
REFLEKSI
MUSIM PANAS 2022

Di seluruh Konferensi kita, ada banyak pengalaman 
penuh sukacita dari persekutuan di musim panas ini.

Keramahan 
Mosaik



Pada hari Minggu, 17 Juli, Gereja Zion Mennonite melakukan perjalanan dari 
Souderton, PA untuk beribadah dengan Philadelphia Praise Center, Nations 
Worship Center, dan Indonesian Light Church di Philadelphia Selatan.  

Sebelum kunjungan, Zion memfokuskan kebaktiannya pada pentingnya gereja 
global dan hubungan di dalam Konferensi Mosaik kita. Di bawah ini adalah kutipan 
dari khotbah Pendeta Jordan pada 10 Juli, berdasarkan Kisah Para Rasul 10.

DI DALAM TUBUH KRISTUS, tidak ada orang asing, hanya sesama warga 
Kerajaan, dan saudara-saudari yang belum kita temui.  Dalam peran baru saya 
sebagai Wakil Pelayan Eksekutif, saya melakukan perjalanan ke California untuk 
mengenal jemaat Mosaic kami di sana dengan lebih baik.
Setibanya disana, sekelompok dari kami bersekutu bersama dan menikmati 
makanan dengan ucapan syukur, Kami juga berbicara dan belajar lebih banyak 
mengenai satu sama lain dan mengenai pelayanan kami.   
Pada hari Minggu pagi, “Uskup” Jeff Wright dan saya beribadah di LA Faith 
Chapel dengan sebagian besar jemaat Nigeria. Lagu-lagu penyembahan yang 
hidup dan dipenuhi Roh Kudus membuat tubuh kita terus bergerak dan suara-
suara kita terangkat sebagai pujian kepada Allah. Kami berbagi waktu berkat, 
doa, dan pengurapan bagi tujuh pemimpin dari jemaat yang berada dalam proses 
kredensialing dan transfer dengan Mosaic.   
Selama perjalanan saya, saya mengalami pengalaman persekutuan mosaik yang 
benar-benar menyenangkan. Kami merayakan makan siang ulang tahun bersama 
Pastor Virgo di Jemaat Kristen Indonesia Anugerah (JKIA) di Sierra Madre, CA, 
sarapan bersama Pastor Jeff Wright dan Pastor Makmur Halim, dan sebuah tur 
mengunjungi Joyful Music & Arts School di Los Angeles bersama Pendeta George 
dan Mukarabe Makinto.   

MAKAN MAKANAN LOKAL dan menerima keramahan dengan ramah adalah 
salah satu hal terbaik yang dapat kita lakukan sebagai orang luar budaya. Makan 
makanan orang lain membuka pintu bagi hubungan baru dan bagi Roh Allah untuk 
mengguncang segalanya. 
Dalam Kisah Para Rasul 10, baik Petrus maupun Kornelius diubahkan. Inisiatif Allah 
untuk menyatukan mereka memberi kita rasa—secara harfiah—bagaimana rasanya 
bersatu sebagai gereja antarbudaya.
Makan makanan baru adalah tindakan sederhana namun mendalam untuk menyerah 
pada misi Allah untuk menyatukan semua orang melalui Yesus Kristus, tanpa 
mengorbankan identitas budaya kita yang mendalam.  
Semoga kita, seperti Petrus dan Kornelius, bersandar pada garis-garis kabur antara 
tamu dan tuan rumah. Semoga kita melakukannya dengan keyakinan bahwa Allahlah 
yang mengatur meja dan menyatukan kita. Semoga kita sampai di meja perundingan 
yang bersemangat untuk belajar dari satu sama lain dalam semangat transformasi 
Bersama. 
Tuhan telah mengatur meja. Kita hanya perlu muncul ... dan makan makanannya.

O L E H  J O R D A N  L U T H E R

Mosaik Keramahan 
ala California
O L E H  M A R T A  C A S T I L L O

Nations Worship Center (Philadelphia, PA) menyambut anggota 
dari Zion (Souderton, PA) untuk beribadah dan makan siang.

Baca selengkapnya

Baca selengkapnya

“Bahkan selama pertemuan perencanaan 
kami, kami merasa bahwa kami telah menjadi 
lebih dekat. Kami percaya bahwa Yesus 
membuat lebih dekat apa yang dulunya 
jauh dan membuka banyak pintu untuk 
hubungan pribadi yang sebelumnya tertutup. 
Sewaktu kami berbagi pengalaman kami 
dalam melayani bersama, kami merasakan 
keintiman yang mendalam terlepas dari 
budaya, bahasa, dan warna kulit kami yang 
berbeda. Saya percaya ini adalah pekerjaan 
Roh Kudus di gereja-gereja Mosaik.

-  H E N D Y  M A T A H E L E M U A L

Baca selengkapnya

Makan saja 
makanannya
Gereja Zion mengunjungi gereja-gereja di Philadephia Selatan

Pendeta dari Zion Mennonite (Souderton, PA), Indonesian 
Light Church, Philadelphia Praise Center, dan Nations 
Worship Center (semuanya di Philadelphia, PA) makan siang 
dan bermimpi bersama.  

Para pendeta dan pemimpin jemaat Mosaic di California berkumpul 
untuk makan malam dan bersekutu. Foto oleh Stephen Zaccheus.

Pendeta Hendy Matahelemual (dari Indonesian Light in South 
Philly) menyambut jemaat Zion untuk makan siang.  

https://www.joyfulmusicandarts.com/
https://mosaicmennonites.org/2022/08/25/just-eat-the-food/
https://mosaicmennonites.org/2022/05/19/a-mosaic-of-california-hospitality/
https://mosaicmennonites.org/2022/05/05/mencari-suasana-indonesia-di-philadelphia-selatan/?lang=id


DELAPAN PENDETA DAN PEMIMPIN DI MOSAIK 
berpartisipasi dalam Sebuah kelas pengenalan Mosaic, sebuah 
kelas yang ditawarkan oleh Institute Mosaik, tahun lalu.  Baris 
belakang: Ramona Pickett (7 Ways Home Fellowship), Brandon 
Landis (Finlandia), Tracy Commons (Swamp), Scotty Meiser 
(Bristol Redemption), Steve Kriss (staf Mosaic), Susan Alloway 
(Bristol Redemption), Hilarion Chidi Ihezuoh (LA Faith 
Chapel); Barisan depan: Michelle Ramirez (Luz y Vida), Kevin 
Opett (Alpha), Rose Bender Cook (staf Mosaic Institute).

Institut Mosaik

I B A D A H  P E N T A K O S T A  2 0 2 2

Konferensi Mosaik telah menunjuk 
Danilo Sanchez ke posisi baru sebagai 
Pemimpin Pelayanan Transformasi 
Antar Budaya efektif 1 Mei 2022.
Sanchez telah menjadi bagian dari tim Formasi 
Pemuda Mosaic selama beberapa tahun terakhir 
dan juga telah bekerja dengan inisiatif antarbudaya.  
Dalam peran barunya, Sanchez akan mendukung 
pekerjaan Komite Antarbudaya, yang dimulai dengan 
pembentukan Konferensi Mosaik pada tahun 2020.

berita staf

Dewan Konferensi Mosaik telah memilih 
Roy Williams, Pendeta Gereja College Hill 
Mennonite di Tampa, FL, sebagai Asisten 
Moderator Terpilih untuk Konferensi 
Mosaik.
Pemilihan Williams adalah proses baru, karena 
ini adalah pertama kalinya sejak asal usul Mosaic 
Conference pada tahun 2020 bahwa kami akan 
menamai Asisten Moderator baru. Jika disetujui 
oleh Majelis Delegasi pada 5 November, Williams 
akan menjadi Asisten Moderator, dan Angela Moyer 
Walter akan menjadi Moderator pada 1 Januari 2023. 
Ken Burkholder akan mengakhiri masa jabatannya 
sebagai Moderator pada 31 Desember 2022.

berita dewan

S A B T U, 5  N O V E M B E R  2022
Rencanakan sekarang untuk menghadiri Pertemuan 
Tahunan Mosaic pada 5 November 2022 di Gereja 
Mennonite Souderton (PA). Tema untuk tahun ini 
adalah Chesed (       ), berdasarkan Mazmur 116 & 
117.  Pertemuan akan sepenuhnya tatap muka, jadi 
buatlah rencana sekarang untuk bergabung.

Catat Tanggalnya!

Foto oleh John Drescher-Lehman

Menjadi lebih baik!

SEMUA AKAN MENJADI LEBIH BAIK! Lagu penutup dari 
kebaktian Pentakosta di seluruh Konferensi Mosaic pada bulan 
Juni mengundang semua orang untuk menari bersama demi Tuhan. 
Gereja-gereja mosaik dari seluruh Konferensi berpartisipasi dalam 
merayakan Roh Pentakosta bersama-sama.

Artikel Bahasa Spanyol

La Iglesia Evangélica Menonita Shalom (Shalom Evangelical 
Mennonite Church), sebuah jemaat Mosaik di Tampa, FL, 
baru-baru ini menyelenggarakan pesta pantai baptisan. 
Setelah enam bulan kelas dan penelaahan, para kandidat 
pembaptisan, keluarga, teman, dan anggota gereja 
berkumpul di pantai untuk pembaptisan pada hari Minggu 
sore baru-baru ini, diikuti dengan pesta perayaan.

Tonton kebaktian pentakosta Tonton video penutupnya

https://mosaicmennonites.org/2022/05/12/fiesta-y-bautismo-en-tampa-florida/?lang=es
https://www.youtube.com/watch?v=ls07YvGgsyE
https://www.youtube.com/watch?v=cyBjULNCRR8


SEJAK Pertemuan Delegasi Khusus Mennonite Church USA di Kansas 
City pada akhir Mei, Konferensi Mosaik telah menyelenggarakan Sesi 
Mendengarkan bagi delegasi Pertemuan Mosaik untuk berbagi dan 
mendengarkan satu sama lain. Hampir 100 delegasi berpartisipasi. Sebuah 
permintaan yang jelas muncul dari sesi untuk klarifikasi posisi Mosaic 
mengenai “Resolusi untuk Pertobatan dan Transformasi” yang disahkan 
secara sempit di KC.

Kita sekarang hidup dalam perasaan dan tanggapan kita terhadap 
pemungutan suara. Pada kenyataannya, tidak ada yang berubah untuk 
Konferensi Mosaik. Resolusi denominasi tidak mengikat untuk konferensi 
area. Dokumen pembentukan yang mengikat Konferensi kita yang 
didamaikan terus berdiri.  Kita masih mematuhi Pengakuan Iman dalam 
Perspektif Mennonite. Visi konferensi dan pernyataan misi khusus kami 
tetap sama.   

Meskipun tidak ada yang berubah, rasanya semuanya berbeda. Bagi 
sebagian orang, Resolusi untuk Pertobatan dan Transformasi mewakili 
penyimpangan yang signifikan dari sejarah dan praktik tradisi Kristen. 
Ada seruan dalam Konferensi kami untuk mengambil jarak segera dari 
Mennonite Church USA. Yang lain dalam Konferensi menginginkan 
lebih banyak waktu untuk mendengarkan, merenungkan, dan 
membedakan.

Saya percaya pada pekerjaan Roh yang menyatukan Konferensi Mosaik. 
Kemungkinan kesaksian bersama kita jauh lebih besar daripada yang 
telah kita jalani. Saya mengundang kita untuk beristirahat dalam apa 
yang kita tahu tidak berubah bagi kita sebagai komunitas Konferensi. 
Marilah kita bersandar pada pekerjaan Roh sewaktu kita melihat 
jalan kita ke depan, berpegang pada hal-hal yang bertahan: iman, 
pengharapan, dan kasih (1 Korintus 13:13).

Ketika tidak ada 
yang berubah, tetapi 
semuanya tampak 
berbeda

PADA TANGGAL 18 JULI, Dewan Konferensi Mosaic bergerak untuk membentuk 
Gugus Tugas (Task Force) untuk memimpin proses mendengarkan dan meninjau 
hubungan Konferensi dengan Mennonite Church USA (MC USA).  Gugus 
Tugas ini terdiri dari anggota Dewan, staf, dan anggota yang dinominasikan dari 
seluruh konstituensi Konferensi yang beragam. Tujuan Gugus Tugas adalah untuk 
mendengarkan setiap komunitas dan pelayanan Mosaic dan untuk memberikan arahan 
untuk kearifan lebih lanjut pada Pertemuan Tahunan mendatang pada tanggal 5 
November.   

Pada pertemuan bulan Juli, Dewan meninjau banyak surat dari jemaat, pendeta, dan 
pemimpin Mosaik, yang mendesak tindakan dalam mempertimbangkan hubungan 
yang sedang berlangsung dengan MC USA.  Bagi banyak orang, resolusi dan 
proses pengambilan keputusan di Sesi Delegasi Khusus MC USA pada bulan Mei 
menunjukkan keterputusan dengan dokumen dan misi pembentukan denominasi dan 
Mosaic Conference.  

Dewan dan gugus tugas berkomitmen untuk melakukan proses mendengarkan dan 
membedakan secara menyeluruh, bijaksana, dan tepat waktu. Delegasi konferensi akan 
diberitahu tentang proses pemungutan suara apa pun sebulan sebelum Pertemuan 
November. Mendengarkan Roh seperti juga satu sama lain akan memerlukan perhatian 
yang cermat dan bijaksana. Mohon doanya untuk pekerjaan gugus tugas. Tinjau terus 
Mosaic News untuk berita terbaru.

Konferensi Mosaik untuk 
Meninjau Hubungan dengan 
Gereja Mennonite USA

BERITA KONFERENSI

O L E H  S T E P H E N  K R I S S

Baca selengkapnya

dari pelayan eksekutif

INGIN BERITA 
TERBARU TENTANG 

KONFERENSI MOSAIK?

Daftar untuk menerima berita mingguan:
MosaicMennonites.org/Newsletters

“Kemungkinan kesaksian 
bersama kita jauh lebih besar 
daripada yang telah kita jalani.”

Baca selengkapnya

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

https://mosaicmennonites.org/2022/06/23/when-nothing-has-changed-but-everything-seems-different/
http://MosaicMennonites.org/Newsletters
https://mosaicmennonites.org/2022/07/28/mosaic-conference-to-review-relationships-with-mennonite-church-usa/

