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Minggu Persekutuan Anabaptis se Dunia 
Bahan Pujian Penyembahan

 Tema dan 
ayat-ayat 

Alkitab
Bersama-
sama 
mengikuti 
Yesus

Karena tema ini 
adalah Tema Temu 
Raya Indonesia 2022, 
5-10 Juli 2022

Perjanjian Lama: 
Kejadian 12:1-5

Mazmur  
104:1-4, 24, 31-33

Injil:  
Yohanes 20:19-23

Perjanjian Baru:  
1 Korintus 12:3-13

• Panggilan Tuhan kepada Abraham dan 
Sarah yaitu panggilan untuk menjadi 
berkat bagi dunia dan panggilan ini 
dapat diperluas sehingga mencakup 
semua pengikut Yesus.

• Sebagai makhluk ciptaan Tuhan dan 
pengikut Yesus kita harus bersaksi 
bersama-sama tentang kemuliaan 
Tuhan.

• Sebagai pengikut Yesus dalam 
persekutuan di MWC, kita ada bersama 
dengan saudara dan saudari dalam 
Kristus sebagai sebuah persekutuan, 
yaitu persekutuan untuk belajar satu 
sama lain dan saling mendukung baik 
di waktu suka maupun duka.

a. Tema   b. Mengapa tema ini 
 dipilih

c. Pilihan Ayat- 
 ayat Alkitab

1 d. Ayat-ayat Alkitab dan Tema

Disusun oleh 3 
sinode anggota 
MWC yang ada di 
Indonesia untuk 
AWFS 23 Januari 
2022,    
atau dapat digunakan 
kapan saja sesuai 
dengan waktu yang tepat 
dengan gereja Anda 
Kumpulan bahan ini juga 
dapat digunakan saat 
Temu Raya, 5-10 Juli 
2022.

 Pokok-
pokok doa

2 • Berdoa untuk tiga sinode Anabaptis di 
Indonesia yaitu GITJ (Gereja Injili di Tanah 
Jawa – merupakan sinode gereja Anabaptis-
Mennonite Global bagian Selatan tertua di 
dunia), GKMI (Gereja Kristen Muria Indonesia) 
dan JKI (Jemaat Kristen Indonsia). Berdoa untuk 
keselamatan dan kesaksian gereja-gereja di 
Indonesia sebagai bagian dari kelompok agama 
minoritas di negara dimana memiliki jumlah 
pemeluk Muslim terbesar di dunia.

• Berdoa untuk beragam pertemuan MWC di 
Indonesia pada Juli 2022 baik utusan dari 
gereja anggota di Dewan Umum (General 
Council), Komisi-Komisi, Jejaring MWC 
(misi, pelayanan, perdamaian, pendidikan, 
kesehatan), dan Temu Raya itu sendiri. Berdoa 
untuk kesehatan dan keselamatan semua 
peserta. Berdoa agar Roh Kudus bekerja dalam 
acara Temu Raya ini sehingga acara ini dapat 
menyatukan dan menguatkan semua peserta 
sebagai bagian dari Tubuh Kristus.

• Berdoa untuk dunia yang telah terbelah oleh 
ketidakadilan yang diakibatkan COVID-19 dalam 
dua tahun terakhir ini. Berdoa bagi saudara 
dan saudari yang bergumul dengan kerentanan 
karena penyakit, kekerasan, bencana dan 
ketidakadilan. Kiranya kita masing-masing 
dapat merangkul dan mendukung mereka 
dengan bekerja sama untuk mengatasi 
banyaknya masalah sistemik yang timbul.

• Bersyukur atas karunia Roh Kudus yang 
menyatukan dan memberi kekuatan gereja-
gereja anggota MWC di seluruh dunia.

Silakan lihat di: mwc-cmm.org/awfs 
• Video Ucapan Salam dari jemaat di seluruh 

dunia
• Video pembacaan Teks Kitab Suci dalam 

berbagai bahasa 
• Video lagu
• Video yang berkaitan dengan Temu Raya 

dan memperkenalkan Indonesia
• Foto
• Peta interaktif

 
Kumpulan 

bahan  
Multimedia  

Lagu-lagu Indonesia
#15  MWC 1978 Songbook, Dhuh pangeran  
 (Wahai Sang Raja) oleh Saptojoadi, 
 penulis lagu Mennonite  

#17 MWC 2015 Songbook,  
 Nyanyikanlah Nyanyian Baru  

 2022 MWC Songbook, S’gala puji syukur  

Beberapa lagu dari Asia, diambil dari  
MWC 2015 Songbook 
#20  Sari srishti ke malik tumhi ho (Segala  
 Pujian bagi Tuhan Sang Pencipta)

 #22 Ki Ri Su To No
 (Kiranya Damai Kristus Besertamu)

Lagu-lagu lain dari MWC 2015 Songbook
#7  Som’landela (Kami akan ikut)

 Lagu-
lagu yang 

disarankan
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http://mwc-cmm.org/awfs


Anabaptist
World Fellowship 
Sunday 
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• MWC mengundang seluruh jemaat untuk 
mengambil bagian dalam persembahan 
khusus untuk diberikan kepada komunitas 
gereja Anabaptis global dalam rangka Minggu 
Persekutuan Anabaptis se Dunia. Salah 
satu cara untuk memberikan persembahan 
ini  adalah dengan mengajak setiap jemaat 
untuk memberikan persembahan dalam 
bentuk uang yang nilainya seharga sekali 
makan. Persembahan ini akan dipakai untuk 
mendukung kegiatan MWC, baik kegiatan inti 
maupun kegiatan komisi-komisi, dan maupun 
mendukung sumber daya yang diperlulkan dalam 
komunitas iman global MWC. Mempersembahkan 
nilai nomimal yang setara satu kali makan siang 
adalah cara yang sederhana untuk bersyukur 
atas berkat Tuhan dan mendukung pelayanan 
melalui MWC.

• MWC juga mengundang jemaat untuk 
memberikan sebagian dari persembahan mereka 
tahun ini untuk mendukung Temu Raya dan 
pertemuan-pertemuan terkait di Indonesia.

Informasi selanjutnya, silakan kontak   
Agus Mayanto, GKMI, Perwakilan Regional MWC untuk Asia Tenggara         agusmayanto@mwc-cmm.org

MZ Ichsanudin, GITJ, Komite Eksekutif MWC, Asia         mzichsanudin@yahoo.com

Lydia Adi, JKI, Komisi Iman dan Kehidupan MWC         Lydiaadi@gmail.com

Teks alkitab, doa, lagu-lagu yang disarankan, ide-ide khotbah, dan bahan-bahan lainnya dalam paket ini telah disiap-
kan oleh anggota MWC dari pengalaman mereka dalam konteks lokal mereka. Isi ajaran yang ada belum tentu mewakili 
pendapat resmi MWC.

 Per- 
sembahan

Dalam paket ini berisi:
• Liturgi
• Konteks sejarah Anabaptis berkaitan 

dengan AWFS
• Ide-ide khotbah
• Cerita dan aktivitas anak-anak
• Kontribusi budaya dari Indonesia

 Bahan-
bahan 

Tambahan

65

Sinode GKM
I

Sinode JKI
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