
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB 
BAKTI WANITA ADVENT

Karena mereka yang melayani 
dengan baik beroleh kedudukan 
yang baik sehingga dalam iman 
kepada Kristus Yesus mereka 
dapat bersaksi dengan leluasa. 
1 Timotius 3:13



PELAYANAN BAKTI WANITA ADVENT

Pelayanan  Bakti  Wanita  Advent  menguatkan,  memberi  semangat, dan menantang 
kaum wanita Advent dalam perjalanan mereka sehari-hari sebagai murid Yesus Kristus 
dan sebagai anggota jemaat-Nya.

Tujuannya adalah untuk membantu perkembangan pertumbuhan dan pembaruan  ro-
hani;  
1. Menegaskan  bahwa  kaum  wanita  itu  tidak  ternilai harganya  karena  penciptaan  
dan  penebusan  mereka,  memperlengkapi mereka bagi pelayanan di jemaat, dan menya-
jikan sudut pandang wanita dalam urusan-urusan jemaat; 

2. Melayani kebutuhan wanita dalam ruang lingkup yang luas sepanjang kehidupan, den-
gan memperhati   kan pers-pektif multi kultural dan multi etnik; 

3. bekerja sama dengan departemen-departemen  lain  untuk  memudahkan  pelayanan  
kepada  kaum  wanita dan  oleh  kaum  wanita;  membangun  kemauan  yang  baik  di  ka-
langan kaum  wanita  di  jemaat  untuk  mendorong  ikatan  persahabatan,  saling menyo-
kong, dan pertukaran ide-ide yang kreatif; 

3. Menasihati dan men-dorong  kaum  wanita  dan  menciptakan  jalan  bagi  keterlibatan  
mereka dalam  jemaat  ;  

4. Mencari  cara-cara  dan  sarana  untuk  menantang  setiap wanita  menggunakan  
karunia-karunia  mereka  untuk  memajukan  misi global. 

PEMIMPIN DAN KOMITE BAKTI WANITA ADVENT—Pemimpin Bakti Wa-nita 
Advent yang dipilih oleh jemaat mengembangkan pelayanan khu-sus untuk memelihara 
kaum wanita dan memperlengkapi mereka bagi pelayanan kepada Allah dan jemaat. Ia 
melayani sebagai ketua Komi-te  Bakti Wanita Advent,  dan  mendorong  ide-ide  dan  
rencana-rencana yang akan memaksimalkan kontribusi kaum wanita pada misi Gereja. 

Pemimpin  ini  membantu  majelis  jemaat,  memasukkan  aktivitas-aktivitas dan pro-
gram-program wanita ke dalam program jemaat yang lebih luas. Dia selalu memberitahu-
kan kepada jemaat kontribusi Bakti Wanita Advent bagi kehidupan jemaat. Yang menjadi 
rekan pemimpin untuk pelatihan dan untuk mendapatkan sumber-sumber bahan adalah 
Direktur Bakti Wanita Advent konferens.



BEBERAPA TUGAS BAKTI WANITA ADVENT AL:

1. Mendata secara lengkap jumlah wanita di jemaat dengan tingkat usia yang ada dan me-
lihat kebutuhan apa yang diperlukan untuk bertumbuh dalam iman dan pelayanan.

2. Merancang kegiatan sepanjang tahun untuk seluruh kaum wanita.

3. Mengadakan pelatihan untuk mengggali potensi yang dimiliki oleh kaum wanita untuk 
di gunakan bagi pelayanan jemaat.

4. Menyelenggarakan pertemuan BWA secara rutin.

5. Mendorong kaum wanita untuk mengabdikan diri mereka bagi pelayanan jemaat, mau-
pun luar jemaat, seperti masalah hak anak, hak-hak wanita, KDRT, perlindungan terha-
dap anak dan perempuan, masalah-masalah sosial di masyarakat, dll.

6. Bekerja sama dengan daerah, pemerintah, dan juga lembaga kemasyarakatan untuk 
pelayanan kepada kaum perempuan di masyarakat.


