
 

 

 

 

 

 

 

September 2022 

Kepada: Seluruh Orang-orang Mennonite, Brethern in Christ, dan Anabaptis  

Saudara dan saudari terkasih 

Sungguh sukacita yang besar kalau kami dapat membagikan bahan materi untuk Minggu 
Persekutuan Anabaptis se Dunia (Anabaptist World Fellowship Sunday - AWFS) dengan 
Anda semua. MWC membuat bahan materi ibadah sebanyak tiga kali dalam setahun untuk 
diapakai di semua gereja-gereja anggota MWC, bahan tersebut adalah: Minggu Perdamaian 
(18 September 2022), YABs (Young AnaBaptists) Fellowship Week (minggu ketiga  
bulan Juni), dan Minggu Persekutuan Anabaptis se Dunia (22 Januari 2023). 

Setiap tahun, dalam rangka AWFS, kami mendorong gereja-gereja Anabaptis di seluruh dunia 
untuk dapat menggunakan tema yang sama untuk dipakai dalam ibadah kebaktian dengan 
tujuan supaya kita terhubung dengan keluarga Anabaptis global kita. Banyak gereja memilih 
untuk merayakan pada hari Minggu yang paling dekat dengan tanggal 21 Januari (di tahun 
2023 ada di tanggal 22 Januari), meskipun beberapa gereja memilih untuk mengadakannya di 
hari Minggu Pentakosta atau tanggal lainnya. Seperti kita ketahui, pada tanggal 21 Januari 
1525, adalah tanggal pembaptisan orang-orang Anabaptis yang pertama di Zurich, Swiss. 

AWFS adalah kesempatan kita untuk dapat mengingatkan komunitas iman kita bahwa kita 
semua adalah bagian dari satu tubuh yang terdiri dari banyak suku, bahasa dan bangsa 
(Wahyu 7:9). 

 Ini adalah pernyataan bahwa tidak ada diskriminasi di antara kita atas dasar apapun 
(Galatia 3:28).  

 Hal ini menunjukkan bahwa kita mengikuti Yesus sebagai ciptaan baru (2 Korintus 5:17) 
yang saling mendukung satu sama lain, berjalan bersama mereka yang menderita, 
melayani dunia, dan saling bergantung untuk belajar bersama.  

Pada hari ini, kita merayakan bahwa dengan kuasa Roh Kudus, Kristus telah mengalahkan 
batas-batas perbedaan budaya dan negara yang memisahkan kita. 

Pada tahun 2022, banyak dari kita berkesempatan untuk dapat berkumpul dengan penuh 
sukacita, secara tatap muka dan online dalam Temu Raya Global MWC kita di Indonesia, 
tetapi itu adalah sebagian kecil dari keluarga iman global kita. AWFS memungkinkan setiap 
jemaat lokal untuk dapat bergabung dalam ibadah bersama dengan semangat yang sama, 
pada waktunya masing-masing, di tempat mereka masing-masing, dan dengan caranya 
masing-masing. 

Setiap tahun, bagian dari persekutuan global kita menyusun materi ibadah untuk dipakai dalam 
AWFS. Tema AWFS tahun 2023 adalah “Yesus Kristus: Harapan Kita”, dengan sumber-
sumber bahan penyembahan yang berasal dari saudara-saudari kita di Afrika. 

Bahan materi ini berisi teks alkitab, doa, lagu yang disarankan, ide khotbah, kesaksian dan 
bahan-bahan multimedia. 



Para pemimpin ibadah dan pendeta dapat memilih sedikit atau banyak bahan yang ada untuk 
merayakan AWFS dengan cara apa pun yang mereka inginkan. Kami berharap agar semua 
jemaat lokal akan saling terikat dalam keluarga iman global ini dalam beberapa bentuk ibadah 
pada Januari 2023.  

Harap diingat bahwa MWC juga memiliki Biro Pembicara (Speakers’ Bureau) (mwc-
cmm.org/speakersbureau) di mana Anda dapat mengundang orang-orang MWC baik yang 
dari dekat dan jauh untuk berbagi kepada jemaat lokal Anda. 

Silakan lihat lampiran dan yang juga dapat diakses di mwc-cmm.org/awfs.  

Di MWC, kami menerima komentar, foto, dan refleksi Anda tentang AWFS untuk dibagikan 
dengan anggota lain dari keluarga iman global kita. Kirim foto dan kesaksian Anda melalui email 
photos@mwc-cmm.org. 

Persembahan yang diterima pada hari ini dan yang dikirimkan ke MWC akan digunakan dalam 
kontribusi Fair Share dari setiap gereja anggota dan membantu komunitas global kita untuk 
terus menjadi teladan Kerajaan Allah di tengah-tengah masyarakat kita. 

Dengan kasih karunia dan damai sejahtera, 

     

César García      Arli Klassen 

Sekretaris Umum     Koordinator wakil regional 


