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Langkah Iman dalam perubahan

“Mengambil langkah baru, memperkatakan hal
yang baru, adalah yang paling ditakuti orang.”
- Fyodor Dostoyevsky

Tahun lalu adalah tahun perubahan buat konferensi komunitas kami. Dimana setelah lebih
dari 300 tahun dalam sejarah perubahan sangat
lamban; akhirnya secara bersama telah terjadi perubahan besar dalam setiap kehidupan
kami. Sebagian dari perubahan ini telah terlihat
kemajuannya, membangun sesuatu yang sudah
berlalu. Perubahan lainnya terlihat lebih cepat,
dan sangat tidak terduga disebabkan karna terlalu cepatnya perubahan di sekitar kita.
Tahun lalu kita mengucapkan selamat berpisah
kepada Ertell Whigham yang sudah menyelesaikan tugasnya sebagai pelayan eksekutif sejak
Januari 2017 lalu, dimana beliau sekarang ini
lebih fokus kepada pelayanan pastoral di jemaat
Nueva Nida Norristown New Life. Dengan itu,
setelah melalui bertahun-tahun, saya memasuki
langkah baru sebagai pelayan eksekutif. Peranan
baru ini adalah sebuah tahun pembelajaran dan
menjadi lebih dekat dengan jemaat dengan cara
yang berbeda, melihat sesuatu dari perspektive
yang berbeda dan memegang tanggung jawab
yang berbeda. Dimana kita juga menerima Mary
Nitzsche sebagai rekan pelayanan eksekutif
sebagai perpindahan tugas dia sebagai pastor
di Gereja Blooming Glen Mennonite. Perubahan-perubahan ini berarti melihat sesuatu yang
berbeda di pelayanan kami. Kami terus melakukan pengaturan penempatan karyawan baru
dengan Pelayana Kepemimpinan dan prioritas
kerja secara bergilir.
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Redaksi

Perubahan tidak dapat dielakkan; musim,
suasana hati kita, itu pasti terjadi. Seperti
dikatakan dalam. Seperti dikatakan dalam
Pengkotbah 3:1, “Untuk segala sesuatu ada
waktunya, untuk apapun dibawah langit ada
waktunya.” Nampaknya waktunya sudah
tiba di Konferensi Franconia dimana Roh
Kudus sedang membawa dan sesuatu yang
baru sedang terjadi. Sekalipun, perubahan
adalah sesuatu yang kita takuti atau dapat
juga membawa suatu kegelisahan buat kita.
Kita tidak pernah tahu apa yang akan datang,
karna kita tidak bisa mengendalikan. Inilah
yang membuat iman kami bertumbuh.

Sebagaimana kita melihat perubahan
beberapa tahun belakangan ini dan pasti
kita akan melihat bahwa perubahan
itu akan datang, saya diingatkan pada
beberapa ayat:
Yesaya 43:19, ketika Tuhan berkata,
“Lihat, Aku hendak membuat sesuatu
yang baru, yang sekarang sudah tumbuh,
belumkah kamu mengetahuinya? Ya,
Aku hendak membuat jalan di padang
gurun dan sungai-sungai di padang
belantara.
Yeremia 29:11, “Sebab Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada
padaKu mengenai kamu, demikianlah
firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan,
untuk memberikan kepadamu hari depan
yang penuh harapan.”
Filipi 4:6-8, “Janganlah hendaknya
kamu kuatir tentang apapun juga, tetapi
nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan
permohonan dengan ucapan syukur.
Damai Sejahtera Allah, yang melampaui
segala akal, akan memelihara hati dan
pikiranmu dalam Kristus Yesus.”
Dimana kita memasuki tahun yang baru
ini kiranya kita selalu mengingat pekerjaan Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kita dan selalu berjalan dalam
iman. Percayalah bahwa sekalipun perubahan itu datang, itu
adalah pekerjaan
Tuhan.
— Barbie Fischer,
Pimpinan Komunikasi
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Beberapa tahun belakangan ini, Tim Referensi Penjelejah Rekonsiliasi bekerja
dengan tekun mencari jalan untuk dapat berkonsiliasi dengan Konferense Distrik
Timur. Pekerjaan ini sangat penting bagi saya dalam waktu pertukaran ini akan
tetapi juga sebagai tanda bahwa kitaadalah jemaat Kristus yang membawa damai sejahtera. Ini bukanlah sekedar penggabungan, akan tetapi sebuah pemersatuan dari
beberapa komunitas yang terpisah yang disebabkan adanya konflik yang menyakitkan dan salah pengertian. Ini adalah sebuah kerja yang kita percaya akan memberikan kita dasar yang baik kedepannya dimana kita percaya bahwa Roh Kudus
akan menyembuhkan semua luka dimasa lalu. Ini bukanlah sebuah pekerjaan yang
mudah apabila kita melihat kemungkinannya dari cara yang berbeda untuk menjadi
sebuah konferesi yang utuh, akan tetapi pada akhirnya transformasi itu sendiri adalah bagiannya Tuhan dan kita hanya perlu memiliki sebuah iman setia yang dalam.
Setiap tahun kami memberikan Beasiswa Operasional Pelayanan Misi. Dimana
dana tersebut diberikan untuk membuka wawasan dengan adanya perubahan
penting yang terjadi di sekitar jemaat. Gereja Mennonite Perkasie sedang dalam
penataan kembali akan sebuah kesetiaan dan sebagai saksi juga bagi generasi
pelayanan selanjutnya. Philadelphia Praise Center dan Souderton Mennonite sudah
memulai pelayanan anak muda dan mencoba mengembangkan bidang kepemimpinan dimana memberikan kesempatan untuk mempertajam para anak muda
untuk berubah. Whitehall Mennonite masih terus melanjutkan pelayanan mereka
kepada kaum pengungsi yang telah menemukan rumah mereka yang baru di Leigh
Valley. Ripple didirikan berdasarkan kesaksian dari beberapa orang yang tinggal di
pinggiran Allentown. Perkiomenville tetap melanjutkan hubungan diluar jangkauan
dengan Proyek Haven’s yang diantaranya adalah komunitas yang sangat sulit yaitu
Montgomery County. Adanya energy yang baru yang melonjak di Garden Chapel di
Jersey Utara melalui hubungan kerjasama dengan pembicara orang Spain yang
memberikan suasana baru pada saat penyembahan bersama. Disaat beberapa hal
banyak yang baru, semua pekerjaan ini adalah sebuah perubahan. Inisiatif ini
dilakukan sebagai perwakilan dari konferensi kami dengan harapan adanya perubahan, tanggapan yang kadang tidak kami mengerti dan pandangan-pandangan yang
tidak kami harapkan.
Tahun yang baru membawa kesempatan dan perubahan yang baru. Saya sangat bersyukur dengan peninggalan yang sudah tertanam secara berakar yang mengijinkan
kami untuk boleh menanggapi perubahan ini dengan integritas dan perhatian. Saya
juga tertantang dengan cepatnya perubahan yang membuat kami kadang harus
mengambil langkah tanpa pernah mengeIntersections
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dimana kami berjalan dengan iman bukan
dengan melihat sendiri, atau sebagai mana
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pun kita tidak pernah melihat keseluruhan
Barbie Fischer,
anak tangga.”
Pimpinan Komunikasi
Kiranya kita terus berjalan, mengikuti perPersimpangan sekarang tersedia dalam
intah Yesus sebagai mujizat pertama untuk
bahasa Inggris, Spanyol, Indonesia,
bergerak maju menuju perubahan yang
dan Vietnam. Untuk salinan, kontak
semakin menguatkan iman dan mengecilkantor@franconiaconference.org
kan rasa takut kita, ijinkan kita untuk terus
berkata dan berbuat sesuai dengan akar dari
sejarah kita dan menjangkau harapan di
depan sebagai penebusan Kristus.
— Steve Kriss, Menteri Eksekutif @franconiamc

#fmclife
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Damai Sejahtera melalui Doa

Mazmur 133, “Sungguh, alangkah baiknya dan indahnya, apabila saudara-saudara diam bersama dalam rukun!”
Saling mendoakan adalah sebuah jalan untuk membantu yng mendatangkan damai sejahtera. Ruang doa di Sidang Konferensi di siapkan
bagian anggota konferensi yang memiliki kerinduan untuk datang dan berdoa dan memiliki waktu dengan Tuhan. Juga disediakan untuk
mereka yang rindu untuk didoakan, untuk datang dan menemui para pendoa yang akan dengan senang hati berdoa untuk dan/atau dengan
mereka.
Ruang doa juga dikhususkan bagi para pendoa syafaat yang sudah terdaftar dan di jadwalkan untuk berdoa selama sidang berlangsung.
Ruang doa adalah menjadi tempat dimana hadirat Tuhan dinyatakan melalui kesembuhan, perasaan nyaman, pimpinan dan petunjuk yang
Tuhan lakukan. Tema sidang dan salinannya adalah dasar yang dipakai untuk menjadi pokok doa. Diluar ini banyak permohonan doa-doa
yang dinaikkan.
Contoh dari pokok-pokok doa yang datang pada saat sidang berlansung tahun lalu diantaranya::
• Berkat turun saat kita hidup dalam damai
• Dalam Kristus kami semakin erat
• Kami dipersatukan
• Kami adalah tempat dimana Tuhan tinggal
• Urapan Roh Kudus semkain besar
• Menjadi warga negara bukan orang asing dan pendatang
• Kiranya kami menerima kesembuhan dan kasih dari Tuhan
• Kiranya ketertiban dan ketenangan dari Kristus selalu terus ada
• Kristus telah menghancurkan tembok yang sudah memisahkan
• Kami menerima kuasa Roh Kudus untuk bertemu dengan Bapa
Papan doa dari kayu yang diletakan di seberang jalan ruang pertemuan dan terlihat bahwa papan doa tersebut sedang dipersiapkan untuk
dipakai di gedung yang baru. Akankah ada ‘papan gambar’ untuk kita di konferensi nanti? Perlengkapan apa lagi yang akan datang? Apakah Tuhan mendapat akses untuk masuk ke kita? Apakah kita mendapat akses kepada Allah Roh Kudus?
Kiranya hubungan yang erat dan saling mendukung diantara kita semakin ditingkatkan yang Roh Kudus sanggup lakukan dengan lebih
besar lagi melalui kita.							
— Noel Santiago, Pelayanan Kepemimpinan

Menjelejahi kehidupan bersama

Setelah terpisah selama 169 tahun, Distrik Timur dan Konferensi Franconia mengadakan pemungutan suara pada tahun 2016 untuk
membuat formasi Tim Peninjau Referensi Rekonsiliasi. Pada musim gugur tahun 2017 Sidang Musim Gugur bersama Konferesi melakukan
pemungutan suara lagi untuk membuktian bahwa tim inti memberikan rekomendasi pada Distrik Timur dan Franconia Konferensi ‘secara
formal masuk dan terikat dalam proses dengan tujuan untuk penyembuhan dan rekonsiliasi dan bersedia melebur, dipersatukan dalam
konferensi pada November 2019.” Untuk dapat melakukan ini, tim dibentuk menjadi dua tim; satu tim untuk bekerja secara terus menerus
yang ditujukan mempersiapkan “roh dan emosi untuk rekonsiliasi” yang dikenal dengan nama “Tim Penyembuhan dan Rekonsiliasi”, dan
tim satu lagi sebagai “Tim Pengembangan Identitas dan Implementasi Struktural” yang bertugas mengatur “proses persiapan konferensi
peleburan, dengan memperhatikan struktur, tenaga kerja, keuangan, dan kenyataan budaya dengan menciptakan hanya satu konferensi dari
peleburan dua konferensi yang ada.”
Sebuah keputusan yang tidak mudah. Delegasi dari Distrik Timur dan Konferensi Franconia hadir dan duduk dalam satu meja bundar bersama untuk mendengarkan dari Tim Peninjau Referensi Rekonsiliasi. Dalam pertemuan tersebut para delegasi yang diundang di ajak untuk
berdiskusi hal-hal yang perlu ditegaskan, diperhatikan atau pertanyaan-pertanyaan yang mereka ingin ajukan sehubungan dengan laporan
ataupun rekomendasi yang akan disampaikan. Semua ini dicatat dan diberikan dalam bentuk kumpulan catatan dan dibagikan sebagai
bahan yang diskusi yang akan menjadi rekomendasi, sebagai pilihan dari para delegasi dan diteruskan diantara mereka.
Menteri Denominasi dari Gereja Mennonite USA, Nancy Kauffman, menutup
dengan doa dan setelah rehat sejenak, para peserta konferensi berkumpul
dalam ruangan yang berbeda dimana setiap delegasi dicatat dalam sebuah
catatan keinginan terbesar dan perhatian mereka sehubungan dengan perubahan yang sudah direkomendasikan.
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Laporan kunjungan dari Tim Jaminan Penjelajah Rekonsiliasi:

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

Keuangan Terakhir

Januari 2018
12 bulan (tahun 2017-2018 tidak diaudit)
Anggaran Operasional Aktual
Anggaran
Tahun Lalu
PENDAPATAN
Sumbangan jemaat
$359,209
$373,353
$383,798
Tunjangan kekayaan
$369,000
$369,000
$350,004
Sumber
lainnya		
$
73,240
$117,787
$ 75,947
		
_________ _________ _________
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Hadir pula David Brubaker dan Roxy Allen Kioko, konsultan dari
Universitats Eastern Mennonite yang sudah di pekerjakan sejak
tahun 2016 dan juga bekerja di Tim Peninjau Referensi Rekonsiliasi. Mereka bersama bersedia untuk membantu pada saat
waktu tanya jawab dilakukan. Setelahnya para delegasi melakukan pemungutan suara. Dengan penegasan sebanyak 90%
dari Konferensi Franconia dan 99% penegasan dari Konferensi
Distrik Timur, keduanya setuju untuk bergerak maju melalui
rekonsiliasi dan peninjauan secara lebih formal sebagaimana
sebuah penggabungan konferensi pada umumnya.
Semenjak sidang konferensi, nominasi dari kedua tim sudah di
kumpulkan berdasarkan rekomendasi dari para delegasi yang
hadir. Berdasarkan rekomendasi, setiap anggota tiap tim harus
disetujui oleh kedua pihak Dewan Distrik Timur dan Konferesi
Franconia. Acara ini terjadi pada Desember dan Januari. Apabila
seluruh anggota dari tim sudah pasti maka akan segera di umumkan melalui Bulletin Konferesi Francoia. Untuk bisa bergabung
untuk bisa mendapatkan buletin silahkan kunjugi:
https://franconiaconference.org/media/intersectings/
Ada sebuah tujuan dari Tim Penyembuhan dan Rekonsiliasi
untuk membuat pelayanan rekonsiliasi pada siding musm semi
2018, dan semua rencana akan segera dimulai. Tim Pengembangan Identitas dan Struktural akan, dalam lebih dua tahun
kedepan, bekerja untuk membentuk sebuah misi dan visi yang
harus dibagikan, struktur organisasi yang baru dan budget yang
akan dipresentasikan pada tahun 2019. Oleh karenanya, jadi
atau tidak sebuah keputusan harus diambil dimana setidaknya
kedua konferensi ini akan bergabung setidaknya sampai musim
gugur tahun 2019.

+ Total Pendapatan

$801,449

$860,140

$809,749

PENGELUARAN
Pelayanan/Program
Biaya
tambahan		
		

$518,868
$238,582
_________

$636,028
$208,942
_________

$605,851
$167,928
_________

-		
Total Pengeluaran
NETTO		

$757,450
_________
$ 43,999

$844,970
$773,779
_________ _________
$ 15,170 $ 35,970

Para pastor Konferensi Franconia menyanyikan lagu Indonesia
bersama dengan para anggota jemaat:Kiri ke Kanan: Pastor Buddy Hannanto, Pastor Aldo Siahaan, Pastor Virgo Handoyo, Pastor
Beny Krisbianto dan Pastor Hendy Stevan.

Sebuah Keputusan Bersejarah

Pada hari Sabtu, 4 November 2017 Konferensi Franconia menjadi
sebuah kesatuan dari dua belahan área yang berbeda dengan menerima empat kongerasi yang baru sebagai anggota, satu dari Flusing,
New York dan tiga dari Los Angeles, California. Komunitas Kreatif
Bethany Elshaddai di New York di pimpin oleh Hendy Stevan dan
sudah kira-kira 2 tahun terhubung dengan Konferensi Franconia.
Hendy saat ini adalah mahasiswa di Seminari Eastern Mennonite,
mengikuti kelas di kampus Lancaster, Pennsylvania. Kongerasi di
área Los Angeles terdiri dari Grace Indonesian Christian Fellowship
(yang juga dikenal sebagai Jemaat Kristen Indonesia Anugrah or
JKIA) yang dipimpin oleh Virgo Handoyo, Komunitas Warga Kristen
Indonesia yang dipimpin oleh Makmur Halim, dan Gereja Penyembahan International dipimpin oleh Buddy Hannarto. Ketiganya
sudah menjalin hubungan dengan konferensi Franconia sejak satu
dekade. Ke empat anggota kongregasi tersebut adalah kebanyakan
orang Indonesia dan bergabung dengan Pastor Aldo Siahaan dari
Konferensi Franconia dan Benny Krisbianto dari Nations Worship
Center dalam kesaksian pujian dalam pemilihan suara atas keanggotaan mereka. Diikuti dengan 98% suara pemilih menegaskan
untuk menyambut kongregasi ini, para perwakilan bergabung untuk
bernyanyi bersama baik dalam bahasa Inggris maupun Indonesia.

Hasil dari kunjungan Sidang musim gugur 2017:
https://edc-fmc.org/assembly/

