
Menyuarakan Injil Kristus dengan cara sederhana 
Pengikut Lutheran dan Mennonite (Anabaptist) tidak selalu bisa berjalan bersa-
ma-sama. Ratusan penganut Anabaptist(Mennonite) dibunuh, dipenjarakan dan 
dianiaya oleh pengikut Lutheran. Pada musim panas yang lalu, di Stuttgart, Ger-
man, Federasi Lutheran Seluruh dunia mengeluarkan pernyataan penyesalan ke-
pada Mennonite Coference Se-dunia, meminta pengampunan kepada Tuhan dan 
meminta maaf kepada saudara/i Mennonite.  Lebih dari tiga ratus tahun yang lalu, 
pengungsi dari Lutheran dan Mennonite sampai di Pennsylvania untuk menikmati 
kebebasan beragama dan hidup rukun bersama-sama.  Tiga ratus tahun kemudian,  
untuk suatu kejadian yang tak terbayangkan oleh pengikut Mennonite yang terda-
hulu, pengikut Lutheran di local tempat tinggal kita meneruskan permintaan maaf 
mereka untuk tekanan yang mereka lakukan di waktu lampau, dan mengingatkan 
kepada kita bahwa komunitas yang sudah mengalami rekonsiliasi tidak memiliki 
hubungan yang tidak nyata (semu). Pengikut Lutheran juga menerima  airmata 
pengikut Mennonite sebagai respond dari permintaan maaf yang mereka lakukan.

Formasi Kelas diselenggarakan di Allentown 
Oleh Emily Ralph, Swamp(eralph@franconiaconference.org)
Beberapa pastor yang baru di Franconia Conference mengunjungi Allentown pada 14 Mei 
dengan mangikuti Pelajaran Alkitab yang diadakan di zume house, doa keliling diadakan 
di lingkungan sekitar dimana Pelayanan Ripple berada, makan bersama dengan Gereja 
Injil Vietnam dan disertai juga dengan diskusi di saing hari tentang melampaui sebuah 
batas. “Melampaui Batas” adalah sebuah topic yang nyata di sekeliling kita dan juga ada di 
lingkungan jaringan kita di Franconia Conference. John Goshow, Moderator Conference 
dan Ertell Whigham, Pemimpin Pelayanan dari Conference juga memimpin perbincangan 
tentang tugas conference untuk menjadi formational, lintas budaya (intercultural) dan mis-
sional.

Merayakan Souderton: Sebuah tujuan dari missi  
Oleh Scott Hackman, Salford (scott@myohai.com)
Merayakan Souderton adalah sebuah missi dari penerapan iman untuk mendalami hakekat 
missi dalam konteks yang local. Pengalaman bersama bergabung dalam komunitas iman, 
business dan lembaga social dapat menciptakan wadah untuk rasa memiliki dan rasa mem-
beri. Kegiatan terse but meliputi konser gratis, memberikan kesaksian iman, dan acara yang 
melibatkan tetangga-tetangga itu dilengkapi dengan tiga karya kesenian dari local dan juga 
tempat bermain anak-anak yang menyediakan infl atables, hotdogs, permen karet dan alat 
lukis untuk wajah. Dengan berbagi cerita, kegiatan dan pendidikan, kita bisa menyelami 
langkah selanjutnya untuk melakukan hal-hal baik untuk lingkungan sekitar dan mengakui 
kekuasaanNya Tuhan dengan menjadi pengikut Kristus.  

Jaringan Doa untuk Mengadopsi sebuah jalan di Lembah Perkiomen
Oleh Peter Smith, UPPEN (Jaringan Doa Penginjilan Upper Perk; peteresmith@comcast)
“Mengadopsi jalan” adalah sebuah strategi doa yang memiliki focus untuk mengubah at-
mosfi r kerohanian suatu komunitas. Kegiatan ini akan mempersatukan gereja dan meny-
emangati mereka untuk berdoa untuk menciptakan transformasi yang nyata bagi Gereja 
dan komunitas. UPPEN (Jaringan Doa Penginjilan Upper Perk), adalah jaringan Gereja-
Gereja yang sedang bertumbuh di lembah Perkiomen bagian atas, sedang melihat Tuhan 
mengubah atmosfi r rohani di komunitas mereka melalui doa penginjilan. UPPEN memulai 
strategy berdoa dengan mengadopsi Jalan di bulan January 2011. “Mengadopsi Jalan” mulai 
menyebar ke Pennsylvania bagian tenggara. Untuk informasi lebih lagi, hubungi mereka di 
PrayUpperPerk.com

Read the full stories at 
franconiaconference.org
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Komunitas Pelayanan Rumah:  Perduli di dalam Kristus   
Oleh Mary J. Tidey, Souderton (mtidey@communityhomeservice.org)

Memulai tahun yang ke-17, Komunitas Pelayanan Rumah (CHS) menyediakan staff  yang sudah detraining dengan baik untuk melayani 
kebutuhan dari orang-orang yang lanjut usia dan cacat di bagian utara pinggiran kota Philadelphia, tepatnya di rumah-rumah mereka. 
Saya sungguh sangat bangga terhadap pekerja kami yang bekerja keras untuk memberikan perhatian kepada kebutuhan klien kami 
langsung di depan pintu rumah mereka. Saya belajar bahwa hidup ini sangatlah berharga dan kita tidak dapat memilih arah hidup kita 
sendiri. Sebagai manusia, Kita semua memiliki kelemahan. Oleh sebab itu perduli dalam nama Yesus adalah cara yang paling eff ective 
untuk menjangkau seseorang.

Penyegaran Visi untuk Pelayanan Kaum Muda kita 
Oleh Marlene Frankenfi eld, Salford  (mfrankenfi eld@franconiaconference.org)
Pemimpin kaum muda, pastor-pastor, dan anak-anak muda di Eastern District dan Franco-
nia conference berkumpul bersama-sama pada 6 Juni guna menciptakan visi untuk pelay-
anan kaum muda. Anak-anak muda berbicara dengan pengharapan dan kerinduan untuk 
kerohanian yang lebih dalam lagi, menginginkan pertemuan yang lebih banyak lagi untuk 
berdiskusi dan penjajakan. Kita berpindah dari jawaban theologia kepada gaya pengajaran 
yang menampung pertanyaan dan petualangan. Anak-anak muda ingin terlibat di dalam 
Gereja. Para pemimpin Gereja seharusnya mengelilingi mereka dengan orang-orang dewasa 
yang bisa mementor mereka dalam hal hubungan pribadi mereka dengan Kristus. Saya 
meninggalkan pertemuan itu dengan harapan yang besar seiring dengan usaha kita untuk berbagi bersama visi pelayanan kaum muda.

Proyek Pemberantasan Cacing: Kuasa sebuah Kesatuan 
Oleh Diana Gehman (dianagehman@yahoo.com)
Sebagai seorang Missionaris di Meksiko, Claude Good sempat frustrasi karena anak me-
ninggal dunia disebabkan kekurangan Gizi karena parasit di dalam tubuh atau “cacingan”, 
yang mana menyebabkan mereka kehilangan berat badan, diare, daya tahan tubuh menjadi 
lemah dan akhirnya mengalami kematian. Obat yang bernama Albendazole membunuh 
parasit dalam tubuh dan menyebabkan anak-anak mendapatkan nutrisi dari semua makan-
an yang mereka makan. Worm Project ini berusaha mengurangi kekurangan gizi anak-anak 
di negara-negara miskin dengan memusnahkan cacing –cacing itu dengan cara meminum 
obat ini. Proyek ini sudah berhasil membeli 75 juta tablet, sehingga berhasil menyelamatkan 
375 juta pound makanan dari cacing-cacing tersebut. Untuk belajar lebih lagi tentang Worm 
Project, silahkan kunjungi WormProject.org

Bulan Pentahbisan
Oleh Noah Kolb, Plains (nkolb@franconiaconference.org)
Franconia conference telah mentahbiskan tiga pemimpin dalam satu bulan, menunjukan 
bahwa Roh Tuhan memanggil kita untuk menjadi lintas budaya, formasional dan berjiwa 
missi. Marta Castilo meresponi Tuhan sebagai seorang anak missionaris di Indonesia dan 
bergabung dengan Nueva Vida Norristown New Life sebagai wakil gembala. Jenifer Eriksen 
Morales meresponi panggilan dengan mengerjakan “Pelayanan Transisi” sebagai pelayan 
LEAD dalam conference. Paulus Th alathoti, yang datang dari India untuk training Th eolo-
gia, ditahbiskan menjadi pelayan persekutuan bagi keluarga-keluarga India

Update Keuangan
Juni 2011 (Feb-Mei)

   Anggaran      Anggaran Sebenarnya
Pendapatan  $213,544 $233,710
Pengeluaran  $268,837 $264,777
Pembayar an Credit             $    8,353     $    8,353
   ------------     -----------
Total Bersih  ($ 63,646)       $ (39,420)


