
Ba Hội Thánh bổ
nhiệm các vị lãnh
đạo vào ngày Lể
Ngũ Tuần
Nhiều Hội Thánh Cơ Đốc
tưởng niệm Chúa Thánh Linh
đến vào Chúa Nhật Ngũ Tuần,
và ba hội thánh trong địa hạt
Fraconia nhìn nhận sự vận
hành của Đức Thánh Linh qua
sự tấn phong và bổ nhiệm các
người lãnh đạo cho chức vụ.
Vào ngày 8 tháng Sáu, Donna
Merow đã được tấn phong và
Danilo Sachez và Phil Bergey
đã được bổ nhiệm cho mục vụ.

Merow đã được tấn phong chức
vụ mục sư tại hội thánh
Ambler, nơi bà đã làm chức vụ
mục sư hơn bốn năm qua.
Merow đã chọn làm lể tấn
phong  vào ngày Chúa Nhật
Ngũ Tuần sau khi nhớ lại bà đã
xác nhận niềm tin tại hội thánh
Giám Lý Liên Hiệp trong ngày
Lể Ngũ Tuần 40 năm trước.

"Cuộc hành trình 40 năm từ
việc công khai xác nhận niềm
tin tới một sự xác nhận công
khai khác," Merow nói, "là một
sự kiện quan trọng cho tôi ---
bao gồm việc lập gia đình và
trở thành một người mẹ, người
bà, tốt nghiệp đại học và cao
học, thờ phượng trong nhiều
truyền thống khác nhau hơn là 
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trong truyền thống mà mình đã được lớn, và cũng đối diện với nhiều sự thách thức của
bệnh ung thư vú và bệnh thận."

Bà miêu tả việc tấn phong như " là một sự nhìn nhận bên ngoài của một sự thay đổi
của con người bề trong khi tôi trở nên một mục sư thực thụ trong tiến trình của việc
thực hành mục vụ chăm sóc."

Sanchez đã được bổ nhiệm với chức vụ thanh thiếu niên trong các hội thánh A-na-bap-
tít chung quanh vùng Allentown. Sanchez làm việc với hai hội thánh Whitehall và
Ripple (Franconia) hướng dẩn âm nhạc hoặc dạy thiếu nhi, nhưng cũng làm việc bên
cạnh với Karen Fellowship (độc lập), Igleia Mennonite Evangelica Restoracion
(Lancaster), Christ Fellowship (Eastern District), và Hội thánh Tin Lành Mennonite
Viêt Nam (Francconia).

Sanchez nói việc bổ nhiệm của anh là một bước quan trọng cá nhân cũng như chuyên
nghiệp bởi vì có nhiều người và hội thể "nhận biết các ơn tứ của tôi và sẳn sàng đi bên
cạnh tôi như là một mục sư." Sanchez đã lớn lên từ hội thánh Boyertown; anh đã tốt
nghiệp chủng viện Eastern Mennonite năm ngoái.

"Tôi cảm giác như là một mục sư," anh nói.
"tôi thật vinh hạnh được Đức Chúa Trời
kêu gọi tôi để trở nên một người lãnh đạo.
Tôi thành thật cảm ơn đường lối mà hội
thánh Whitehall và Ripple uốn nắn tôi trở
thành người lãnh đạo mà Đức Chúa Trời đã
kêu gọi tôi trở nên."

Bergey đã được bổ nhiệm như là mục sư
tạm thời  của Hội thánh Blooming Glen,
nơi mà ông là một hội viên khoản 20 năm.
Bergey là người đã làm việc trong ban chấp
hành của Địa hạt Franconia trước đây.

Blooming Glen, giống như các hội thánh
khác, đã trải qua nhiều lần thay đổi mục sư
trước đây," Bergey nói," đó chẳng qua là
một phần của sự sống của hội thánh chung
với nhau. Và sự thay đổi mục sư là thật sự
cần thiết cho Hội thánh gần tròn 300 tuổi."

—Sheldon C. Good (Ảnh bìa bởi
Andrew Huth)

Bài Xã Luận
" Đức Chúa Trời phán: trong những
ngày sau rốt, Ta sẽ đỗ Thần ta trên khắp
trên mọi xác thịt." Đây là bằng chứng,
Phi-e-rơ đã nói với đám đông trong ngày
Ngũ Tuần, Giê-su là Chúa. Và tất những
ai tiếp nhận Ngài thì cũng sẽ nhận ân tứ
của Thánh Linh: "Lời hứa này là cho
anh chị em và con cái của mình và cho
những ai ở xa --- cho tất cả mọi người
mà Chúa, là Đức Chúa Trời của chúng ta
sẽ kêu gọi."

Khi thế gian nhìn thấy chúng ta làm
những việc lạ và khác thường, chúng ta
không "say rượu" như là đám đông đầu
tiên suy đoán-- chúng ta được Đức
Thánh Linh ngự. Đó là Thần Linh ở bên
trong chúng ta và ở giữa chúng ta để
đem chúng ta đến chỗ của sự trông mong
và biết trước, là nơi để đón những chiêm
bao và khải tượng tiên phong để thách
thức, gây bối rối, và làm kinh ngạc
không những chỉ thế gian mà thôi nhưng
luôn cả hội thánh nữa.

Khi nhìn chung quanh Địa hạt
Franconia, chúng ta thấy bằng chứng
của công việc của Đức Thánh Linh:
trong sự tấn phong và bổ nhiệm các vị
lãnh đạo mới; trong sự nhóm lại để thờ
phượng và vui chơi với nhau của thanh
thiếu niên; trong việc vượt hàng rào biên
giới để phục vụ và học hỏi; và trong sự
lắng nghe và đối thoại giữa sự căng
thẳng và khác biệt.

Thế nhưng, chúng ta cũng khao khát
được  thêm Thánh Linh, kêu gọi chúng
ta vượt xa hơn những gì chúng ta đang
kỳ vọng, những thứ chúng ta đang tận
hưởng, và khỏi những sự tưởng tượng
có giới hạn của chúng ta tới  một thực tế
mới mà nơi đó ý chỉ của Đức Chúa Trời
được nên ở đất cũng như trời.

"Ngay cả trên những đầy
tớ của Ta, cả nam lẫn
nữ, Ta sẽ đổ Thần ta ra
trong những ngày đó,"
Chúa Phán, Nguyện
những ngày đó được
ngay bây giờ

— Emily Ralph,
Phó giám đốc
thông tin
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ence.org 
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Gặp gỡ Phil Bergey
Phil Bergey là mục sư lâm thời mới của
hội thánh Blooming Glen, nơi mà ông
đang là một viên cho hai mươi năm. Phil
và vợ của ông Evon có ba đứa con lớn.

Nhận biết Phil Bergey và các vị lảnh đạo
khác trong Hội Đồng Franconia bằng
cách đọc các câu chuyện của họ trong
website: Franconiaconference.org/call



Thanh Thiếu Niên họp mặt để thờ phượng ngoài trời
Thanh thiếu niên từ Địa hạt Franconia và Eastern District họp mặt với nhau vào Chúa Nhật, 1 tháng Sáu,  để thờ phượng vào
buổi chiều, ca tụng, và khuyến khích nhau.

Cuộc họp mặt, dưới những chiếc lều đã tiếp đãi Mennonite Heritage Centre  Whack & Roll tranh đua bóng vồ ngày hôm
trước, là lần đầu tiên những người lên kế hoạch hy vọng sẽ trở nên cuộc tổ chức mỗi năm.

Diển giả, Luke Hartman, đã phản ảnh trong Giăng 17 và lời cầu nguyện của Chúa Giê-su là người tin Chúa sẽ nhận ra sự hiệp
nhất của họ với người khác và với Chúa. Hartman đã khích lệ
những người hiện diện làm cái lều lớn hơn, để cho tất cả con
dân Chúa dự phần vào vương quốc. Ông  đã thách thức các bạn
thanh thiếu niên là những tác nhân thay đổi trong thế gian, và
khám phá về ý thức của sự giá trị và kêu gọi riêng của chính họ.

Một buổi thờ phượng vui vẻ và thân thiết do Peder Eide, một ca
si kiêm nhạc sĩ với truyền thống Lutheran, hướng dẫn và giúp
hội chúng nhảy múa trong thời gian ngắn.

John Stoltzfus, mục sư thanh thiếu niên cho cả hai địa hạt, nói
rằng trong quá khứ,  chưa bao giờ có chương trình cho thanh
thiếu niên cho cả hai địa hạt Franconia và Eastern District chung
với nhau; các đại biểu từ hai địa hạt bày tỏ ước vọng để thăm dò
xem hai địa hạt liên hệ với nhau như thế nào và xây dựng một
nền tảng tin tưởng và sự thân mật giữa các hội thánh.

Chương trình đã được hoạch đinh  bởi nhân viên trong địa hạt,
các mục sư, những người làm việc với thanh thiếu niên, và với
một số thanh thiếu niên. Mennonite Church USA đóng góp tài
chánh, Ước chừng 175 thanh thiếu niên và người lớn đến tham
dự — Lora Steiner, tổng biên tập

Hãy xem  điểm nổi bật video lúc thanh niên thờ phượng  trong website của
chúng tôi !  Hình bởi Andrew Huth

Cuộc họp để Làm Sáng Tỏ, Câu hỏi thắc mắc 
Các hội thánh Franconia và Lancaster District đã được mời đến hai nơi để
hội họp vào ngày 10 và 11 tháng Tư, để hỏi câu hỏi và nghe tiến sĩ Ervin
Stutzman, hội trưởng của Mennonite Church USA. Phần lớn các câu hỏi
liên hệ đến những tranh cải gần đây sau việc bổ nhiệm của bà Theda Good,
một người phụ nữ đã có cam kết liên hệ đồng tính, cho chức vụ tại First
Mennonite Church of Denver, và nghe về quá trình của trường Đại Họa
Eastern Mennonite để xem lại chính sách về việc làm của những người
trong mối liên hệ đồng tính.

Buổi họp tại Salford, Stutzman nhận thức  rằng trong thời điểm náo loạn
này trong hội thánh đã dẫn  đến một sự tuôn đổ kinh ngạc về việc trao đổi
thông tin, quan tâm, và cầu nguyện. "Hội thánh chúng ta quan tâm sâu đậm
về vấn đề này," Stutzman nói. "Đức Chúa Trời đem đến cho chúng ta một
sự chú ý trong một cách mới.  Chúng ta đứng nơi ngưỡng cửa của cơ hội để
trung tín với Ngài."

Stutzman nhấn mạnh công tác đặc biệt được giao phó bởi ban chấp hành
MC USA để vạch ra một con đường đi tới.  Nhóm đặc nhiệm đã chia xẻ
những đề nghi với Ban Chấp hành trong tháng
Sáu và sẽ thảo luận vào buổi họp tháng Mười
của Buổi Hội Đông bầu cử Ban quản trị, mỗi
hai năm hơp mặt một lần cùng với các đại diện
của tất cả hội đồng MC USA và các nhóm bổ
nhiệm.

— Stephen Kriss, giáo đốc ban thông tin

Hội Đồng Liên hệ Các Mục vụ ( CRMs ) là tổ chức phối
hợp với Hội Đồng Franconia và phục vụ các hôi thánh và khu vực lân cận
trong danh Chúa Giêsu . Để xem danh sách đầy đủ của CRMs , vào 
franconiaconference.org/directory.

Ervin Stutzman trả lời những câu hỏi  tại buổi họp tổ chức
bởi hội thánh Swamp tại Quakertown vào ngày 10 tháng Tư.
Ảnh chụp bởi Stephen Kriss



Hội thánh Deep Run đã thực hiện chuyến đi thứ 27 đến Honduras với Dự
án MAMA, nơi mà họ dự phần vào các phục vụ khác nhau và thờ phượng
với Hội thánh Mennonite của người Honduras. Hình ảnh được cung cấp

Các người lãnh đạo và nhân viên của các chi nhánh của Mennonite, bao
gồm cả Địa hạt Franconia đã đi tới Ít-ra-ên/Pa-lét-tin vào mùa xuân vừa
qua để tìm hiểu thêm về sự xung đột giữa người Pa-lét-tin và Ít-ra-ên.
Chuyến đi này là một phần của khởi sướng của giáo hội để gởi 100 người
lãnh đạo Mennonite đến khu vực này trong năm năm tới. 
Ảnh do Ryan Rodrick Beiler.

Các vị lãnh đạo hiệp lại trò chuyện với nhau và cầu nguyện cho hội
trưởngTrường Đại Học Eastern Mennonite Loren  Swartzendruber. Gần
đây trường đã hoàn tất tiến trình lắng nghe xoay quanh việc mướn nhân
viên đang ở trong mối quan hệ đồng tính. Ảnh do Emily Ralph

Mục vụ cầu nguyện của Địa hạt Franconia là cộng tác với các nhóm địa
phương để cầu nguyện  cho các doanh nghiệp và cho các tổ chức và cho
nhân viên của họ. Ảnh chụp bởi Noel Santiago.

Tường Trình Tài chánh 
(June 2014)

5 months (February-June)
Điều hành ngân sách Hiện còn Ngân sách Năm qua

THU TRƯỚC KHI CHI
Hội thánh dâng vào $131,677 $116,272 $120,304
Tất cả các nguồn khác $198,672 $199,573 $152,187

_________ _________ _________
Tổng cộng thu (+) $330,349 $315,845 $272,491

GASTOS
Các Muc vụ/ $265,256 $287,991 $222,813

các chương trình
Hổ trợ các dịch vụ $ 82,785 $ 94,236 $ 84,006

_________ _________ _________
Tổng cộng  các chi phí (-) $348,041 $382,227 $306,819

_________ _________ _________
CÒN LẠI $ (17,692) $ (66,382) ($ 34,328)

Tìm toàn bộ câu chuyện tại franconiaconference.org/intersections


