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Sebuah Perayaan Budaya 
“Saya pertama kali menghadiri Temu Raya saat diadakan di Calcutta, India, pada 

tahun 1997 – saat itu saya berusia 17 tahun! Saya menjadi relawan di Global Church 
Village pertama dimana saya bekerja sama dengan 18 orang dari berbagai negara. 
Pengalaman tersebut membantu saya melihat bahwa meskipun kami berasal dari 
budaya dan bahasa yang berbeda, kami menyembah Tuhan yang sama.”

Demikian komentar Jessica Mondal, koordinator Global Church Village (Dusun 
Gereja Global), tentang pengalaman pertamanya menjadi bagian dari gereja global 
saat Temu Raya diselenggarakan di negara asalnya, India.

 Enam tahun kemudian, dia menghadiri Global Youth Summit (GYS) yang pertama 
di Bulawayo, Zimbabwe. “Dengan menjadi anggota delegasi GYS, saya melihat bahwa 
para pemimpin muda perlu menunjukkan inisiatif dan integritas yang memungkinkan 
para pemimpin gereja untuk mempercayai kaum muda.”

Sejak saat itu, Jessica Mondal menjadi bagian dari kepemimpinan gereja Emmanuel 
Chapel dan kemudian Hastings Chapel, keduanya bagian dari sinode Bharatiya Jukta 
Christa Prachar Mandali (BJCPM) di India. Dia mengajar Sekolah Minggu, menjadi 
sekretaris kepengurusan gereja, memimpin pujian, persekutuan doa dan pendalaman 
Alkitab. Sekarang ia melayani sebagai istri gembala sidang sambil menjadi ketua 
Komisi Anak pada sinode BJCPM selama tiga tahun terakhir.

Temu Raya hanya diselenggarakan di benua yang sama setiap 25 tahun, jadi 
setelah mendengar bahwa Indonesia akan menjadi tuan rumah Temu Raya, ia 
langsung berencana untuk hadir bersama dengan suaminya. “Dan kemudian Liesa 
bertanya apakah saya ingin menjadi Koordinator Global Church Village. Seakan saya 
dibawa kembali ke pengalaman waktu Temu Raya di Calcutta, saya bersemangat 
untuk menghidupkan kembali sebuah miniatur dusun global! Saya bersyukur atas 
kesempatan untuk dapat berperan dalam acara Temu Raya ini,” kata Jessica Mondal.   

Global Church Village akan menjadi sebuah perayaan atas beragam budaya 
Anabaptis, dan akan juga tersedia untuk peserta virtual.

• Setiap benua akan memiliki satu tenda untuk mengadakan kegiatan, memajang 
foto atau video gereja mereka, dan berbagi perspektif kegiatan mereka.

• Sebuah panggung akan dipakai untuk menampilkan banyak budaya
• Tenda pencerita akan menampung orang-orang yang ingin berbagi perjalanan 

iman mereka yang unik
• Setiap orang juga dapat berpartisipasi menghias mural atau seni kolaboratif
Indonesia sebagai tuan rumah akan diberikan tempat tersendiri untuk menampilkan 

keberagaman yang dimiliki.
“Di tempat ini, semua peserta Temu Raya dapat belajar sedikit akan budaya dan 

gereja lain. Pengalaman kita akan diperkaya secara multisensorial: orang dapat 
mencicipi makanan, menari, bernyanyi, menonton, mendengarkan, merasakan 
keindahan, dan berinteraksi satu sama lain!” kata Jessica Mondal.

Anda dapat mendukung Temu Raya dengan berdonasi melalui transfer ke 
Bank CIMB, nama akun: Indomenno, nomor akun Rupiah 800161416300, 
SWIFT code BNIAIDJA.



Pendaftaran
Pendaftaran dibuka pada bulan 
Desember 2021.

Biaya Pendaftaran untuk dewasa
A $35, B $75, C $150, D $550 US 
atau E Rp. 500.000
tergantung dari asal negara (silakan 
lihat biaya lengkap di laman).
Biaya pendaftaran termasuk makan 
siang dan makan malam, antar 
jemput dari lokasi dan ke bandara, 
dan antar jemput dari lokasi dan 
ke hotel.

Ada harga khusus untuk 
anak-anak, pemuda, keluarga, 
sukarelawan dan peserta GYS. 
Silakan lihat di laman untuk 
lebih detil: mwc-cmm.org/A17-
registration 

Penginapan,  
termasuk makan pagi   
Hotel :  
berkisar antara $30 to $50 US per 
kamar/malam (hotel bintang 3-4)
Asrama sekolah : 
$10 US per orang/malam

Biaya Pendaftaran GYS 
A $15, B $35, C $75, D $275 US, 
E Rp. 200 000. tergantung asal 
negara (silakan lihat biaya lengkap 
di laman)
termasuk makan dan penginapan

Biaya Pendaftaran Daring 
(Online)

Temu Raya
A - $US 0 , B $US 25, C $US 50,  
D $US 150, E IDR 200,000

GYS
A - $US 0 , B $US 12, C $US 25,  
D $US 75, E IDR 100,000

Workshops (Lokakarya)
Acara dalam Temu Raya juga 
menawarkan waktu untuk berdiskusi 
dan berbagi pengalaman seputar 
perdamaian dan keadilan, pemuda, 
lingkungan hidup, baptisan, dialog 
antaragama, pelayanan kreatif dan 
banyak lagi! Bila ada usulan topik 
lain atau Anda terpanggil untuk 
memimpin workshop virtual atau 
secara tatap muka, daftar ke mwc-
cmm.org/AssemblyWorkshop

Program untuk Anak,  
Remaja dan Dewasa Muda
Anak-anak dan kaum muda memiliki 
tempat tersendiri di Temu Raya. Dari 
mengeksplorasi pesan-pesan Alkitab, 
musik yang menginspirasi, pembicara 
muda Anabaptis, kompetisi olahraga 
hingga kesempatan melayani 
bersama, ada banyak kegiatan yang 
menyenangkan!

Info lebih lanjut :  
Silakan email ke :
Indonesia2021@mwc-cmm.org

Silakan cetak poster dan sebarkan 
informasi tentang Temu Raya ini.  
mwc-cmm.org

  
Pembicara Global,  
Paduan Suara Internasional 
Selama lima hari, jadilah bagian dari 
pengalaman ibadah multibudaya 
yang melibatkan paduan suara dan 
ansambel internasional, pembicara 
global, dan persekutuan yang benar-
benar global. Daftar untuk terlibat di 
paduan suara internasional di  
mwc-cmm.org/choir

Global Church Village  
(Dusun Gereja Global) 

Kunjungi arena pameran yang 
ada, dimana kita dapat mengalami 
berbagai budaya yang ada dalam 
keluarga Anabaptis global. Pelajari 
sejarah kami, cicipi makanan kami, 
berpartisipasilah dalam menyanyi 
dan menari, dengarkan cerita, atau 
bagikan kesaksian Anda!

Kunjungan Wisata, Proyek 
Pelayanan, Piala Dunia Anabaptis 
Pada siang hari kami menawarkan 
kesempatan bagi anda untuk 
belajar, berbagi, dan membangun 
persahabatan. Beragam kunjungan 
wisata, proyek pelayanan, dan 
aktivitas menyenangkan lainnya 
seperti turnamen sepak bola Piala 
Dunia Anabaptis disiapkan untuk 
Anda. 

07/2021

Acara Temu Raya  

Tema Harian 
Selasa (Pembukaan): 
Bersama-Sama Mengikuti 
Yesus Melintas Batas

Rabu: Mengikuti Yesus, 
belajar bersama 

Kamis: Mengikuti Yesus,  
hidup bersama

Jumat: Mengikuti Yesus, 
peduli bersama 

Sabtu: Mengikuti Yesus, 
merayakan bersama 

Minggu (Penutupan): 
Bersama-Sama Mengikuti 
Yesus  

Mendapatkan tattoo henna di tenda 
Asia, Dusun Gerejawi Global, 
Pennsylvania 2015.  
Foto: Kazutomo Ray Epp.

Pembicara internasional. 
Foto: Kazutomo Ray Epp.
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Menjelaskan kegiatan MWC. 
Foto: Dania Ciptadi

Hadiri lokakarya yang berbeda tiap hari. 
Foto: Jonathon Charles.

Kesempatan pelayanan bersama. 
Foto: Jonathon Charles.

Pertemuan 
Terpisah
Sebelum dan 
sesudah Temu Raya 
di berbagai lokasi  
di Indonesia

Pertemuan 
Pemuda Global 
(GYS)
Salatiga, Jawa 
Tengah, Indonesia
Tema :  
Hidup dalam 
Roh Kudus: 
Belajar. Melayani. 
Menyembah.

Temu Raya
Holy Stadium, 
Semarang, Jawa 
Tengah, Indonesia
Tema :  
Bersama-Sama 
Mengikuti Yesus 
Melintas Batas 

TEMU RAYA 

Program khusus untuk anak, remaja 
dan pemuda. Foto: Dania Ciptadi.
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