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Disiarkan langsung dari Zoom dan Orlando

Para delegasi memberikan pemberkatan 
secara virtual saat delapan kongregasi di 
Florida bergabung kepada Konferensi Mosaik 
pada Pertemuan 2020.



Pertemuan Tahunan Pertama Konferensi Mosaik Mennonite pada 
tanggal 7-8 November 2020 tidak seperti yang kami bayangkan pada 
musim gugur lalu atau bahkan pada awal tahun ini. Hampir 200 orang 

bertemu pada hari Sabtu melalui Zoom dari rumah, kantor dan kendaraan 
mereka masing-masing atau di  Iglesia Menonita Luz y Vida in Orlando, 
Florida untuk sesi kerja singkat. 
Meskipun Zoom memungkinkan kami untuk berkumpul secara mudah, tetapi 
kami sangat merindukan pelukan, jabat tangan, dan waktu persekutuan dan 
makan bersama dengan menu makanan yang mewakili keragaman budaya 
Konferensi. Kami rindu bernyanyi bersama dan saling bertukar bahasa satu 
sama lain. Pada saat yang sama, pekerjaan gereja berlanjut, dan kerajaan 
Allah sekilas terlihat dan terasa melalui sesi dua jam kami.

IBADAH HARI MINGGU diisi oleh 
musik multibahasa yang dipimpin dari 
timur ke barat, cerita anak-anak, pelafalan 
“paduan suara virtual” dari Doa Bapa 
Kami, dan waktu untuk menghormati 
para pemimpin berkredensial yang baru. 
Sekretaris Jenderal Konferensi Dunia 
Mennonite César Garcia menyampaikan 
pesan penting untuk masa ini, menantang 
kepedulian dan kesaksian bersama kita 
untuk melihat sekilas pemerintahan Allah 
“di bumi seperti di surga” (tema majelis) 
baik di tengah keragaman Konferensi 
kita dan dalam konteks dan waktu yang 
bergejolak.
Rahmat dan damai untuk anda masing-
masing dari Florida hingga Vermont, New 
Jersey hingga California. Semoga kita 
terus hidup bersama sebagai saksi Yesus, 
“di bumi seperti di surga.”

Moderator Ken Burkholder memimpin 
delegasi pada sesi kerja.
Foto oleh Emily Ralph Servant.

Drane Reynolds (Homestead Mennonite Church), 
Josue Gonzalez (Iglesia Menonita Encuentro 
de Renovación) dan Amy Grimes (Homestead 
Mennonite Church) bertemu di Luz y Vida di 
Orlando, Florida untuk sesi bisnis singkat.
Foto oleh Emily Ralph Servant.

      Pemimpin Pelayanan Aldo Siahaan 
(Philadelphia Praise Center) dan Asisten 
Moderator Angela Moyer Walter (Ripple, 
Allentown, PA) menjadi pemimpin ibadah 
Minggu pagi di Pertemuan 2020.

Pertemuan 
Pertama Mosaik

“Di saat banyak 
hal terlihat kacau, 
pekerjaan Tuhan 
tetap berjalan.”

Disiarkan langsung dari Zoom dan Orlando

       Tami Good dari jemaat Swamp 
(Quakertown, PA) menantang anak-anak 
(dan orang dewasa) untuk memimpikan 
impian Tuhan bagi dunia selama ibadah 
virtual hari Minggu.



Informasi terkini 
Kantor Konferensi
LOKASI BARU untuk kantor Konferensi Mosaic dibuka baru-
baru ini di Longacre Center (tak jauh dari Detwiler Road) di 
kampus Dock Mennonite Academy di Lansdale, PA.
Kantor Mosaic dikelola Senin-Jumat dari pukul 09.00-15.30. 
Namun, saat ini, sebagian besar staf terus bekerja dari rumah, jadi 
harap hubungi terlebih dulu untuk menjadwalkan janji sebelum 
datang.

TIM ANTARBUDAYA MOSAIC mengadakan wawancara webinar 
dengan Dr. Drew Hart tentang bukunya, Who Will be a Witness ?, 
dan menemukan cara agar kita masing-masing dapat menjalankan 
panggilan Yesus.

Para pendeta dan pemimpin kemudian diundang untuk mendaftar 
dan bergabung dengan tim antar budaya konferensi untuk kelompok 
bedah buku. Kelompok telah membaca dan mendiskusikan buku     
Dr. Hart di lima pertemuan bulanan menggunakan panduan belajar 
oleh Terrance Hawkins. 

PADA TANGGAL 3 FEBRUARI, enam 
kelompok pemuda berkumpul untuk Kompetisi 
Patung Salju Konferensi Mosaik. Selamat kepada 
pemuda Gereja Mennonite Sion (Souderton, 
PA) (foto) untuk naga pemenang mereka, 
membuat mereka menerima hadiah pesta pizza.

W E B I N A R  D A N  B E D A H  B U K U  V I R T U A L

K E S E R U A N  M U S I M  D I N G I N !

Kantor kami sedang 
menunggu sentuhan akhir, 
dan kami  menantikan 
untuk dapat bekerja, 
rapat, dan menerima tamu 
dari ruang kantor dan 
ruang rapat yang baru.

Who Will Be a Witness?

Perlombaan 
Patung Salju

     Associate Pastor Hendy Matahelemual (kiri) menggunakan 
ruang kantor untuk rapat. Foto oleh Hendy Matahelemual.

Acara online dan offline dari Mosaic...

Foto oleh Terri Nyce



Di Saat Kekerasan 
terjadi Terhadap 
Orang Asia-Amerika: 
Komitmen Bersama Kami

REFLEKSI adalah buletin triwulanan Konferensi Mosaik Mennonite.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi kami di:
1000 Forty Foot Rd, Ste. 100, Lansdale, PA 19446
Phone: 267-932-6050 | Email: office@mosaicmennonites.org

“Kami menyesalkan 
kekerasan terhadap orang 
Asia-Amerika di komunitas 
kami. Kami menangis 
bersama mereka yang pernah 
mengalami kekerasan, dan 
kami berkomitmen untuk 
mendengarkan kesulitan 
bias dan agresi yang sedang 
berlangsung, baik besar 
maupun kecil, terhadap orang 
Asia-Amerika.”O L E H  S T E P H E N  K R I S S ,  P E M I M P I N  E K S E K U T I F

Mosaik mengadakan webinar pada 3/25: Mencari Perdamaian 
dan Keadilan di Masa Kekerasan terhadap orang Asia Amerika. 
Webinar di-streaming melalui Zoom dan Facebook.

Foto oleh Hendy Matahelemual

Lilin dan poster dari vigil untuk korban kekerasan Anti-Asia 
yang diadakan pada 3/17 di 10th Street Plaza, Philadelphia.

Foto oleh Hendy Matahelemual

Selama setahun terakhir, terjadi peningkatan kekerasan anti-Asia yang 
mengkhawatirkan di seluruh Amerika Serikat. Seperti yang rekan saya, 

Hendy Matahelemual, menulis baru-baru ini, bias dan kekerasan ini bukanlah 
hal baru, tetapi ada kesadaran baru yang muncul.

Dalam Konferensi Mosaik, kami memiliki hampir selusin konggregasi dengan 
mayoritas atau populasi Asia yang cukup besar. Komunitas dan pemimpin 
Asia semakin menjadi bagian penting dari identitas Mosaik kita. Komunitas 
Asia membawa gagasan penting tentang penginjilan, komunitas, pemuridan, 
dan hubungan global, menantang dan memperluas gagasan kita tentang 
sesama dan keluarga.

Sebagai Pemimpin Eksekutif Konferensi kami, saya ingin menggarisbawahi 
komitmen bersama kami kepada orang dan komunitas Asia dalam 
Konferensi. Kami akan terus melakukan pekerjaan kami sendiri untuk 
mengungkap bias anti-Asia dalam perspektif pribadi dan komunal. Kami 
menyesalkan kekerasan terhadap orang Asia-Amerika. Kami menangis 
bersama mereka yang telah mengalami kekerasan, dan kami berkomitmen 
untuk mendengarkan kesulitan bias dan agresi yang sedang berlangsung, baik 
besar maupun kecil, terhadap orang Asia-Amerika.

Sebagai sebuah Konferensi, kami terus mencari cara untuk menghormati 
keunikan kami sebagai bagian dari Mosaik Tuhan. Kami adalah pluralitas 
orang Hitam, Putih, Latin, Asia, dan Pribumi. Sebagai bagian dari Mosaik, 
kita adalah individu yang unik namun merupakan bagian dari keseluruhan 

yang Tuhan ubah bersama dengan indah.

Saat ini, kami melihat kehancuran yang disebabkan 
bias terhadap tetangga dan teman Asia kami. Dan 

kami merayakan keindahan setiap identitas 
Asia yang unik dalam bahasa, budaya, dan 

kepribadian. Dan dalam diri setiap orang 
Asia, kami mengenali jejak Pencipta kami 
yang telah memberikan kasih yang begitu 
besar kepada kami sehingga kami dapat 
disebut anak-anak Tuhan.


