
Jemaat Franconia
bermitra untuk
berjuang melawan 
perdagangan manu-
sia.
Dalam perdebatan seputar seksualitas
manusia akhirnya meninggalkan
banyak pertanyaan bagi para
pemimpin gereja apa yang dapat
mengikat orang-orang dengan beragam
keyakinan, akhirnya empat jemaat
Franconia Conference bermitra untuk
melawan perdagangan manusia.

Keempat jemaat - Doylestown,
Finlandia, Franconia, dan Philadelphia
Praise Center - memiliki anggota den-
gan beragam perspektif teologis,  ras
yang berbeda-beda, dan status sosial-
ekonomi, membuat mereka memiliki
minat yang sama untuk bersama-sama
menangani perdagangan manusia yang
mana adalah sesuatu yang lebih  pent-
ing dibanding memperbincangkan
homoseksualitas yang telah terpolar-
isasi banyak gereja.

Setiap jemaat telah mengambil langkah
sendiri untuk mendapatkan informasi
tentang dampak dari perdagangan
manusia internasional dan lokal.
Kejadian ini terjadi belum lama ini,
dimana, ketika itu para pemimpin dari
empat gereja menyadari keyakinan
mereka pada saat mereka berada dis-
atu tempat, di lokasi yang tampaknya
mengejutkan: dalam sebuah pertemuan
delegasi.
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Kisah selanjutnya www.franconiaconference.org
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Tahun ini, Deep Run East’s
Strides untuk misi keuntungan
5K Worthwhile Wear, sebuah
organisasi yang menangani 
korban dari perdaganan sex
setempat. Foto oleh Sue Anne Rush.
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Pada bulan Februari, dimana para pemimpin Franconia Konferensi bergumul dengan per-
tanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan homoseksualitas, Josh Meyer, pastor pem-
bantu dari jemaat Franconia, mengimbau para pemimpin gereja, "Apakah hal-hal yang
lebih penting dari keadilan, belas kasihan dan kesetiaan, yang terjadi disekitar kita?"
Sebagai contoh , Meyer menyarankan, meskipun berbeda pendapat tentang homoseksuali-
tas, tidak semua orang setuju bahwa manusia tidak boleh disalahgunakan, diperkosa, dan
dijual sebagai budak?

"Suatu daya tarik yang memicu gerak cepat, jajak pendapat yang dilakukan saat itu juga,
untuk menghimbau siapa yang ingin bekerja sama untuk menjalankan ini,” kata
Samantha Lioi, Franconia Konferensi Menteri perdamaian keadilan.

Sebuah gugus tugas resmi terbentuk, mengorganisir sebuah  sumber pengadaan  sarapan
yang terfokus pada perdagangan manusia dan lokakarya anti-perdaganan yang akan dise-
lenggarakan selama rapat konferensi pada 15 November.  Tugas para gugus adalah meren-
canakan adanya satu hari khusus yang mem-
beri kesempatan kepada publik untuk mem-
beri kesaksian; di mana orang-orang akan
diundang untuk berkumpul dan berdoa diluar
tempat perdagangan yang terkenal di bagian
tenggara Pennsylvania.

"Saya rasa banyak jemaat bahkan tidak
menyadari sejauh mana perdagangan manu-
sia adalah realitas di dunia kita," kata Meyer.
"Ada budak lebih banyak di dunia saat ini
dari pada dijaman sebelumnya dalam sejarah
manusia. Gereja perlu tahu tentang hal ini ...
Hal lainnya yang saya rasakan adalah bahwa
banyak gereja yang menyadari situasi tetapi
tidak tahu apa yang harus dilakukan sebagai
respons. Tampaknya seperti sebuah masalah
besar; sulit untuk mengetahui bagaimana
untuk terlibat. Jika kita dapat menemukan
cara untuk membantu gereja-gereja dapat
bertindak praktis, secara nyata, itu akan
menjadi hal yang besar. "

— Sheldon C. Good

Catatan Redaksi 
Suatu kali Susan Ruach menulis,
“Dibutuhkan perjuangan untuk
mengambil dengan kedua tangan dan
menggoyang dan memutar ... dan tidak
menyerah tetapi merebut jawaban dari
semua itu, seperti yang dilakukan
Yakub untuk mendapatkan berkat. Tapi
ada cara lain untuk berjuang dengan
masalah, pertanyaannya – sangat
mudah untuk melompat ke dalam
jurang dan menemukan diri kita
mengambang, jatuh, berguling, dip-
impin, perlahan dan lembut, tapi pasti,
untuk jawaban Allah bagi kita; untuk
menunggu jawaban terbentang di
depan mata kita dan masih menjadi
bagian dari terungkapnya.”

Persoalan dari Intersections diikuti
dengan kesaksian-kesaksian dari
saudara saudari kita dalam konferensi,
dimana kami mendapatkan mereka
dalam sebuah keadaan berjuang, sakit,
dan kesusahan.  Kami berjuang
melawan kekerasan, imigrasi, perda-
gangan manusia, rasialisme.  Kami
berjuang untuk menemukan panggilan
kami, mengembalikan sebuah hubun-
gan, untuk tetap berdiri teguh dalam
penindasan.  Ketidak seimbangan
adalah bukan sesuatu yang baru bagi
sebagian besar dari kami; dalam per-
juangan ini kami merasakan roh Tuhan
ditempat kerja  dan kami menemukan
bahwa kami berjuang dengan Tuhan
untuk melihat mimpi Tuhan menjadi
kenyataan dan keadilan Tuhan di bumi
sama seperti di surga.

Disaat kami berjuang bersama, kami
menemukan diri kami bergulat, loncat,
mengambang, berpartisipasi untuk
menyingkapkan, dan mempercayakan
kepada Tuhan yang ber-
janji satu hari nanti
semua perjuangan kami
akan berakhir dan
menghapus setiap air-
mata dan setiap mata.

— Emily Ralph,
Asosiasi Direktur
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Bertemu Carolyn Albright

Dengan julukan seorang guru, Carolyn
adalah seorang dari tim pengembalan dari
Ripple Allentown.  Carolyn menikah den-
gan Tom dan mereka memiliki dua anak
yang sudah dewasa.  Panggilannya adalah
penginjilan termasuk didalamnya “mening-
galkan rumah pertanian kita dan menggan-
tikan dengan sebuah apartement di tengah
kota Allentown”

Mengenal Carolyn Albright dan pemimpin-
pemimpin baru lainnya dalam Konferensi
Franconia melalui kisah mereka yang dapat
dibaca pada website kami:
franconiaconference.org/call.



Merayakan kebersamaan Aldo dan Viviani
Tiga setengah tahun setelah menikah, Aldo Siahaan dengan istrinya, Viviani Chandra, akhirnya tinggal bersama di Philadelphia.
Aldo adalah pastor dari Philadelphia Praise Center dan seorang pemimpin pelayanan dari Konferensi Franconia Mennonite.

Aldo dan Viviani, keduanya adalah orang Indonesia asli, mereka bertemu di Philadelphia lebih dari satu dekadi yang lalu di
sebuah gereja Indonesia di Philadelphia.  Viviani pernah datang ke United States pada tahun 2000, dimana dia mengajukan  per-
mohonan suaka dengan alasan agama dan ras (Viviani adalah keturunan Cina). Namun, permintaannya ditolak dan ia harus kem-
bali ke Indonesia.

Setelah Viviani kembali ke Indonesia, pasangan ini tetap saling
berhubungan, dan akhirnya menikah pada tahun 2010.  Menyadari
bahwa proses visa akan memakan waktu lama, mereka memutuskan
untuk Viviani tinggal di Toronto, Canada, dimana di sana Viviani
belajar dan menjadi tenaga suka rela di sebuah toko bunga.  Pada
tahun 2011, Aldo mendapatkan kewarganegaraan U.S. dan mereka
mengajukan green card untuk Viviani.  Pada tanggal 2 Juni tahun
ini, setelah dua setengah tahun penantian, permohonan Viviani dia
setujui dan Viviani diijinkan masuk ke U.S.

Pasangan ini sangat bersyukur atas semua doa-doa dan dukungan
yang diberikan kepada mereka, serta bantuan dari Steve Kriss dan
Gereja Mennonite Eastern di Canada.

— oleh Lora Steiner, Managing editor

Polisi menyerang pertemuan gereja
Mennonite di Vietnam
Pada bulan Juni, polisi keamanan melakukan penyerangan pada
sebuah pertemuan gereja Mennonite di Vietnam, dimana para
gembala dan murid teologia sedang berkumpul.  Pada akhir
bulan Juli, para anggota dari gereja tersebut tiba sebagai pen-
gungsi di Allentown.

Penyerangan tersebut berlangsung di Gereja Evangelical
Mennonite, sebuah jemaat yang tidak terdaftar secara resmi di
Vietnam.

Polisi menyerbu gedung, dan menyerang ke 76 pelajar dan
pemimpin gereja saat itu.  Mereka dibawa ke kantor polisi setem-
pat dan ditahan, sekalipun tidak ada perintah penahan dan juga
tidak adanya alasan atas pemukulan dan penahanan. 

Para pemimpin gereja mengajukan petisi kepada pemerintah dan
mengajukan lima tuduhan kepada polisi setempat.

Peristiwa seperti ini sering terjadi di Vietnam dalam setelah hanmpir sepuluh tahun lalu, akan tetapi pemerintah Vietnam sudah
berubah dengan memberikan kebebasan beragama dan hak asasi manusia. Akan tetapi, cerita tentang kekerasan melawan
Mennonites adalah sudah biasa.

Para keluarga yang datang ke Allentwon telah diakui sebagai pengunsi oleh Komisi Persatuan Bangsa-Bangsa untuk korban pen-
gungsi.  Nhan Thanh Nguyen, istri Ngoc Ha Than bersama anak perempuan mereka berumur enam tahun dari Gereja Mennonite
Evangelical, dimana Nhan Thanh Nguyen mengambil
kursus Alkitab dan teologi, memimpin kelompok
pemuda, dan berkotbah juga.  Dia sering kali
ditahan dan diperlakukan buruk, dan akhirnya
pada tahun 2011 Nhan Thanh Nguyen beserta
keluarganya terbang ke Thailand dimana mereka
diakui sebagai status pengungsi.

— Oleh Luke Martin, 
Gereja Gospel Mennonite di Vietnam

Konferensi Department Ministry (CRMs) adalah sebuah
organisasi yang bekerjasama dengan Konferensi Franconia yang
melayani jemaat dan lingkungan sekitarnya berdasarkan keper-
cayaan kepada Yesus Kristus. Untuk mengetahui lebih detail
mengenai Konferensi Department Ministry (CRMs), kunjungi
website franconiaconference.org/directory

Luke Martin (kiri) dan Pastor Mennonite Vietnam Nguyen Quang Trung
pada bulan November 2012 dalam perayaan Gereja Mennonite Vietnam.



Bulan Oktober, para pemimpin Anabaptis berkumpul di Philadelphia
dalam acara Simposium Pelayanan Anabaptist di kota – kota besar.
Foto oleh Sommer/MCC

Dae Wee Kim memegang Perjanjian Baru berbahasa Yunani – Inggris,
yang di terima ayahnya sebagai hadiah dari anggota Salford Willis dan
Mary Lederach lima puluh tahun yang lalu.  Keluarga Dae Wee Kim
baru-baru ini mengembalikan Perjanjian Baru tersebut ke Harleysville,
untuk dijadikan sebagai bagian dari koleksi Mennonite Heritage
Center’s.

Laporan Keuangan 
Oktober 2014

Sembilan bulan ( Febuari – Oktober)
Dana Operasional Fakta Perkiraan Dana Tahun Lalu

KEUNTUNGAN
Kontribusi jemaat $238,926 $277,486 $270,249
Sumber daya lainnya $327,064 $356,167 $293,518

_________ _________ _________
Total Keuntungan (+) $565,990 $633,653 $563,767

PENGELUARAN
Pelayanan/Program $442,393 $509,342 $429,919
Pelayanan Pendukung $155,500 $160,433 $158,252

_________ _________ _________
Total Pengeluaran (-) $597,893 $669,775 $588,171

_________ _________ _________
Penerimaan Bersih $ (31,903) $ (36,122) ($ 24,404)

Temukan berita lengkapnya di franconiaconference.org/intersections

Dua orang anggota gereja Mennonite Philadelphia, Philadelphia Praise
Center dan Germantown Mennonite, telah bergabung dengan New
Sanctuary Movement sebagai motivator untuk menolong orang-orang
yang merasa takut di deportasi dari United States. Foto oleh Bam
Tribuwono.

Pada bulan Juli, Steve Kriss bersama empat orang siswa dari Seminari
Eastern Mennonite berkunjung ke New Orleans - setelah hampir satu
decade setelah badai Katrina – untuk mempelajari bagaimana cara
kerja dari Komite Mennonite Pusat disana.


