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Minggu Persekutuan Anabaptis se Dunia
Bahan Pujian Penyembahan

 Tema dan 
Ayat-ayat 

Alkitab
Bersama-
Sama 
Mengikuti 
Yesus 
Melintas 
Batas

Tema ini dipilih untuk 
Temu Raya 2022 di 
Indonesia. Sebagai 
bagian dari komunitas 
orang-orang percaya 
Anabaptis yang 
global, prioritasnya 
dapat diringkas 
dalam kata-kata 
berikut :

Kita mengikut Yesus :
• Bersama-sama, 

tidak sendiri
• Mampu melintas 

batas yang 
membuat kita 
terpecah-pecah

Perjanjian  
Lama :  
Yesaya 55: 1-6

Mazmur 27

Injil :  
Yohanes 4:1-42

Perjanjian 
Baru :  
Filipi 2:1-11

Di dalam Alkitab banyak ayat-ayat yang 
berbicara bagaimana manusia melintas batas 
untuk mengikuti perintah Tuhan
• Nabi Yesaya menulis bahwa kita adalah 

saksi kepada bangsa-bangsa saat kita 
mencerminkan keagungan Tuhan

• Penulis kitab Mazmur mengatakan 
bahwa kekuatan kita adalah dari Tuhan, 
walaupun kita dalam ketakutan

• Dalam Injil Yohanes, dituliskan bahwa 
Yesus melintasi batas agama, ras/
suku, dan jender saat bertemu dengan 
perempuan Samaria, yang kemudian 
perempuan ini menyatakan kepada 
komunitasnya bahwa Yesus adalah 
Mesias.

• Dalam kitab Filipi, rasul Paulus 
mengatakan bagaimana kita harus 
mengikut Yesus dengan setia, dengan 
memperhatikan kebutuhan dan kebaikan 
orang lain lebih dari diri kita sendiri.

Kita juga dipanggil untuk bersama-sama 
mengikuti Yesus melintas batas.

a. Tema:   b. Mengapa tema ini  
dipilih

c. Ayat-ayat 
Alkitab

1 d. Ayat-ayat dan Tema

Disiapkan oleh 
gereja-gereja anggota 
MWC dari Asia untuk 
kebaktian tanggal 24 
Januari 2021   
atau saat yang tepat untuk 
gereja anda 

 Pokok-
pokok doa

2

a. Dari anggota MWC di Asia :
• Berdoa bagi 23 sinode gereja-gereja yang ada di Asia 

(Hong Kong, India, Indonesia, Jepang, Myanmar, Nepal, 
Filippina, Korea Selatan, Taiwan, Thailand and Vietnam) 
yang telah menjadi anggota maupun calon anggota MWC. 
Bagi banyak di negara-negara ini, kekristenan adalah 
minoritas. Berdoa agar sinode-sinode gereja anggota 
MWC yang mengalami penderitaan karena penganiayaan 
dan tekanan memiliki semangat dan harapan untuk terus 
bertahan.

• Bersyukur untuk gereja-gereja di Asia yang merupakan 
bagian dari Tubuh Kristus. Semoga mereka tetap 
disatukan dan tetap terjalin hubungan yang baik antar 
mereka dan juga dengan kita semua melalui ikatan 
kasih Yesus dan persekutuan dalam Roh Kudus. Semoga 
mereka memperhatikan satu dengan yang lain, saling 
menerima satu dengan yang lain dan saling melengkapi 

satu dengan yang lain untuk dipakai menjadi saksi 
kemuliaan Tuhan bagi dunia ini.

b. Dari MWC :
• Bersyukur karena kaum Anabaptis dari seluruh dunia 

disatukan dalam iman dalam kerajaan Tuhan walapun 
berbeda bahasa dan budaya.

• Bersyukur untuk jejaring antar anggota MWC yang terus 
tumbuh, yaitu melalui : misi, pelayanan, kesehatan, misi 
perdamain dan pendidikan.

• Berdoa untuk saudari dan saudara semua dimanapun 
berada, khususnya yang dalam kelemahan karena 
penyakit, tindakan kekerasan, bencana alam ataupun 
mengalami ketidakadilan. Biarlah kiranya kita terus 
mengingat mereka. Semoga kekuatan dari Tuhan mampu 
mengubah semuanya untuk kebaikan kita bersama.

• Berdoa bagi Sekretaris Umum MWC, César García, dan 
Perwakilan MWC di Asia yaitu : Agus Mayanto (Asia 
Tenggara), Cynthia Peacock (Asia Selatan) dan Jeremiah 
Choi (Asia Timur Laut), agar mereka dapat memimpin dan 
melayani gereja-gereja di Asia dan di seluruh dunia.

• Berdoa untuk acara Temu Raya yang akan 
diselenggarakan di Indonesia. Berdoa untuk semua 
perencanaan yang dilakukan agar Temu Raya dapat 
dilaksanakan secara aman dan termasuk semua 
penyesuaian yang ada, karena panitia berharap dapat 
menyambut ribuan orang yang akan hadir ke Semarang 
dengan baik. Berdoa agar Roh Kudus bekerja dalam 
hati dan akal budi semua orang yang akan hadir untuk 
membawa semangat persatuan dalam Roh Kudus.

Hoi Thanh M
ennonite Church



Minggu  
Persekutuan 
Anabaptis se Dunia  

w
w

w
.m

w
c-

cm
m

.o
rg

2

Dari Kumpulan Lagu-lagu Internasional  
MWC 2015 
#7 Som’landela/We will follow
#15 Make us one and make us holy
#20 Sari srishti ke malik tumhi ho 
 /All praise to the God of Creation
#22 May the peace of Christ be with you
#30 Abre mis ojos/Open my eyes

Mengikut Yesus Keputusanku

a.  Di India, hiasan penuh warna begitu umum 
dipakai di semua agama karena membawa 
sukacita dan semangat bagi setiap orang. 
Menjelang perayaan natal dan tahun baru, 
banyak orang-orang Kristen menghiasi 
gerejanya, rumahnya dan jalan-jalan dengan 
berbagai jenis bunga, kertas warna-warni 
yang gemerlapan, bahkan hal ini bisa 
berlangsung sampai bulan Januari dan 
Februari. 

• Anak-anak dan orang dewasa dapat 
membuat rantai yang terbuat dari kertas 
yang penuh warna yang gemerlapan, 
dimana lingkaran-lingkaran kecil rantai 
ini saling terhubung yang menandakan 
kebersamaan dan rantai ini mampu 
melintasi batas. 

• Hiasi bagian mimbar gereja dan sekitar 
pintu masuk dengan penuh bunga dan 
untaian bunga. 

b.  Seni rupa Jawa dipajang di salah satu gedung 
gereja di Jepara, berkaitan antara makna salib 
dalam konteks orang Jawa. Silakan klik lebih 
lengkap di : mwc-cmm.org/renewal-2027/
stories/everything-under-authority-christ

• MWC mengundang setiap jemaat untuk ikut 
serta dalam memberikan persembahan khusus 
untuk komunitas gereja-gereja global dalam 
acara AWFS ini. Salah satu hal yang dapat 
dipertimbangkan berkaitan dengan persembahan 
khusus ini adalah setiap jemaat setidaknya 
mempersembahkan uang yang setara dengan 
harga sekali makan mereka, dimana hasil 
dari persembahan ini akan digunakan untuk 
mendukung jejaring dan sumberdaya dalam 
komunitas global MWC.

• Mempersembahkan persembahan yang setara 
dengan harga sekali makan adalah persembahan 
yang cukup sederhana sebagai tanda rasa 
syukur kepada Tuhan dan dapat digunakan untuk 
mendukung pelayanan ladang Tuhan melalui 
MWC.

www.mwc-cmm.org/awfs

a. Dalam paket ini : b. Daring
• Usulan liturgi kebaktian, 

bacaan Kitab Suci dan 
doa syukur (p. 3)

• Doa Syafaat (p. 6)
• Bacaan Ayat Alkitab 

untuk isi kotbah (p. 7)
• Kesaksian dari Asia  

(p. 15)
• Kontribusi budaya dari 

Asia (p. 21)

• Foto-foto
• Video lagu
• Poster
• Contoh 

Sampul 
Buletin

Informasi kontak :  
Cynthia Peacock, perwakilan wilayah MWC Asia Selatan, cynthiapeacock@mwc-cmm.org 

Agus Mayanto, perwakilan wilayah MWC Asia Tenggara, agusmayanto@mwc-cmm.org

Jeremiah Choi, perwakilan wilayah MWC Asia Timur Laut, jeremiahchoi@mwc-cmm.org

Paul Phinehas, anggota Komite Eksekutif MWC dari, Asia

MZ Ichsanudin, anggota Komite Eksekutif MWC dari, Asia

Bacaan Alkitab, doa syafaat, lagu yang disarankan, ide kotbah, kesaksian dan sumber lain dalam paket ini telah disiap-
kan oleh anggota MWC berdasar pengalaman konteks lokal mereka. Isi ajaran tidak sepenuhnya menunjukkan pendapat 
resmi MWC

 Lagu-
lagu yang 

disarankan

3  Sumber-
sumber 

Visual
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Persemba-
han (Sekali 

makan)

5  Sumber-
sumber 

Tambahan
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Vikal Rao

Jhoriadih Church, BJCPM, India

https://youtu.be/2H71FjUVpT0
https://youtu.be/nXr2R0sKkJg
https://mwc-cmm.org/renewal-2027/stories/everything-under-authority-christ
https://mwc-cmm.org/renewal-2027/stories/everything-under-authority-christ
https://mwc-cmm.org/renewal-2027/stories/everything-under-authority-christ
https://mwc-cmm.org/article/world-fellowship-sunday
http://cynthiapeacock@mwc-cmm.org
http://agusmayanto@mwc-cmm.org
http://jeremiahchoi@mwc-cmm.org
https://mwc-cmm.org/node/3856
https://mwc-cmm.org/node/3856

