada HUT PWGT 54 

- Turut merayakan HUT kemerdekaan Republik Indonesia 

yang ke-76 dan mengikuti Gebyar Merah Putih yang 

dilaksanakan pada tanggal 29 Agustus 2021 dengan 

penampilan wilayah II Rantepao yang terbaik, pada Lomba 

Paduan Suara dan Inovasi Simbol-Simbol Mereh Putih secara 

Virtual. Berkat kerja sama yang baik dan semangat sukacita, 

wilayah II berhasil meraih Juara I Paduan Suara dan Juara I 

Lomba Inovasi Simbol-simbol Merah Putih. 

- Dengan adanya bibit sayuran/lombok yang disalurkan ke 

klasis-klasis, memotivasi untuk berkebun dan sangat 

membantu ekonomi keluarga. 

Demikian sekelumit kegiatan perjalanan PWGT di Wilayah II 

Rantepao. 

        Korwil II Rantepao 
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3.  PWGT WILAYAH IV 

Awalnya  Wi lay ah  P e lay anan  PWGT Wilayah IV, 

te r s eb ar  di beberapa Propinsi yaitu: DKI Jakarta, Jawa Timur, 

Kalimantan, Sulawesi Selatan,  Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Barat. 

PWGT Klasis dalam lingkup Wilayah IV saat itu yaitu : 

1. PWGT Klasis Makassar 

2. PWGT Klasis Pulau Jawa 

3. PWGT Klasis Kaltim Balikpapan 

4. PWGT Klasis Kaltim Tarakan 

5. PWGT KLASIS KAL-TIM-TENG 

6. PWGT Klasis Kutai Kaltim 

7. PWGT Klasis Sul-Teng-Tim 

8. PWGT Klasis Sulawesi Tengah 

9. PWGT Klasis Sigi Lore 

10. PWGT Klasis Pare Pare 

11. PWGT Klasis Bone 

12. PWGT Klasis SulBar 

Persidangan XIII PWGT di Makassar, PWGT Wilayah IV ,telah 

mekar menjadi PWGT Wilayah V dan PWGT Wilayah VI. 

Setelah mekar, PWGT Wilayah IV terdiri dari 4 Klasis yaitu : 

1. PWGT Klasis Makassar 

2. PWGT Klasis Pulau Jawa 

3. PWGT Klasias Pare-Pare 
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4. PWGT Klasis Bone. 

Berdasarkan Persidangan Xl PWGT Klasis Makassar Tanggal 23 -25 

November 2017, PWGT Klasis Makassar mekar menjadi 3 Klasis 

yaitu : 

1. PWGT Klasis Makassar 

2. PWGT Klasis Makassar Tengah 

 3. PWGT Klasis Makassar Timur 

Dengan demikian PWGT Wilayah IV Makassar sampai saat ini 

terdiri dari 6 klasis yaitu: 

1. Klasis Makassar berada di Kota Makassar, Kabupaten Gowa,   

Kab.Takalar, Kab. Jeneponto, Kab Bantaeng dan Kab. 

Bulukumba . 

2. Klasis Makassar Tengah berada di Kota Makassar, Kec. 

Manggala, Kec. Panakukkang. 

3. Klasis Makassar Timur berada di Kec. Tamalanrea dan Kec.  

Biringkanaya Kota Makassar. 

4.  Klasis Pulau Jawa berada di DKI Jakarta, Jawa Timur,  

    Pontianak, Batam dan Kuala Lumpur. 

5. Klasis Pare-Pare berada di Kota Madya Pare-Pare, Kab.   

Sidrap, Kab. Pinrang dan Kab. Polewali dan Kab.Enrekang. 

6. Klasis Bone berada di Kabupaten Bone, Kab. Watampone 

dan Sinjai. 

 

- Koordinator Wilayah IV : Ny. Sartje Manganan Ruga 

- Ketua PWGT Klasis Makassar : Ny. Lily Inaco Pongtasik 

- Ketua PWGT Klasis Makassar Tengah : Ibu Jenny Alex 

Palinggi’ 

- Ketua PWGT Klasis Makassar Timur: Ny. Irdania Argo 

Suppa 

- Ketua PWGT Klasis Pulau Jawa : Ny. Florence Tambing 

Lebang 

- Ketua PWGT Klasis Pare-Pare : Ny. Orpha Pakambanan 

- Ketua PWGT Klasis Bone : Pdt. Marthina 
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Korwil IV Makassar 

4. PWGT WILAYAH VI SULTENGTIMBAR 

Dalam rasa sukacita & ucapan syukur kepada Tuhan kita 

masih diberi Kesehatan & kesempatan untuk melayani dalam 

pekerjaanNya. 

Pada kesempatan ini kami memberikan gambaran/profil wilayah VI. 

Wilayah VI, wilayah pelayanannya meliputi dua provinsi yaitu 

provinsi Sulteng dan Sulbar. 

Wilayah VI terdiri atas 4 klasis yaitu: 

- Klasis Sulawesi Tengah yang terdiri dari 14 jemaat & 8 

Cabang Kebaktian 

- Klasis Sulbar terdiri dari 17 jemaat 16 Cabang Kebaktian 

- Klasis Sultengtim yang terdiri dari 16 jemaat 17 Cabang 

Kebaktian 

- Klasis Sigi Lore yang terdiri dari 14 jemaat 4 Cabang 

Kebaktian 

Dalam kurun 5 tahun terakhir Wilayah VI banyak mengalami 

bencana. Pada tahun 2018 kota Palu, Kabupaten Sigi, Kabupaten 

Donggala mengalami gempa bumi & likuifaksi. Banjir bandang pada 

tahun 2019. Awal tahun 2021 kota Mamuju & sekitarnya juga 

mengalami bencana gempa bumi & pada tanggal 11 Mei 2021 di 

klasis Sigi Lore Desa Kalemao ada beberapa anggota Gereja Toraja 

terbunuh karena keberadaan teroris. Bencana-bencana ini seolah-

seolah tidak ada habisnya. Tetapi semangat kesetiakawanan yang 

tetap hidup dalam diri warga gereja. Solidaritas nyata melalui aksi 

peduli kasih yang kami rasakan. 

Pada kesempatan ini mewakili anggota jemaat / anggota PWGT 

mengucapkan terima kasih atas kepedulian & bantuan kepada kami 

yang mengalami musibah. Tuhan memberkati.                                                                           

                                                                                     Korwil VI Sultengtimbar 
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