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Kepada : Gereja-gereja Mennonite, Brethren in Christ dan gereja-gereja Anabaptist lainnya di 
seluruh dunia 
 
 
Saudara-saudariku yang Terkasih 
 
Salam kami dari Kitchener, Ontario, Kanada 
 
Kami bersyukur bahwa bersama ini kami dapat membagikan bahan panduan untuk dapat 
dipakai pada ibadah Minggu Persekutuan Anabaptis se Dunia (Anabaptist World 
Fellowship Sunday-AWFS) kepada kita semua. Setiap tahun, kami mengharapkan bahwa 
setiap gereja-gereja Anabaptis di seluruh dunia dapat menyelenggarakan satu ibadah dengan 
thema yang sama dengan tujuan untuk menyatukan seluruh keluarga Anabaptis di manapun 
berada. Sebagian besar gereja memilih untuk menyelenggarakan kebaktian ini pada hari 
Minggu yang paling dekat dengan tanggal 21 Januari (untuk tahun 2020 ini, yang paling dekat 
adalah tanggal 19 Januari). Karena pada tanggal 21 Januari tahun 1525, dilakukan 
pembaptisan orang percaya (dewasa) untuk pertama kalinya dan hal itu terjadi di kota Zurich, 
Swiss. 
 
Mungkin ada yang menyadari bahwa ada sedikit perubahan nama pada acara ini. Kami 
menambahkan kata “Anabaptis”, dengan tujuan bahwa penambahan kata ini dapat menjelaskan 
siapa kita yang dipanggil untuk beribadah bersama. 
 
Dalam acara AWFS ini, kita berkesempatan untuk diingatkan kembali akan komunitas iman kita 
dimana kita merupakan bagian dari satu tubuh yang terdiri dari berbagai suku, bahasa dan 
bangsa (Wahyu 7:9). Acara ini juga merupakan suatu ajakan untuk menyatakan bahwa tidak 
boleh ada diskriminasi karena suku, status sosial ataupun jenis kelamin (Galatia 3:28). Acara ini 
juga merupakan hari yang spesial dimana kita ingin menunjukkan kepada orang-orang di sekitar 
kita bahwa kita hidup dalam kehidupan yang baru, dimana kita mendukung satu dengan yang 
lain, memperhatikan saudara-saudara yang menderita, melayani dunia dan belajar untuk saling 
bergantung satu dengan yang lain karena hal-hal seperti itulah arti mengikut Yesus. Dalam 
acara ini, kita merayakan bahwa dalam Kristus dan oleh karena kuat kuasa Roh Kudus, semua 
batas-batas budaya dan bangsa yang memisahkan kita telah dihancurkan karena Salib Kristus. 
 
Setiap tahun, sebagian dari beberapa jemaat menyiapkan bahan-bahan yang dapat dipakai 
dalam AWFS, tahun ini beberapa jemaat dari Kanada dan AS menyiapkan bahan ini. Thema 
AWFS tahun 2020 ini adalah : “Yesus Kristus : Pengharapan Kita”. Di tahun 2020, Minggu 
Persekutuan Anabaptis se Dunia (Anabaptist World Fellowship Sunday-AWFS) akan 
dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 19 Januari atau hari Minggu lain yang dianggap tepat 
bagi gereja anda. Walau mengalami kesukaran yang dalam, kita datang bersama-sama dari 
seluruh dunia untuk mengikut Yesus, Sang Pemberi Harapan. 



 
Bahan-bahan yang kami bagikan berisikan ayat-ayat Alkitab yang berhubungan dengan thema, 
pokok-pokok doa, kesaksian dan bahan-bahan lainnya. Kami berharap bahwa bahan- bahan ini 
dapat dipakai untuk menyiapkan acara AWFS di masing-masing gereja lokal.  
 
Kami sungguh berharap bahwa sinode setiap gereja dapat memilih bahan-bahan ini dan 
menyesuaikannya dengan keadaan di gereja-gereja setempat. Mohon juga untuk dapat 
membagikan dan mengirimkan bahan-bahan ini kepada seluruh gereja lokal, sekaligus untuk 
meminta gereja-gereja lokal untuk bisa merayakan Minggu Persekutuan Anabaptis se Dunia 
(Anabaptist World Fellowship Sunday-AWFS) ini di salah satu Minggu yang tepat di tahun 2020. 
Bahan-bahan tambahan untuk merayakan AWFS juga tersedia di www.mwc-cmm.org/awfs 
 
Kami di MWC, dengan senang hati menerima bila ada komentar, foto atau refleksi yang 
berkaitan dengan AWFS, sehingga kita bisa membagikannya dengan saudara-saudara seiman 
kita di seluruh dunia. Foto dan kesaksian dapat dikirim ke alamat email photos@mwc-cmm.org. 
Persembahan yang diterima pada hari istimewa ini dapat dikirimkan kepada MWC yang 
nantinya akan diberikan kepada setiap anggota gereja sesuai dengan kontribusinya dan dapat 
digunakan untuk membantu komunitas global kita untuk melanjutkan pelebaran kerajaan Allah 
di tengah-tengah masyarakat.  
 
Kasih karunia dan damai 
 

 
 
César García  
 
Sekretaris Umum 
 
 


