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Pekan Persekutuan YAB 2022 
Bahan Ibadah 

Tema
“Dimeteraikan 
dalam Roh” 

Tema ini selaras dengan tema yang 
dipilih  dalam Global Youth Summit 
2022 yaitu: “Hidup di Dalam Roh 
Kudus.” Topik ini memperlihatkan 
adanya keragaman pengalaman 
dalam komunitas global. Tema 
ini juga memberikan kesempatan 
bagi kita untuk saling belajar satu 
dengan yang lainnya dan untuk dapat 
bersama-sama mencari kesatuan 
dalam Roh yang diikat dalam 
perdamaian. 

Efesus 1:13-14 

Di dalam Dia kamu juga – karena 
kamu telah mendengar firman 
kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu 
– di dalam Dia kamu juga, ketika 
kamu percaya, dimeteraikan dengan 
Roh Kudus, yang dijanjikan-Nya itu. 
Dan Roh Kudus itu adalah jaminan 
bagian kita sampai kita memperoleh 
seluruhnya, yaitu penebusan yang 
menjadikan kita milik Allah, untuk 
memuji kemuliaan-Nya. (TB)

a. Tema:   b. Mengapa tema ini dipilih: c. Teks Alkitab:11

Disiapkan oleh 
Komite YAB untuk 
dipakai pada 1-4 
Juli 2022 

Daftar 
Lagu

Bahan 
lainnya 

dalam paket 
ini 

1. We are one in the Spirit (English), 
Peter Scholtes

2. O prince of peace / Dhuh Pangeran 
(English, Javanese), Saptojoadi Sardjono

3. Wahed / One (Arabic, English and more), 
Josh Davis, Fadi Alsayar, Rimonday Alsayar, 
Joy Kim, Becky Thurman, Huaih Boih, Elias 
Davis (download chord sheet)

4. Come Holy Spirit / Uthando (English, Zulu), 
Denise Counihan, Langelihle Mbonambi  , 
Mark Counihan

5. Holy Spirit (English), Jimmy D Psalmist

Silakan periksa ketentuan dalam gereja Anda 
mengenai hak cipta sebelum menggunakan 
lagu-lagu ini dalam pertemuan publik. 

• Diskusi pertanyaan 
• Kesaksian
• Pokok-pokok doa

Jay Creative

Perdian Tum
anan

22 33

https://www.youtube.com/watch?v=cEwb51LawAI
https://mwc-cmm.org/resources/dhuh-pangeran
https://www.youtube.com/watch?v=ZvCxGC2QKoU
https://www.youtube.com/watch?v=ZvCxGC2QKoU
https://www.youtube.com/watch?v=YyKlmOfq5Jg
https://www.youtube.com/watch?v=YyKlmOfq5Jg
https://www.youtube.com/watch?v=H6ErLfqXUTM
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Bahan 
daring 

lainnya 

55 mwc-cmm.org/yabs

Ikuti Facebook kami (@younganabaptists) 
dan Instagram (@younganabaptists) 
untuk melihat kabar terbaru selama Pekan 
Persekutuan YAB. 

Unggah foto, video dan komentar Anda saat 
Anda merayakan Pekan Persekutuan YAB. 

Karla Braun

Teks Alkitab, doa, daftar lagu, ide-ide khotbah, 
kesaksian, dan sumber lainnya dalam paket ini telah 
disiapkan oleh anggota MWC berdasar dari pengalaman 
mereka dalam konteks lokal mereka. Pengajaran yang 
ada tidak selalu menunjukkan pendapat resmi MWC.

Bagikan! Bagikan foto di Facebook dan Instagram! 
#YABs #mwcmm 

Kirimkan juga melalui FB messenger atau surel 
di yabs@mwc-cmm.org. 

Bantu kami mempersiapkan acara-acara pekan 
persekutuan di waktu yang akan datang dan 
proyek-proyek YAB dengan mengirimkan surel 
ke yabs@mwc-cmm.org. 

66

Larissa Swartz – Amerika Utara, Ketua 
 swartzgirl2010@gmail.com 
Oscar Suárez – Amerika Latin
 oscar95suarez@gmail.com  
Makadunyiswe Ngulube – Afrika
 Maka_Ngulube@msn.com  
Jantine Brouwer-Huisman – Europa
 huisman.jb@gmail.com 
Ebenezer Mondez – Asia
 ebenezermondez@gmail.com

Silakan hubungi kami melalui: yabs@mwc-cmm.org.

Komite YAB yang baru akan ditunjuk setelah berlangsungnya GYS 2022 di 
bulan Juli. Mohon diperhatikan informasi mengenai perwakilan yang baru. 

Informasi kontak Komite YAB :

Pekan 
Persekutuan
YABs

Diskusi 
Pertanyaan 

44 1. Apa itu meterai dan apa artinya? 

2. Apa artinya untuk dimeteraikan dengan Roh 
Kudus? Siapakah yang memiliki Roh itu dan 
kapan mereka menerima Roh itu? 

3. Warisan apa yang kita terima sebagai anak-anak 
Allah? Gunakan Alkitab atau lakukan pencarian 
daring mengenai ayat-ayat dalam Perjanjian 
Baru terkait dengan warisan apa yang kita 
terima dari Kristus. Apa yang Anda pikirkan 
mengenai warisan yang kita terima? 

4. Bandingkan ayat-ayat berikut ini tentang 
dimeteraikan dengan Roh (Efesus 4:30-31. 2 
Korintus 1:22). Apa hubungannya antara kedua 
ayat tersebut? 

5. Apakah yang dimaksud dengan “Hari 
Penyelamatan”? 

6. Bacalah kitab Efesus. Hal lain apa yang anda 
pikirkan tentang “Hidup di Dalam Roh Kudus”? 

http://mwc-cmm.org/yabs
https://www.facebook.com/younganabaptists/
https://www.instagram.com/younganabaptists/
mailto:swartzgirl2010%40gmail.com?subject=
mailto:oscar95suarez%40gmail.com?subject=
mailto:Maka_Ngulube%40msn.com?subject=
mailto:huisman.jb%40gmail.com?subject=
mailto:ebenezermondez%40gmail.com?subject=
mailto:yabs%40mwc-cmm.org?subject=YABs
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Pokok-pokok doa 

Pekan Persekutuan YAB 2016, Dios es Amor de los Hermanos 
Menonitas, Kolumbia
Foto: Jardely Martínez

Jika Anda ingin kami berdoa untuk wilayah Anda 
selama Pekan Persekutuan YAB, silakan tulis usulan 
dan pujian Anda di tagar Facebook #YABs. 

Amerika Utara

• Berdoalah bagi para remaja dan pemuda 
yang berusaha mencari Kristus dengan cara 
selain kebaktian dan persekutuan di gereja. 
Berdoalah agar mereka terus mengizinkan Roh 
Kudus masuk ke dalam hati mereka melalui 
perjumpaan dan iman orang lain. Berdoalah bagi 
orang-orang percaya baru yang telah datang 
kepada Kristus selama pandemi agar mereka 
memelihara dan mempertahankan semangat  
mereka yang berkobar untuk Tuhan.

    (Christen Kong, 28, Canada)

Amerika Latin

• Untuk kesatuan dan tuntunan Tuhan yang 
terus menerus dalam tubuh gereja. Juga untuk 
keputusan yang dibuat oleh para pemimpin 
untuk kemajuan negara.

    (Peta Beddoe, 24, Trinidad & Tobago)

Afrika

• Doakan untuk kampanye damai dan pemilihan 
umum 2022 di Kenya. Doakan untuk persatuan 
dan kebersamaan, sehingga orang-orang Kristen 
terus tekun berdoa di gereja-gereja kami dan 
agar Roh Kudus menjadi pembimbing kami 
dalam segala hal yang kami lakukan. Doakan 
juga untuk pemulihan dunia karena pandemi 
COVID-19 dan agar ada terobosan selama 
pandemi ini.  
(Valery Otieno, 24, Kenya)

• Please pray that God directs the politics and 
government in my country, Ecuador. 

    (Samaria, 22, Ecuador)

Asia

• Mohon doanya untuk para siswa dan para 
pengajar di sekolah Alkitab dan lembaga 
pelatihan di seluruh Asia, terutama untuk 
STAKWW Pati dimana saya adalah seorang 
mahasiswanya.  
(Tomas, 27, Indonesia) 

Europa

• Saat ini di Eropa, kami hidup dalam ketakutan: 
perang di Ukraina menyentuh semua negara 
Eropa. Orang-orang di Eropa Timur takut 
bahwa perang dapat menyebar ke negara 
mereka. Juga, sebagai gereja, kami berusaha 
membantu orang-orang Ukraina sebanyak 
mungkin, terutama dengan memberi mereka 
makanan dan pakaian. Tolong doakan agar 
semua pemimpin Eropa dapat membuat 
keputusan yang berdasarkan kemanusiaan 
dan tekad untuk perdamaian. Tolong doakan 
semua orang Ukraina: semoga mereka 
menemukan kekuatan dalam iman mereka. 
Tolong doakan semua orang Eropa agar 
mereka terus berusaha untuk tetap fokus 
membantu orang lain daripada mencari cara 
untuk membalas dendam atau hidup dalam 
ketakutan.  
(Jantine, 31, Belanda) 

Pekan 
Persekutuan
YABs
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Kesaksian

Kanada

• Saya adalah seorang siswa yang saat ini 
mengalami kesulitan untuk mengikuti kelas 
virtual dan cara belajar yang terisolasi dengan 
yang teman-teman lainnya. Meskipun jauh 
dari siswa lain, Roh Kudus telah mengilhami 
dan mendorong saya untuk mengundang 
mereka untuk datang ke gereja yaitu bagi 
mereka yang sangat rindu untuk dapat  
bersekutu dan berkumpul. Selama semester 
ini, Tuhan telah membawa perjumpaan 
baru dalam hidup saya. Keyakinan dalam 
Roh Kudus memotivasi saya untuk terus 
mengundang orang lain ke gereja, baik orang 
Kristen maupun bukan. Setelah beberapa 
bulan, gereja kami  menerima lima anggota 
baru yang bergabung dengan kami dalam 
ibadah dan belajar tentang Tuhan setiap hari 
Minggu! Puji Tuhan atas keberanian untuk 
mengajak dan mengharapkan tidak kurang 
dari kehendak-Nya bagi kita dan sesama. 
(Christen Kong, 28, Kanada) 

Amerika Latin

• Hidup saya sangat sulit sejak meninggalnya 
ibu saya. Saya tidak memiliki panduan yang 
tepat untuk tindakan dan pikiran saya seiring 
dengan bertambahnya usia. Saya berjuang 
untuk mengetahui apa yang benar dan 
bagaimana saya harus bersikap, tetapi saya 
selalu memercayai Tuhan untuk mendapat 
jawaban yang saya butuhkan.. Tuhan 
membimbing saya dengan FirmanNya dan 
hati saya selalu terbeban agar saya selalu 
mencari bimbingan dan kehadiranNya dalam 
hidup saya. Puji Tuhan!  
(Peta Beddoe, 24, Trinidad & Tobago) 

Uganda Mennonite Church
Foto: Simon Okoth

Pekan 
Persekutuan
YABs
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Dengan menggunakan panca indera, tulislah puisi tentang hidup dalam Roh 
Hidup dalam Roh Kudus…  

Perasaan seperti bebas lepas
Baunya seperti wewangian yang semerbak menyebar selamanya
Kelihatan seperti seorang pemberani
Rasanya seperti makanan baru
Kedengarannya seperti sebuah lagu himne
C.K. 

Perasaan seperti berapi-api, hangat, menggairahkan, segar
Baunya seperti kayu manis, api unggun
Rasanya seperti Pop Rocks, air bersoda, pedas, beraroma
Kedengarannya seperti angin di pepohonan, api yang menyala dengan cepat
R.M.

Perasaan seperti ada bahagia
Baunya seperti lavender di suatu hari di musim panas yang hangat
Rasanya seperti madu manis
Kedengarannya seperti bercanda dan tawa dengan orang yang kamu cintai
dan yang mencintaimu
S.S.

Perasaan seperti sweater yang berbulu
Banya seperti vanilla
Kelihatan seperti ada sukacita
Rasanya seperti pho
Kedengarannya seperti Chopin

F.K. 

—Dikirim

 

Puisi tentang hidup dalam Roh


