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Những câu chuyện từ Hội Đồng Fra
Mùa đông năm 2018

Các bước trung tín qua sự thay đổi
“Bước một bước mới, thốt ra một từ mới, là điều
mà mọi người sợ nhất." - Fyodor Dostoyevsky
Năm ngoái đã là một năm thay đổi trong cộng
đồng Giáo hội của chúng tôi. Trong quá trình
thay đổi lịch sử 300 năm của chúng tôi có vẻ
chậm và ổn định, những thay đổi trong cuộc
sống của chúng ta đã thay đổi. Một số thay đổi
này dường như là một sự tiến triển, dựa vào nơi
chúng ta đã ở trong quá khứ. Những thay đổi
khác nhanh hơn, dường như bất ngờ do sự dao
động xung quanh chúng ta.
Năm ngoái, chúng tôi nói lời tạm biệt với Ertell
Whigham, người đã hoàn thành nhiệm kỳ của
mình trong vai trò của hội trưởng điều hành vào
tháng Giêng năm 2017 khi ông quay trở lại tập
trung vào công việc mục vụ tại hội chúng Nueva
Vida Norristown New Life. Với điều đó, sau
khoảng một chục năm, tôi bước vào một vai trò
mới là hội trưởng điều hành. Vai trò mới này có
nghĩa là một năm học và trở nên quen thuộc hơn
với Giáo hội của chúng ta theo một cách khác,
nhìn nhận mọi thứ từ những quan điểm khác
nhau và có những trách nhiệm khác nhau. Chúng
tôi cũng hoan nghênh Mary Nitzsche như là một
Hội trưởng điều hành liên kết chuyển từ vai trò
mục vụ của mình với Blooming Glen Mennonite
Church. Những loại chuyển tiếp này có nghĩa là
chúng ta phải nhìn vào công việc của chúng ta
một cách khác nhau. Chúng tôi tiếp tục trải nghiệm sự sắp xếp nhân sự mới với các Hội trưởng
LEADership và chuyển các công việc ưu tiên.
Trong năm qua, Tổ Tham khảo Phản hồi của
tiếp tục ở trang 2

Tìm thêm tại www.franconiaconference.org

tiếp theo từ trang 1

Biên tập

Thay đổi là không thể tránh khỏi: mùa,
tâm trạng của chúng ta, nó sẽ xảy ra.
Truyền Đạo 3: 1 nói, "Phàm sự gì có
thì-tiết; mọi việc dưới trời có kỳ định."
Có vẻ như thời gian đã đến trong Giáo
Hội Franconia, nơi Thánh Linh đang
khuấy và một sự việc mới đang xảy
ra. Tuy nhiên, thay đổi có xu hướng
là điều mà chúng ta sợ hãi hoặc làm
chúng ta lo lắng. Chúng ta không biết
điều gì sẽ xảy ra, chúng ta không có
quyền kiểm soát. Đây là nơi đức tin
của chúng ta được đưa vào.

Khi chúng tôi suy ngẫm về những
thay đổi trong năm qua và nhìn vào
những thay đổi vẫn còn chưa đến,
tôi nhắc nhở vài câu:
Ê-sai 43:19, Khi Chúa phán, “Nầy
ta sắp làm một việc mới, việc
này sẽ hiện ra ngay; các ngưới há
chẳng biết sao? Ấy là ta sẽ vạch
một con đường trong đồng vắng,
và khiến những song chảy trong
nơi sa-mạc.”
Giê-rê-mi 29:11, “Vì ta biết ý
tưởng ta nghĩ đối cùng các ngươi
là ý tưởng bình an, không phải tai
họa, để các ngươi được sự trong
cậy trong lúc cuối cùng của mình.”
Phi-líp 4:6-8 “Chớ lo phiền chi
hết nhưng trong mọi sự hãy dùng
lời cầu nguyện nài xin, và sự tạ ơn
mà trình các sự cầu xin của mình
cho Đức Chúa Trời. Sự bình an
của Đức Chúa Trời vượt quá mọi
sự hiểu biết, sẽ giữ gìn lòng và
ý tưởng anh em trong Đức Chúa
Giê-su Christ.”
Đang khi chúng ta tiếp tục đi vào
năm mới này, ước mong chúng ta
có thể được nhắc nhở về công việc
vinh quang mà Đức Chúa Trời đã
làm giữa chúng ta và tiếp tục bước
ra trong đức tin. Tin
tưởng rằng ngay cả
khi sự thay đổi đến,
chính Chúa đang làm
việc.
— Barbie Fischer,
Quản lý thông tin
liên lạc

chúng tôi đã làm việc chăm chỉ để thiết lập một đường lối đểđi đến hòa giải với
Eastern District Conference. Công việc này có vẻ quan trọng đối với tôi trong
thời gian thay đổi mà còn là một biểu tượng của tác phẩm mà chúng tôi nói
chúng tôi là những người của Đấng Christ vững bền hòa bình . Đây không chỉ là
sự sáp nhập mà còn là sự thống nhất của các cộng đồng bị chia cắt bởi những gì
đã gây ra xung đột và sự không tin tưởng. Đó là loại công việc mà tôi tin tưởng
cho chúng ta nền tảng vững chắc cho tương lai khi chúng ta tin tưởng Thần để
giúp chữa lành các vết thương từ quá khứ. Đây không phải là công việc dễ dàng
khi chúng ta nhìn vào khả năng của một cách khác nhau của Giáo hội với nhau
nhưng sự biến đổi cuối cùng là công việc của Đức Chúa Trời và lời mời đến sự
trung thành sâu sắc hơn.
Hàng năm chúng tôi phân tán các Tài trợ Hoạt động Mục vụ. Nơi nào những quỹ
này đưa ra thì đem đến cái nhìn sâu sắc vào công việc chuyển đổi quan trọng
đang xảy ra trong các hội chúng của chúng ta. Nhà thờ Perkasie Mennonite đang
trong một cuộc hành trình để tái hiện lại sự hiện diện trung tín vào trong một
thế hệ tiếp theo của mục vụ và chứng nhân. Trung tâm Philadelphia Praise và
Souderton Mennonite đã đưa ra các thí nghiệm dành cho người trưởng thành trẻ
và phát triển lãnh đạo là thách thức trong việc định hướng những người trẻ tuổi
trong thời gian thay đổi. Whitehall Mennonite tiếp mục vụ trong vòng những
người tị nạn đang tìm nơi ở mới trong vùng Lehigh Valley. Hội thánh Ripple làm
chứng cho những người đang sống bên lề tại thành phố Allentown. Hội thánh
Perkiomenville tiếp tục liên kết với Project Haven’s đi đến một vài cộng đồng
khó khăn nhất tại quận Montgomery. Hội thánh New Energy đã tăng tại Garden
Chapel ở North Jersey thông qua các kết nối với các diễn giả Tây Ban Nha đã
tăng thêm sự hăng hái trong sự thờ phượng với nhau. Ngoài các khoản tài trợ,
Centro de Alabanza đã mua một tòa nhà mới ở Nam Philadelphia với sự trợ giúp
của rất nhiều hội chúng và cá nhân. Trong khi một số công việc là mới, tất cả các
công việc này là chuyển đổi. Những ý kiến này trong Giáo hội của chúng ta thể
hiện sự thay đổi đầy hy vọng, những phản ứng đôi khi có những kết quả không rõ
ràng và bất ngờ.
Một năm mới mang lại những khả năng và thách thức mới. Tôi biết ơn di sản của
chúng tôi về sự châm rễ sâu xa, cho phép chúng tôi đáp ứng với thay đổi bối cảnh
với sự toàn vẹn và chu đáo. Tôi cũng bị thách thức bởi nhịp độ thay đổi đòi hỏi
chúng ta đôi khi phải thực hiện các bước mà chưa biết đầy đủ nơi chúng tôi có
thể đến. Đây là nơi chúng ta bước đi bằng
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Bình an qua sự cầu nguyện

Thi thiên 133, “Kìa, sự hòa thuận nhau thật tốt đẹp thay!”
Cầu nguyện cho nhau là một cách để giúp mang lại hòa bình. Phòng cầu nguyện tại Hội Đồng Giáo Hội được thiết lập
cho những người tham dự hội đồng, những người muốn đến và cầu nguyện và dành thời gian với Chúa. Nó cũng dành
cho những người muốn nhận lời cầu nguyện, đến và tìm một ai đó sẵn sàng cầu nguyện và / hoặc với họ. Ngoài ra còn có
những người cầu nguyện tận tâm đăng ký một khoảng thời gian để cầu thay cho tiến trình của hội đồng đang xúc tiến.
Phòng cầu nguyện là nơi mà sự hiện diện của Chúa đã có mặt để chữa lành, an ủi, hướng dẫn và chỉ đạo. Chủ đề của hội
đồng và lời thánh kinh tạo thành nền tảng cho một trọng tâm của việc cầu nguyện. Trong số này phát sinh nhiều lời cầu
nguyện lên ngôi của ân điển.
Một phần lấy mẫu tập trung cầu nguyện xuất hiện trong hội đồng năm ngoái bao gồm:
• Ban phước xuống khi chúng ta sống trong sự hòa thuận.
• Trong Đấng Christ chúng ta đã được đem lại gần nhau
• Chúng ta đã được làm một
• Đấng Christ đã phá vỡ bức tường chia cắt
• Chúng ta có quyền tiếp cận trong một Thánh Linh với Cha
• Chúng ta là nơi cư ngụ của Chúa
• Hãy để cho có một tràn ngập Đức Thánh Linh lớn hơn
• Chúng ta đã trở thành công dân chứ không phải người lạ và người nước ngoài
• Cầu xin cho chúng ta trải nghiệm được sự nghỉ ngơi và bình an liên tục trong Đấng Christ
• Ước mong chúng ta có thể nhận được sự chữa lành và tình yêu của Chúa
Một người cầu nguyện nhận thấy các pa-let gỗ đã được đặt đối diện đường phố từ vị trí cuộc họp của chúng tôi và nhìn
thấy trong những pa-let đó một địa điểm đang chuẩn bị cho một dự án xây dựng mới. Có thể đó là một 'thông điệp hình
ảnh' cho chúng tôi như là Giáo Hội trong những cái đó? Thiết bị gì đang đến? Đức Chúa Trời có thể tiếp cận với chúng ta
không? Chúng ta có thể tiếp cận được Chúa Thánh Linh của Đức Chúa Trời không?
Nguyện sự kết nối và sự trợ giúp giữa vòng chúng ta được tăng lên theo cách mà Chúa Thánh Linh có thể tiếp cận với
chúng ta nhiều hơn! 							
— Noel Santiago, Hội trưởng LEADership

Cùng nhau Khám phá cuộc sống

Sau 169 năm tách ra, Eastern District và Giáo Hội Franconia đã bỏ phiếu vào năm 2016 để thành lập một Nhóm tham
khảo về Giải trình Hòa giải. Mùa thu năm ngoái tại hội đồng Mùa Thu năm 2017, cả hai Giáo hội đã bỏ phiếu lại để
thông qua đề xuất cốt lõi của nhóm rằng Eastern District và Giáo hội Franconia "tham gia vào quá trình tham gia chính
thức nhằm mục đích chữa lành và hoà giải và với ý định trở thành một giáo hội thống nhất vào tháng 11 2019 ". Để làm
được điều này, nhóm đã đề nghị thành lập hai đội: một người cố ý làm việc để giải quyết các "yếu tố tâm linh và cảm xúc
của sự hòa giải", được gọi là "tổ chữa lành và Hòa giải", và nhóm kia là," “Với nhiệm vụ quản lý" quá trình hình thành
một giáo hội thống nhất duy nhất, đặc biệt chú ý đến cấu trúc, nhân sự, tài chính và văn hoá thực tế của việc tạo ra một
giáo hội duy nhất từ hai giáo hội hiện có."
Đây không phải là một quyết định được đưa ra một cách nhẹ nhàng. Các đại biểu từ Eastern District và Giáo hội Franconia đã liên kết nhau xung quanh các bàn để nghe từ Nhóm Tham khảo về sư Hòa giải. Tại bàn của họ, các đại biểu sau đó
được mời để thảo luận về bất kỳ khẳng định, quan ngại hoặc câu hỏi nào họ có liên quan đến báo cáo hoặc đề xuất đưa
ra. Các báo cáo này được ghi trên các tờ giấy và được trình bày và chia sẻ với những người có nhiệm vụ thực hiện các
khuyến nghị, nếu các đại biểu bỏ phiếu tiến đến với họ.
Mennonite Church Hoa Kỳ Hội trưởng Giáo Hội của hai Giáo Hội, Nancy Kauffman, đã kết thúc thời gian chung qua lời
cầu nguyện và sau một cuộc nghỉ ngắn, các Giáo Hội đã tập trung tại
các phòng riêng biệt, nơi các đại biểu của họ ghi lại trên giấy lật giấy
khẳng định và lo ngại lớn nhất của họ về việc tiến đến với các khuyến
nghị.
Tiếp tục trang 4

Đối với báo cáo về nhóm Khám phá Hòa giải.
Xin vào Báo cáo:
https://edc-fmc.org/exploring-reconciliation-report/

Cập nhật tài chánh

Tháng 1 năm 2018
12 tháng (năm tài chính 17-18 chưa kiểm toán)
Điều hành Năm qua
Hiện Ngân sách
Ngân sách
Thu
Hội thánh dâng		
$359,209
$373,353
$383,798
Trợ Cấp bất động sản
$369,000
$369,000
$350,004
Tất
cả
các
nguồn		
$
73,240
$117,787
$ 75,947
		
_________ _________ _________
T Tổng cộng (+)		
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Chi:
Mục vụ/Chương trình
Giúp
phục vụ
		

Hiện tại có David Brubaker và Roxy Allen Kioko,
Tổng
số Chi:(-)
		
chuyên gia tư vấn từ Đại học Eastern Mennonite, người Còn Lại:		
đã được thuê vào năm 2016 và đang làm việc với Nhóm
Tham khảo về Giải quyết sự Hòa giải. Họ đã có sẵn để
hỗ trợ trong thời gian trên microphone cho các câu hỏi
và câu trả lời. Sau đó các đại biểu đã bỏ phiếu. Với sự
quyết định 90% từ Giáo Hội Franconia và 99% quyết
định từ Eastern District, cả hai đều đồng ý tiếp tục làm
việc hoà giải và khám phá chính thức hơn về một giáo
hội hợp nhất sẽ như thế nào.
Kể từ cuộc họp Hội nghị, đề cử cho hai nhóm trình bày
trong các khuyến nghị đã được tập hợp từ các đại biểu.
Theo các khuyến nghị, các thành viên của cả hai nhóm
phải được sự đồng ý của cả hai Eastern District và Giáo
Hội Franconia. Điều này diễn ra vào tháng 12 và tháng
Giêng. Ngay sau khi tất cả các thành viên của nhóm
được xác nhận sẽ có một thông báo được đưa ra thông
qua Bản tin giao điểm của Giáo Hội Franconia. Đăng ký
nhận bản tin xin vào: https://franconiaconference.org/
media/intersectings/
Có một mục tiêu cho nhóm Chữa lành and sự Hòa giải tổ
chức một buổi hòa giải tại một hội đồng vào mùa xuân
năm 2018, và do đó kế hoạch cần phải bắt đầu nhanh
chóng. Trong hai năm tới, nhóm Phát triển Cơ cấu Nhận
dạng và Cấu trúc sẽ làm việc để chia sẻ phát triển nhiệm
vụ và nhìn ra , một biểu đồ tổ chức và ngân sách mới
được trình bày cho các đại biểu vào năm 2019. Do đó,
quyết định có nên tổ chức hai giáo hội này hợp lại là một
hay không sẽ chờ đến ít nhất là mùa thu năm 2019.

$801,449

$860,140

$809,749

$518,868
$238,582
_________
$757,450
_________

$636,028
$208,942
_________
$844,970
_________

$605,851
$167,928
_________

$ 43,999

$ 15,170

$773,779
_________
$ 35,970

Các vị mục sư Giáo Hội Franconia tham gia vào bài hát của
Indonesia với các mục sư từ các hội chúng vào thành viên. Từ trái
sang phải: Mục sư Buddy Hannanto, Mục sư Aldo Siahaan, Mục sư
Virgo Handojo, Mục sư Beny Krisbianto, và Mục sư Hendy Stevan.

Một quyết định lịch sử

Vào thứ bảy, ngày 4 tháng 11 năm 2017, Hội nghị Franconia
trở thành hai miền en biển với sự chấp nhận của bốn hội thánh
mới là các thành viên, một từ Flushing, New York và ba từ
Los Angeles, vùng California. Cộng Đồng Bethany Elshaddai
Creative ở New York được được chăm sóc bởi Hendy Stevan
và đã được kết nối với Giáo Hội Franconia trong khoảng hai
năm. Hendy hiện là sinh viên của Chủng viện Eastern Mennonite, tham dự các lớp học tại đại học Lancaster, Pennsylvania. Các hội chúng trong khu vực Los Angeles bao gồm và
Grace Indonesia Christian Fellowship (còn được gọi là Jemaat
Kristen Indonesia Anugerah hay JKIA) do Virgo Handojo
đảm nhiệm, Indonesian Community Christian Fellowship do
Makmur Halim quản nhiệm và Internationam Worship Church
do Buddy Hannanto làm quản nhiệm. Cả ba đều có mối quan
hệ với Giáo Hội Franconia trong hơn một thập kỷ. Các thành
viên của bốn nhóm này phần lớn đến từ Indonesia và tham
gia với các mục sư của Giáo Hội Franconia, Aldo Siahaan của
Philadelphia Praise Center và Beny Krisbianto of Nations Worship Center để chia sẻ bài hát trước khi các đại biểu bỏ phiếu
về thành viên của họ. Sau 98% bỏ phiếu tán thành chào đón
các hội chúng này, các đại biểu đã tham gia hát ca ngợi bằng cả
tiếng Anh và tiếng Indonesia như một sự chào đón.

Để biết thêm chi tiết từ Hội đồng mùa Thu năm 2017
Xin vào: https://edc-fmc.org/assembly/

