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Hidup Bersama  
“Sungguh, alangkah baiknya dan indahn-
ya, apabila saudara-saudara diam bersama 
dengan rukun! Sebab ke sanalah TUHAN 
memerintahkan berkat, kehidupan untuk 
selama-lamanya,” Mazmur 133:1,3b. Da-
lam persiapan kita menghadapi pertemuan 
delegasi tahunan, kita akan melihat Mazmur 
133 dan Kehidupan kita Bersama. Ketika 
delegasi dari kongregasi Konferensi Fran-
conia akan berkumpul pada tanggal 3-4 
November mereka akan mempertimbang-
kan apakah rekonsiliasi dengan Konferensi 
Distrik Timur mungkin untuk dilaksanakan 
setelah pemisahan 170 tahun yang lalu, dan 
apakah Konferensi Franconia akan meneri-
ma empat kongregasi baru sebagai anggota. 
Ini adalah sebuah waktu yang tepat untuk 
merefleksikan bagaimana kita hidup bersama 
sebagai jemaat, dan sebagai konferensi, dan 
juga kehidupan bersama seperti apakah yang 
Tuhan ingin untuk kita jalani. 

Kita semua adalah bagian dari tubuh Kristus 
(1 Korintus 12:14-21). Kita membutuhkan 
satu sama lain. Tetapi dalam kehidupan kita 
bersama terkadang ada waktu dimana kita 
menemukan diri kita menjadi asing antar 
satu sama lain. Ada banyak sekali alasan 
atau topik dimana pada akhirnya berujung 
pada ketidaksepakatan. Pada saat yang 
bersamaan pula, Mazmur 133 menjadi fakta 
yang beresonansi bahwa kita terpanggil 
sebagai umat percaya yang hidup dalam ker-
ukunan. Apakah kita beranggapan bahwa
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Editorial
“Ketika hati dan pikiran dekat, jarak 
bukan menjadi sebuah masalah.” 
- Aldo Siahaan, Pastor dari Philadel-
phia Praise Center

Terkadang jarak antara benua 
tidak terasa lebih jauh dari 
menyeberang sebuah jalan. Untuk 
jemaat Konferensi kita yang 
berbahasa Indonesia, keinginan 
untuk berbagi rasa kekeluargaan 
yang mereka temukan di dalam 
Konferensi Franconia telah mem-
buka kesempatan keanggotaan 
bagi kongregasi di New York dan 
di West Coast.  

Di saat yang bersamaan, kita 
sedang berupaya untuk mengerti 
perbedaan yang mengakibatkan 
terbangunnya rumah berkumpul 
terpisah disamping atau dise-
berang satu sama lain yang ada di 
dalam Konferensi Franconia dan 
Distrik Timur, melewati apa yang 
pada saat itu seperti perbedaan 
yang tidak dapat diselesaikan 170 
tahun yang lalu, tetapi sekarang 
perbedaan tersebut sepertinya 
sudah sedikit berkurang.

Kita hidup di tengah-tengah pe-
rubahan signifikan dalam gereja 
global dan lokal. Sejarah Konfer-
ensi kita tidak luput daripadanya. 
Kita sedang dibentuk oleh peru-
bahan dalam budaya dan teknolo-
gi, dalam ekonomi dan demografi. 
Perubahan tersebut memberikan 
tantangan dan kesempatan baru 
untuk menghidupi misi pemuli-
han dan harapan.    

Harapan saya bagi kita semua 
adalah di dalam perjalanan kita 
dalam menentukan 
arahan Roh Kudus 
kita akan menemu-
kan hati kita dihan-
gatkan dan pikiran 
kita diubahkan 
oleh hadirat Yesus 
yang telah bangkit.  

— Steve Kriss, 
Eksekutif Ministry
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kita perlu memakai mantel yang polos untuk ke gereja atau tidak, kita tetap perlu untuk 
mencari kerukunan didalam Tubuh Kristus.

Apa yang dimaksud untuk hidup dalam kerukunan? Apakah di dalam kerukunan ada 
kesepakatan yang penuh? Apakah kerukunan adalah kesepakatan sebagian? Apakah ker-
ukunan hanya sepakat pada bagian bagian utama dalam kehidupan? Tidak mudah untuk 
mendefinisikan kerukunan. Bagaimana dengan kerukunan dalam tatacara yang berbeda? 
Dalam Konferensi, apa yang dimaksud dengan kerukunan? Kerukunan di dalam sebuah 
instritusi… Ya saya telah mengatakannya. Kerukunan di dalam sebuah institusi sangat 
berbeda dengan kerukunan di dalam Tubuh Kristus, dan di dalam hubungan keluarga.

Mazmur 133 tidak memanggil kita untuk kerukunan dalam institusi. Kita dipanggil untuk 
kerukunan keluarga. Keluarga berarti kita dipersatukan melalui Tuhan dan anak-Nya, 
Yesus Kristus, pertama dan terutama. Kedua melalui pandangan kita. 

Mari kita melihat ketika kita tidak setuju atas sesuatu hal yang sangat kita pegang erat 
dan sangat berarti, banyak yang biasanya berakhir dengan meninggalkan gereja dan 
mencari gereja lain. Sangatlah menyakitkan untuk membaca dan memikirkan hal ini, 
tetapi ini adalah bagian dari sejarah kita. Tetapi, Tuhan memanggil kita untuk berjuang 
membawa hidup kita bersama dan bekerja melewati perbedaan doktrin dan mencari 
kebenaran di dalam Tuhan karena kita adalah keluarga. “Sungguh, alangkah baiknya 
dan indahnya, apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun! Sebab ke sanalah 
TUHAN memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya.”

Dan ketika umat Tuhan berjuang untuk kerukunan dan membangun gereja. Saya memo-
hon saudara untuk melihat Konferensi kita sebagai keluarga. Bukan sebagai badan insti-
tusi yang memerintah, tetapi sebagai keluarga. Dapatkah kita berkumpul di pertemuan 
tahun ini dan mengklaim satu sama lain sebagai keluarga? Siapakah yang ingat salah 
seorang Ibu yang selalu memberi kata-kata dukungan dan membuat kita merasa luar bia-
sa setelah ia selesai menyampaikannya? Daftarnya menjadi semakin panjang bagaimana 
ada keindahan di dalam sebuah keluarga meskipun terkadang ada perbedaan pendapat.

Distrik Timur dan Konferensi Franconia akan membicarakan banyak hal untuk kedepan-
nya. Tetapi pada akhirnya tidak penting perubahan institusi apa yang akan dibuat, jika 
hal itu ada. Apa yang akan menjadi penting adalah ketika kita pulang dari pertemuan 
ini, kita menjadi semakin dekat sebagai keluarga, sebuah cahaya di dunia yang gelap ini.  
“Sebab ke sanalah TUHAN memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya,” 
Biarlah kita menjadi berkat bagi mereka yang hidup bersama dengan kita. Biarlah kita 
menjadi duta kehidupan untuk selama lamanya.
   - Scott Roth, Rekan Pastor di Gereja Mennonite  Perkiomen
   ville dan Ministry  Interim Konferensi Distrik Timur 

Dari Laut ke Lautan yang Bersinar
Empat kongregasi telah meminta bergabung dengan Konferensi Franconia yang akan 
dipertimbangkan untuk menjadi anggota di pertemuan musim gugur ini. Ini telah menja-
di sebuah musim dimana banyak komunitas sedang mencari arahan yang baru berkaitan 
dengan perubahan yang terjadi dalam lingkungan Anabaptist. Kita sedang terlibat dalam 
pembicaraan dengan belasan komunitas yang berbeda yang terbentang dari Queens (New 
York) sampai dengan San Francisco (California). 

Ketika kita mulai mendekati pertemuan pada 
musim gugur ini, kita akan mengundang delegasi 
untuk meneguhkan keempat kongregasi baru di 
dalam Konferensi kita. Keempat kongregasi ini 
sudah memiliki suatu keakraban dengan kita 
dan para pemimpin mereka sudah membangun 
hubungan dengan para pemimpin di Konferensi 
kita. Gereja-gereja ini (satu di Queens, New 
York dan tiga di Los Angeles, California) akan 
menambahkan kepada kita realita kehidupan 
kota dan multi-etnik. Kongregasi ini akan terus 
memperkaya dan memberikan tantangan dalam 
kehidupan bersama sebagai Konferensi Franco-
nia dimasa depan.



Tiga kongregasi California meminta untuk didaftarkan sebagai satu 
kelompok, ini memampukan kita untuk menyediakan penyertaan 
dan bantuan yang lebih baik kepada mereka. Ketiganya pernah men-
jadi anggota dari Konferensi Mennonite Pasifik Barat Daya sebelum 
awal tahun ini memutuskan untuk mencari afiliasi baru. Tiga gere-
ja – Jemaat Kristen Indonesia Anugerah (JKIA or Grace Indonesian 
Christian Congregation), Indonesian Worship Church, and Interna-
tional Christian Community Fellowship – memiliki komitmen Ana-
baptist yang kuat dan jangka panjang. Setiap kongregasi beribadah 
dengan gabungan bahasa Indonesia dan Inggris. 

Kongregasi ini memiliki ikatan yang kuat dengan kongregasi kita di 
Philadelphia yang berbahasa Indonesia, dimana Nations Worship 
Center dan Philadelphia Praise Center telah menemukan suasana 
rumah dan kekeluargaan di dalam Konferensi kita, para pemimpin 

Pemimpin Konferensi Franconia dengan para pendeta dari
Gereja-gereja California.

Dari kiri ke kanan: Aldo Siahaan, Pendeta Buddy Hannan-
to, John Goshow, Steve Kriss, dan Pastor Virgo Handoyo.

 ini telah membagi pengalaman mereka bersama kolega di West Coast yang telah membuat Kongregasi di California  bertanya 
apakah mereka juga dapat menemukan keluarga bersama kita di dalam Konferensi Franconia. Bagi kita semua yang ada didalam 
komunitas Indonesia, sebuah gagasan mengenai hubungan yang tampaknya mudah untuk dipelihara; jaraknya hanyalah seten-
gah dengan jarak Indonesia.

Di jaman kesigapan teknologi komunikasi dan perjalanan antar kedua pantai yang mudah ditempuh, Kepemimpinan Franconia 
percaya bahwa kita bisa secara efektif mendampingi atau menjadi rekan dengan kongregasi ini. Biaya yang diperkirakan adalah 
$10.000 per tahun, yang juga termasuk dukungan pegawai dan merekrut pemimpin ministry tambahan yang digaji untuk beker-
ja khusus bersama kongregasi ini. Ini akan ditinjau setiap tiga tahun. 

Di masa lalu, Konferensi Franconia telah bekerja dalam pembangunan gereja di Hawaii dan menjaga hubungan kerjasama yang 
panjang dengan kongregasi di Mexico City. Selama 50 tahun para anggota dari konferensi telah berpergian enam jam pulang 
pergi ke kongregasi kita di Vermount. Setiap kongregasi yang mencari keanggotaan ini membawa emangat kepada kepemi-
mpinan dan pelayanan. Mereka telah diundang untuk membagikan sumber daya kepada kita seiring kita melipat gandakan 
karunia kita bersama demi Kerajaan Tuhan dimuka bumi. 

Kongregasi keempat, Bethany Elshaddai Creative Community New York – sebuah kongregasi di Queens – telah menjalin hubun-
gan perkenalan dengan Konferensi Franconia selama setahun lebih. Pastor pendiri kongregasi ini telah menuju masa pensiun 
dan penerusnya yang akan maju dalam kepemimpinan pastoral, Hendy Stevan, adalah mahasiswa penuh waktu di Eastern Men-
nonite Seminary (EMS). Meskipun dahulu berafiliasi dengan Church of God, gereja ini menemukan persamaan dengan Anabap-
tisme dan telah menyelesaikan materi pengajaran di dalam 7 butir keyakinan kita bersama dari Konferensi Mennonite Dunia.

Meskipun ini akan menjadi kongregasi pertama Franconia di kota New York, Konferensi pernah memiliki anggota kongregasi 
di Long Island yang dirintis pada pertengahan abad ke 20, berkaitan dengan pengabdian alternatif bagi mereka yang menolak 
wajib militer. Seiring berjalannya perkuliahan Hendy di EMS dan hubungan yang terus menerus dibangun dengan kongregasi 
di Pennsylvania, juga lebih luas lagi dengan pada saat  konferensi dengan badan Mennonite Church USA, Bethany sudah siap 
untuk menjadi anggota penuh dari konferensi dan siap untuk mengambil bagian dalam kehidupan kita bersama-sama. 

Keempat gereja ini memiliki anggota sekitar 400 orang dan akan menambahkan sekitar 12 kemungkinan delegasi pada badan 
pertimbangan kami. Setiap gereja telah diundang untuk berbagi 3-10% dari pemasukkannya kepada Konferensi. Konferensi 
Franconia berkomitmen pada kongregasi, dan akan berjalan bersama-sama, memberi dan menerima saran dan untuk melanjut-
kan hubungan baik yang telah kita pertahankan selama ratusan tahun di dalam komunitas Konferensi kami. 

Para anggota kongregasi baru akan terus membentuk ulang komunitas dalam konferensi kami. Setiap mereka akan memba-
ngun hubungan yang lebih luas lagi melalui akses keanggotaan di Mennonite Church USA dan koneksi dengan Mennonite 
World Conference. Ini adalah undangan dari Tuhan kepada Konferensi Franconia untuk meneruskan tranformasi dan me-
neruskan kerukunan bersama dalam mencari keadilan, dengan kasih yang besar, dan kemurahan dan kemauan untuk ber-
jalan dengan rendah hati menuju visi dari Tuhan. 

— Steve Kriss, Executive Minister

Profil lengkap kongregasi untuk setiap gereja 
yang disebutkan dapat dilihat dengan men-
gunjungi: franconiaconference.org/congre-

gations-seeking-membership/

Menteri Eksekutif Konferensi 
Franconia Steve Kriss bersa-
ma Pastor Hendy Stevan di 

Orlando, FL menghadiri Men-
nonite Church USA Conven-
tion pada bulan Juli 2017



Pada Pertemuan Konferensi Musim Gugur delegasi akan me-
nerima laporan dari Tim Referensi Eksplorasi Rekonsiliasi yang 

telah bekerja selama 12 bulan dengan dua konsultan untuk 
mencari kesamaan, perbedaan dan area-area yang perlu untuk 
disampaikan diantara Distrik Timur dan Konferensi Franconia. 

Delegasi akan memiliki kesempatan pada pertemuan untuk 
mengambil suara apakah akan maju atau tidak dengan re-

komendasi dari tim. Laporan lengkap akan selesai 1 Oktober 
dan akan tersedia di: 

 edc-fmc.org/exploring-reconciliation-report/

Keuangan Terakhir
Agustus 2017                            

                   7 bulan (tahun 2017-2018 tidak diaudit)
Anggaran Operasional      Aktual  Anggaran     Tahun Lalu
PENDAPATAN
Sumbangan jemaat $177,045 $175,187 $170,019
Tunjangan kekayaan $215,250 $215,250 $204,169
Sumber lainnya  $  55,765 $  69,868 $  50,792              _________        _________         _________
+ Total Pendapatan $448,060 $460,305 $424,980
PENGELUARAN 
Pelayanan/Program   $295,115 $367,632 $313,010
Biaya tambahan    $121,678 $124,612 $  87,104              _________        _________         _________
- Total Pengeluaran   $416,793 $492,244 $400,114              _________        _________         _________
NETTO                 $  31,267 ($ 31,939) $  24,866

Keluarga Lintas Negara
“Bagi imigran gereja adalah keluarga kami,” ucap Pas-
tor Beny dari Nations Worship Center. “Kami terpisah 
dari keluarga biologis kami, oleh sebab itu ketika kami 
memiliki permasalahan kami berpaling kepada sauda-
ra-saudari kami yang ada disini. Bagi kita Nations 
Worship Center, yang juga termasuk Kongregasi Indo-
nesia di California. Mereka adalah keluarga kami.” 

Pada pertemuan Konferensi tahunan musim gugur ini, 
delegasi dari Konferensi Franconia akan diminta untuk 
mengambil suara pada gabungan dari tiga kongregasi 
di California yang mencari keanggotaan bersama 
Konferensi Franconia. Kelompok California ini terdiri 
dari tiga kongregasi Indonesia di wilayah Los Angeles: 
Jemaat Kristen Indonesia Anugerah (JKIA), Indone-
sian Community Christian Fellowship dan International 
Worship Center. Ketiganya telah memiliki akar

Tetangga di New York menjadi Keluarga
Menjadi kumpulan orang percaya di kota besar dapat terasa ter-
asing dan menguras semangat, terlebih lagi jika tidak terhubung 
dengan tubuh Kristus yang besar. Bethany Elshaddai Creative 
Community di New York pernah dalam posisi ini ketika mereka 
terhubung dengan Pastor Beny Krisbianto dari Nations Wor-
ship Center di Philadelphia. Mencari hubungan dengan tubuh 
Kristus yang lebih besar, Bethany memulai berpartisipasi dengan 
gereja-gereja dalam Konferensi Franconia Indonesia di South 
Philadelphia. Pastor Beny memberikan pengajaran dari waktu ke 
waktu dan Pastor Aldo Siahaan dari Philadelphia Praise Center 
membantu kongregasi dengan tim pujian penyembahan. 

Pada saat ini Pastor Bethany Hendy Stevan sedang mengikuti 
Eastern Mennonite Seminary dan kongregasinya telah menyele-
saikan tujuh seri pengajaran mengenai keyakinan bersama gere-
ja-gereja Anabaptist dari Mennonite World Conference. Kedua 
komunitas ini, Bethany dan gereja gereja Konferensi Franconia 
tetap meneruskan membina hubungan, dan masing masing telah 
mengetahui nilai-nilai bersama, dan pengalaman bersama, mer-
eka telah mengakui bahwa mereka adalah keluarga, bagian dari 
keluarga Allah.

Setelah dua tahun secara intensif menjalin hubungan satu sama 
lain Bethany telah secara resmi meminta untuk menjadi bagian 
dari Konferensi Franconia. Kepemimpinan Konferensi Franconia 
memiliki harapan penuh keanggotaan mereka akan disetujui oleh 
delegasi pada Pertemuan Konferensi 2017. 

Mennonite dan telah berperan vital dalam kehidupan kongre-
gasi Konferensi Franconia di Philadelphia: Nations Worship 
Center (NWC) dan Philadelphia Praise Center (PPC).

Ketika Pastor Beny Krisbianto merintis Nations Worship 
Center, pada waktu itu ia sedang mencari untuk meng-
hubungkan kongregasinya dengan perkumpulan orang 
percaya yang lebih besar dan ia menemukan kongregasi 
Indonesia yang memperkenalkannya dengan Konferensi 
Franconia.

Pastor Beny menyampaikan bahwa ketika kita memerlu-
kan pertolongan, keluarga adalah tempat kita berpaling. 
Ketika Nations Worship Center sedang menggalang dana 
untuk membangun gedung gereja, gereja-gereja di Cali-
fornia memberikan sumbangan. Mereka berbagi sumber 
daya dan informasi. Kongregasi Indonesia di California-lah 
yang mengajari Pastor Beny mengenai pekerjaan lintas 
kultur bersama dengan Mennonite dan bagaimana Nations 
Worship Center dapat mendukung Gereja Mennonite, 
berperan serta bersama Mennonite Central Committee dan 
Everence.

Pastor Philadelphia Praise Center Pastor Aldo Siahaan 
meminta nasihat dari Pastor Virgo Handoyo dari JKIA 
ketika PPC sedang mencari untuk membeli gedung. Pastor 
Virgo-lah yang menghubungkan dengan Church Extension 
Service (Mennonite Financial Institution). Dari koneksi 
ini PPC dapat membeli gedung gereja. Pastor Aldo juga 
berbicara dalam pembentukan Asosiasi Mennonite Indo-
nesia (AMI), yang terbentuk pada tahun 2007 ketika beliau 
menghadiri Konferensi Gereja Mennonite USA (MCUSA) 
di San Jose. Hal ini membawa beliau untuk bergabung 
dengan para pemimpin kongregasi Indonesia di California, 
untuk mengadakan dua acara pelatihan mengenai keimi-
grasian di Konferensi MCUSA. Berbagi informasi berkai-
tan dengan imigrasi terus berlanjut sampai pada hari ini 
sebagai bagian dari keberlanjutan hubungan mereka.

Seperti kutipan dari Pastor Aldo yang berkata, “Jarak antara 
Pennsylvania ke California jauh, tetapi ketika hati dan 
pikiran dekat, jarak tidak lagi menjadi masalah. Ditambah 
dukungan dari teknologi membuat hubungan semakin 
mudah.”


