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Mencari Tuhan di
tengah masa transisi
Jemaat
Masa transisi membutuhkan waktu
karna adalah saat di mana kita berada
di masa lalu, tapi belum adanya kepastian masa depan. Seperti jemaat dalam
transisi mempersiapkan masa depan
mereka bersama-sama, kementerian
juga terjadi sekarang, karna belum
ketidakpastian.
Pemimpin pelayanan transisi Franconia
Konferensi, Jenifer Eriksen Morales
yang membantu untuk mempersiapkan
para jemaat dan pendeta dan berkata,
"Saya menganggapnya sebagai mempersiapkan kebun. Tidak peduli seberapa berbuah itu musim lalu, masih kita
perlu mempersiapkan tanah untuk pertumbuhan baru. "

Franconia Mennonite Conference terus berjalan dengan jemaat
dalam transisi dan mereka yang menjawab panggilan untuk
menjadi interims disengaja. Photo by Dawn Ranck Hower

Dalam masa transisi, para jemaat sering diarahkan dengan memberikan
pertanyaan yang menyangkut visi
seperti “Siapakah yang terpanggil
untuk yang Tuhan?”, dan
“Bagaimanakah caranya kita bisa
berhubungan dengan orang lain dalam
pelayanan?”.Saat ini, Bally Mennonite
sedang mengerjakan sebuah petunjuk
pertanyaan-pertanyaan, dimulai dengan “Apakah artinya mengikut
Yesus?”. Gereja mempergunakan pertanyaan ini sebagai dasar untuk tema
pujian dan pembahasan.
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Kisah selanjutnya www.franconiaconference.org

Redaksi
Bertumbuh dan memperbaharui dalam
ruang diantara..
Dalam pemikiran secara ilmiah, kehidupan berorganisasi adalah identik dengan
sebuah negara yang terus menerus
berubah dan menyesuaikan, mengakhiri
proses perubahan, bertumbuh, atau
penyesuaian berarti kematian. Setelah
satu dekade bekerja di Franconia
Conference, salah satu hal yang bisa saya
katakan berjalan secara tetap dalam abad
ini adalah perubahan yang terjadi di
komunitas lama. Selama bertahun-tahun
dan sampai sekarang ini, kami mempunyai suatu perlindungan yang fantastis;
merupakan kesaksian sebagai bukti
kehidupan dalam komunitas yang
sekarang berpusat diutara dari
Philadelphia tapi mencapai ke tempattempat seperti Nepal di mana Dale dan
Bethsaba Nafziger tinggal dan bekerja.
Dalam hal ini, kita melihat pentingnya
bekerja dalam perubahan. . .perubahan
kepemimpinan, perubahan lokasi kantor,
pemberian mandat kepada pendeta muda
kami di Konferensi, Jess Hedrick untuk
penempatan di jemaat Souderton, mengakui perubahan dalam budaya di sekitar
kita dan bagaimana kita menanggapi.
Menyadari awal, akhir dan setiap kesempatan diantaranya, saya merasa bahwa
kita diminta untuk merayakan dan juga
menjadi pusat. Merayakan dimana
pekerjaan ini sudah selesai dan juga baru
akan dimulai. Saat yang bersamaan, kita
focus pada doa dan Kristus sebagai pusat,
bergerak dalam Roh sebagai saksi yang
mengarahkan kita ke berbagai tempat,
melanjutkan pekerjaan dan harapan.
Kami terus menaruh kepercayaan bahwa
pekerjaan yang baik Tuhan sudah mulai
dalam kami secara terus menerus, untuk
kita berubah, tumbuh, beradaptasi dan
bahkan di perbaharui.
— Stephen Kriss,
Direktur dari
Kepemimpinan
Cultivation &
Congregational
Resourcing

Berkenalan dengan Jessica Hedrick
Seorang Direktur dari Pelayanan Anak di Souderton,
panggilan Tuhan dalam kehidupan Jessica sedikit
mengejutkan. Berpikir bahwa sebagai seorang yang
hanya lulus dari sarjana Pendidikan Dasar berarti dia
hanya bisa menjadi seorang guru pada umumnya saja.
Beliau tidak pernah mengira akan mendengar jawaban
dari seorang anak kecil ketika diajukan pertanyaan
oleh seorang kakek atau nenek - ”Siapakah wanita
ini?” yang mana sang anak dengan bangga menjawab
“Ini adalah ibu Jess. Gembala saya.”
Untuk mengenal Jessica Hedrick dan para pemimpin baru
kami di Konferensi Franconia, baca kisah mereka di website
kami; franconiaconference.org/call

jutan dari halaman 1
Konferensi jemaat sangat beragam, akan tetapi bersatu karna kerinduan mereka untuk
membahas sesuatu yang sangat berarti diantara mereka; yaitu untuk dapat bertemu Tuhan
melalui firmanNya. “Memiliki pembahasan yang berarti adalah tujuan utama dari pembelajaran ini” demikian Fred Kauffman, gembala yang saat ini bertugas di Methacton.
“Sekarang ini sekolah minggu mengalami kehancuran karna tekanan yang mempertanyakan siapakah pemimpin kami?. Ini sangat menguras tenaga!” Ini terus yang dikumandangkan oleh Souderton Mennonite dan Blooming Glen Mennonite.
Sebagai gembala pelaksana Alan Miller mengarahkan jemaat Souderton untuk
memikirkan apakah yang Tuhan inginkan dari mereka, dan kemana Tuhan akan membawa
gereja ini, beliau mengadakan diskusi meja bundar secara berkala dengan para peserta
untuk mendengarkan setiap kisah mereka. “Diskusi ini membawa semangat dan antusias
yang luar biasa”
Phil Bergey, sebagai pemimpin gembala pelaksana di Blooming Glen, berkata, “Selama
beberapa tahun sebelumnya jemaat berpegang pada pembahasan yang hanya
Mendengarkan dan Mempelajari, dimana kita bisa mendengar dari cara pandang jemaat
yang beragam. Beberapa menemukan bahwa
ini adalah sebuah pengalaman yang memIntersections
bangkitkan, disaat yang lain menerima sebaVolume 79, Edisi 1
gai terdorong karna kejujuran dan keperFranconia Conference
cayaan. Kami percaya bahwa Tuhan telah
1000 Forty Foot Road
mempersiapkan sebuah tempat dan panggiLansdale, PA
lan buat jemaat kami. Kami ingin didapati
dalam kepercayaan dalam panggilan kami”.
Barbie Fischer,
Communication Manager
Para gembala pelaksana, melayani jemaat ini
dalam masa transisi, memberikan pertolonDawn Ranck Hower Design
gan kepada para jemaat untuk melihat hadiIntersections is now available in
ah itu sudah mereka terima dengan mengaEnglish, Spanish, Indonesian, and
jukan pertanyaan-pertanyaan, mendorong
Vietnamese. For copies, contact
lebih dalam lagi, dan secara bersama-sama
office@franconiaconference.org.
saling berubah. Hadiah tersebut akhirnya
akan berbuah dalam sebuah jemaat yang
memiliki kebersamaan dimasa yang akan
datang, sama seperti mereka melihat Tuhan
dengan cara yang berbeda.
FranconiaMC
— Lisa Rand @franconiamc
#fmclife

Tinjauan Tahunan: Pertama kalinya pelayanan Anabaptism di Penn State
Di musim gugur tahun 2014, Gereja Kampus Mennonite di State College, PA, mengumumkan
pelayanan Anabaptis perdana mereka di kampus Penn State University’s yang berrfokus pada Kristus
sebagai pusat dari damai, keadilan dan iman. Tahun pertama dari pelayanan ini, 3rd Way Collective,
dipimpin oleh saya sendiri, Ben Wideman (sebelumnya dari Salford), adalah sebuah pengalaman yang
luar biasa. Dalam rentang 7 bulan, 3rd Way Collective telah menciptakan dan bekerjasama dengan
lebih dari 60 acara yang berbeda, yang mana dalam setiap pertemuan mingguan selalu melibatkan
lebih dari 800 peserta dari Penn State dan komunitas State College. Termasuk sebuah pelayanan/kunjungan belajar di Washington , D.C. serta tiga pelayanan kampus lainnya, acara ini diselenggarakan
oleh PeaceMaker Tour dengan RAWTools, dimana juga mengadakan perjalanan bersepeda dengan PA
Interfaith Power & Light. Kegiatan mingguan ini juga termasuk di 3rd Way Conversation and Pause for
Peace, sebuah wadah untuk ruang antar agama. Sebagai tambahan, setiap bulan kami selalu memberi
kesempatan kepada para siswa Mennonite untuk melayani agar mereka bisa berkumpul, disamping itu
mereka juga dapat menikmati acara makan bersama yang diadakan disalah satu rumah anggota dari
Gereja University Mennonite.
Satu hal yang sangat berarti dan sangat berpengaruh dari pertemuan ini adalah, saat dimana kami dapat bekerja sama dengan organisasi
mahasiswa kampus sehubungan dengan timbulnya masalah yang terjadi di komunitas Penn State, seperti pergerakan Black Lives Matter
atau skandal hubungan antar budaya. Kami telah menemukan ada tiga hal penting yang membutuhkan perhatian khusus di Penn State:
rasis/seks, kekerasan seksual, dan krisis finansial. Apabila 3rd Way Collective hanya melihat ini adalah sebagai layanan siswa dan
organisasi hanya terus berfokus pada damai, keadilan dan iman, kita harus lebih focus pada masalah disekitar komunitas kampus.
Menangani masalah sekarang ini dibutuhkan kepekaan ini dan bekerja sama dengan kelompok-kelompok membutuhkan waktu dan tenaga ekstra, dan kami percaya itu adalah daerah di mana Gereja Universitas Mennonite dan pihak lainnya dapat memberikan perspektif
dan suara mereka sebagai pelayanan 3rd Way Collective.
3rd Way Collective merupakan langkah iman dan sebuah gerakan untuk memenuhi panggilan Yesus untuk mencari perdamaian dan
berusaha memberikannya kepada masyarakat setempat yang belum pernah mereka terima sebagai bagian dari jemaat Mennonite.
— Ben Wideman, pendeta kampus di Gereja Universitas Mennonite, State College, PA

Bagaimanakah cara kamu membaca Alkitab? Refleksi pemahaman Alkitab
dilihat dari sudut pandang Anabaptis
Pada hari Sabtu, 18 April 1986 para anggota dari Konferensi Franconia Mennonite bertemu untuk merefleksikan penerapan bagaimana
cara kita membaca Alkitab: sebagai buku panduan, buku resep untuk hidup yang benar, atau sebagai surat cinta Tuhan kepada jemaatnya.
Sepulang dari acara tersebut, saya memiliki tujuan yang baru dalam memahami Alkitab secara lebih dalam lagi, yaitu sebagai
pewahyuan dari Yesus, melalui firman Allah kepada kita. Melihat ini sebagai surat cinta/ cerita dari/ tentang bagaimana orang yang kita
kasihi mengajarkan kita untuk membaca, belajar, dan mengeksplorasi bukan hanya melalui cerita, tetapi situasi, konteks, dan pandangan
dunia yang merupakan bagian dari cerita kehidupan kita. Ini bukan suatu hal yang biasa, ini adalah kehidupan nyata pada saat kita
membacanya. Saya tidak membaca surat-surat dari orang-orang yang saya cintai seperti itu. Saya melahap dan membaca dan merasakan
suatu keintiman dari setiap kata dan ayat, mencari tahu lebih banyak lagi mengenai orang yang saya cintai itu.
Apabila kita rindu untuk membaca Alkitab adalah untuk mengenal Tuhan yang mengasihi yang melebihi dari semua yang kita
bayangkan, dan kita akan menemukan sebuah pertumbuhan dan ketergantungan pada Yesus, Tuhan yang kita cari, dan dengan mencari
Dia kita akan melihat setiap orang melalui sinarNya. Jadi saya datang setiap hari dan mengalami sebuah penghargaan yang dalam dan
kerinduan untuk mengenal dan mengikut Yesus dengan lebih baik lagi dengan menggali setiap Firmannya lebih dalam lagi.
Apabila Saudara tidak dapat hadir, silahkan mendengarkannya melalui www.FranconiaConference.org/media/audio-gallery/ dan/atau
Saudara bisa mencari seseorang yang dimana anda
bisa bertanya dan menceritakan kepada Saudara
mengenai apa yang mereka pernah dengan dan
Konferensi Department Ministry (CRMs) adalah sebuah
alami.
organisasi yang bekerjasama dengan Konferensi Franconia yang
— Verle Brubaker, Gereja Swamp Mennonite
melayani jemaat dan lingkungan sekitarnya berdasarkan keperdan anggota dari panitia pelayanan
cayaan kepada Yesus Kristus. Untuk mengetahui lebih detail
dari Konferensi Franconia

mengenai Konferensi Department Ministry (CRMs), kunjungi
website franconiaconference.org/directory

Laporan Keuangan
April 2015
Dana Operasional

3 bulan ( Februari-April)
Fakta Perkiraan Dana Tahun Lalu

KEUNTUNGAN
Kontribusi jemaat
Sumber daya lainnya

$ 59,803
$ 99,609
_________
Total Keuntungan (+) $159,412
PENGELUARAN
Pelayanan/Program
Pelayanan Pendukung
Total Pengeluaran (-)
Penerimaan Bersih

$134,123
$ 41,655
_________
$175,778
_________
$ (16,366)

$ 75,572
$119,686
_________
$195,258

$ 61,165
$105,400
_________
$166,565

$175,929
$ 51,110
_________
$227,039
_________
$ (31,781)

$142,732
$ 49,028
_________
$191,760
_________
($ 25,195)

Pada musim semi ini, SisterCare menawarkan untuk menemukan
Tuhan pada setiap orang dalam bahas Spanyol dan Inggris dimana
Nueva Vida Norristown New Life sebagai penyelenggara
“Menghancurkan cermin diri, dan memperbaharui diri.”

Konferensi Franconia Mennonite memasuki tahun baru dengan pindah ke
tempat yang baru di kampus Christopher Dock’s di Rosenberger Akademik
Center. Silahkan mampir dan bertegur sapa dengan kami setiap hari Senin –
Kamis dari jam 9.00–17.00.

Dave Mansfield dari RescueNet bergabung bersama Dale dan Bethsaba Nafziger di Kedai Kopi terkenal
yang berlokasi di Kathmandu, Nepal untuk membantu dalam memberi dukungan dalam pemulihan
atas kejadian gempa 7.8 yang menimpa pada 25 April yang lalu, dan kejadian mengejutkan setelahnya yaitu gempa 7.3 pada 12 May yang lalu. Dave dan keluarga Nafziger keduanya mendapat dukungan dari Gereja Vincent Mennonite.

Para peserta konferensi mengucapkan selamat
datang kepada anggota baru yaitu Barbie
Fischer (kiri), sebagai manager komunikasi dan
koordinasi administrasi, bersamaan dengan
anggota baru lainnya yaitu Gwen Groff
(kanan), pendeta dari Gereja Bethany
Mennonite di Bridgewater Corners, Vermont.

Temukan berita lengkapnya di franconiaconference.org/intersections

