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Benjamin Sutter (benjamins5@goshen.edu)

Mùa hè này, các bạn trẻ, các mục sư và các hội thánh Hội đồng Franconia 
thực hiện khải tượng trang bị các lãnh đạo trao quyền cho người khác 
nhận lấy nhiệm vụ của Đức Chúa Trời--- tất cả vì lợi ích mang những tin 
tức tốt thông qua một thế hệ mới và bối cảnh. Trong số đó có ba người 
phục vụ tại các chi hội của họ: Adrian Suryajaya, phục vụ qua chương 
trình mùa hè nhân viên dịch vụ cho Ủy ban Trung ương Mennonite, làm 
việc tại Trung tâm Philadelphia Khen ngợi, Brendon Derstine muốn thử 
qua của mỗi một mục vụ trong khi làm việc tại Franconia ở Telford, Pa. ; 
Erica Grasse giảng dạy và làm việc với giới trẻ tại Blooming Glen (Pa).

Các nhà thờ tại Philly tổ chức ngày hội để giúp MCC
Ken Beidler (kenbeidler@yahoo.com)

Các nhà thờ Anabaptist tại Philadelphia  đang có kế hoạch một lễ hội để giúp cho 
Ủy ban Trung ương Mennonite từ tháng Mười ngày 29, 10-3 tại nhà thờ West 
Philadelphia Mennonite . Trong Lể hội này sẽ có những phần như cuộc bán đấu 
giá, những gian hang bán thức ăn quốc tế và các sinh hoạt cho trẻ em. Ngoài việc 
hỗ trợ các chương trình trên khắp thế giới, một nửa số tiền thu được sẽ bỏ vào cho 
công việc của MCC Philadelphia cho mục vụ nhà tù, dự phòng  để chống bạo lực 
và mục vụ nhà ở thu nhập thấp.

Biến đổi bởi Tin Lành của Bình an
Samantha Lioi (samanthalioi@gmail.com)

An toàn để nói rằng thế giới của chúng ta có thể sử dụng hòa bình càng hơn. Và 
cho Mennonites,  không phải là tin tức mà chúng ta ở trong những nơi khác nhau 
khi nói đến cuộc sống của mình như những người chuộn hòa bình. Khải tượng của 
chúng tôi cho năm 2012 là năm của hòa bình bao gồm Kinh � ánh được viết sâu 
hơn vào tâm hồn chúng ta, lớn lên trong sự hiệp một và trưởng thành trong Đấng 
Christ, phá vỡ các bức tường phân chia, và tham dự vào hoạt động công khai làm 
những mô hình của sự hòa giải cho những người bên ngoài vòng Mennonite.

Trèo lên các vách tường và quán cà phê tại Anh
Tom Albright (tomalbright1@gmail.com)

Mùa hè này, tôi đã dùng hai tuần lễ với các nhà thờ Anh. Tôi nhận thấy các nhà thờ 
đã sửa sang lại nơi thờ phượng của mình thành ba tầng của căn hộ, một cửa hàng 
cà phê được điều hành bởi những người cần các kỹ năng làm việc, các cơ quan 
phục vụ xã hội cho cộng đồng và một số chổ nhóm họp ấm cúng được sử dụng để 
thờ phượng, trường Chúa nhật, các lớp học dành cho cha mẹ và phục hồi nghiện. 
Những cuộc gặp gỡ này gây ra các câu hỏi về sử dụng cơ sở. Chúng ta có thể coi 
như một sáng kiến, nhớ rằng các nhà  hộ i hợ p này biến thành phòng tập thể dục 
leo, như chúng ta theo Chúa Giêsu và hình thành các cộng đồng truyền giáo.

Đọc trọn câu chuyện tại 
franconiaconference.org



Ban biên tập
Steve Kriss (skriss@franconiaconference.org)

Vào cuối tháng tám hội đồng quản trị và nhân viên của hội nghị Franconia 
tập hợp để chia sẻ những ước mơ và tầm nhìn và để có một bước hướng 
tới sự chữa lành. Khi chúng tôi cầu nguyện với nhau, một cái gì đó đã xảy 
ra-một dấu vết của một luồng ngỗng rừng bay trên chúng tôi lớn tiếng và 
bay vào hoàng hôn. Celtic Cơ Đốc giáo, Ngỗng Rừng là cái tên Chúa � ánh 
Linh. Trong giữa lúc của các câu hỏi của chúng tôi, tôi nghĩ � ần linh mời gọi 
chúng tôi một lần nữa để tiến tới, phải quan tâm đến các dấu hiệu xung qua-
nh chúng ta trong sự sáng tạo và bay vút cao vào tương lai của � iên Chúa.

Hội nghị Hội Đồng để xây dựng sự thống nhất
Emily Ralph (eralph@franconiaconference.org)

Hội Đồng Franconia và Địa Hạt Đông Phương sẽ cùng nhau  tổ chức một hội 
đồng chung vào ngày 11-12. � ứ sáu thờ phượng sẽ tập trung vào sự Hiệp Nhất 
và Trưởng � ành trong � ân của Đầng Christ (Ephesians 4: 16) và Mục sư Dennis 
Edwards là diễn giả (mục sư của Hội � ánh Bình An tại Washington DC) và một 
ban thờ phượng của các giống dân. Mặc dù mỗi hội đồng sẽ tổ chức riêng của mình 
phiên họp đại biểu, họ sẽ họp chung tất cả lại vào thứ Bảy để công nhận những 
người lãnh đạo mới và thảo luận về sự hợp tác trong tương lai.

� úc Giục của � iên đàng trong sự theo đuổi quan trọng
Verle Brubaker (pastorverle@justswamp.com)

Lớn lên trong gia đình một mục sư, điều cuối cùng tôi muốn là là một mục sư. 
Giống như Francis � ompson đã viết trong � e Hound � iên đàng, tôi đã cố gắng 
để chống lại các cuộc gọi và khi tôi bước vào đại học, tôi theo đuổi ước mơ về các 
phục vụ y tế. Tôi không biết chính xác việc gì đã kích động cuối cùng đầu hàng, 
nhưng nó đã xảy ra ở giữa của năm thứ hai của tôi tại trường Cao đẳng Messiah. 
Rằng ý nghĩa của sự kêu gọi đã giữ tôi tập trung cho 30 +năm hơn tôi đã từng phục 
vụ giáo hội trong vai trò mục vụ. Tôi không hối tiếc đầu hàng. 

Đức Chúa Trời kêu gọi từ núi Andes
Ubaldo Rodriguez (ubalrod@hotmail.com)

Tôi vui mừng rằng Chúa gọi tôi khi tôi còn là một thiếu niên. Trong quá trình 
chuẩn bị cho “tiệc thánh đầu tiên của tôi “ trong Giáo Hội Công Giáo, tôi bắt đầu 
cảm thấy tiếng gọi của Chúa đối với dịch vụ. Đức Chúa Trời kêu gọi trong cuộc đời 
tôi đã được một quá trình: chấp nhận Chúa Giêsu là Chúa của tôi và Đấng Cứu Rỗi 
chứng kiến quyền năng của � iên Chúa chống lại quyền lực của sự tối tâm, trải qua 
kinh nghiệm trong Chúa � ánh Linh, đáp ứng trong sự vâng lời, nhận được một 
nền giáo dục xuất sắc Cơ Đốc giáo dục và cam kết phục vụ trong các Hội � ánh 
Mennonite.

Trại Bethany Birches và trại Hô Spruce
Brandon Bergey (brandon@bethanybirches.org) & Grace Nolt (grace@sprucelake.org)

• Bethany Birches nhận thức được rằng không phải tất cả của gia đình cắm 
trại của chúng ta có nguồn tài chánh để trả cho trại. Chúng tôi lập ra ý kiến về 
giá cả theo từng cấp. Chúng tôi đã mới hoàn tất với mùa hè đầu tiên sử dụng 
một cấu trúc giá cả theo từng cấp.
• Spruce Hồ đã bắt tay trên 8 triệu USD “New Horizons” vốn để xây dựng 
một trung tâm tiếp khách mới. Cắt băng dự đoán vào ngày 19 � áng Năm 
2013, vào cùng thời gian để ăn mừng kỷ niệm 50 năm của Hồ Spruce.

Báo cáo Tài chánh

� áng sáu 2011
           Hiện tại Ngân sách
� u nhập        $ 374,220 $ 362,285
Chi          $ 400,435 $ 398,716
� iếu           $   12,869 $    12,869
          ----------            -----------
Tổng cộng      ($39,084)            ($49,300)


