
Tiếng phúc âm của chúng ta chung trong Đấng Christ: 
Lutheran và Mennonites tiến đến  mối quan hệ tốt 
Bởi John Ruth & Claire Burkat 
Lutherans và Mennonites đã không thường đi chung với nhau. Hàng trăm 
Anabaptist tín hữu đã được đưa đến cái chết, bị bỏ tù và bị đàn áp bởi Lu-
therans. Mùa hè năm ngoái ở Stuttgart, Đức, Liên Đoàn Th ế Giới Lutheran 
tuyên bố về sự rất đáng tiếc trong Hội Đồng Mennonite Th ế Giới, yêu cầu 
sự tha thứ từ Đức Chúa Trời và anh chị em Mennonite.  Hơn ba trăm năm 
trước đây, người tị nạn Mennonite và Lutheran đến Pennsylvania để hưởng 
quyền tự do tôn giáo và chấp nhận liên kết với nhau. Ba trăm năm sau 
đó, trong một cử chỉ tưởng tượng lúc ban đầu của Mennonites, Lutherans 
địa phương mở rộng bài tỏ lời xin lỗi cho những sự bắt bớ trong quá khứ, 
nhắc nhở chúng ta rằng sự giải hòa các cộng đồng không phải là về các 
mối quan hệ trừu tượng. Lutherans dã chấp nhận Mennonite với niềm vui 
mừng trong nước mắt cho họ yêu cầu cho sự tha thứ.

Kỷ niệm Souderton: Một Hướng Truyền giáo 
Bởi Scott Hackman, Salford Mennonite Church (scott@myohai.com)
Kỷ niệm Souderton là một thử nghiệm đức tin truyền giáo để khảo sát về truyền 
giào trong một bối cảnh địa phương. Th ử nghiệm này đã được tham dự bởi những 
cộng đồng đức tin địa phương, các doanh nghiệp, và các tổ chức từ thiện tạo một 
nơi để hòa đồng vào và sự cảm hóa. Sự kiện bao gồm một buổi hòa nhạc miễn phí, 

Cầu nguyện mạng “thông qua”các đường phố tại Perkiomen Valley 
Bởi Peter Smith, Upper Perk Prayer Evangelism Network (peteresmith4@comcast.net)
“Th ông qua một đường “là một chiến lược cầu nguyện tập trung vào sự thay đổi 
không khí tâm linh của một cộng đồng. Th ống nhất các nhà thờ và sinh lực họ 
trong lời cầu nguyện để tạo ra chuyển đổi có thể nhìn thấy qua nhà thờ và cộng 
đồng. UPPEN (Evangelism perk cầu nguyện trên mạng), một mạng lưới ngày càng 
tăng của nhà thờ ở thượng Perkiomen Valley, là nhìn thấy Đức Chúa Trời thay đổi 
tình trạng tâm linh của cộng đồng qua sự truyền giảng cầu nguyện. UPPEN đưa 
ra chiến lược Th ông Qua một Đường cầu nguyện trong tháng 1 năm 2011. “Th ông 
qua một đường” đã bắt đầu lan ra khắp đông nam Pennsylvania. Để biết thêm 
thông tin về “Th ông qua A Street,” truyền giáo cầu nguyện, hoặc mạng UPPEN, 
liên hệ với 
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  Hiện tại   Ngân sách
Th u nhập $213,544 $233,710
Chi  $268,837 $264,777
Th iếu   $    8,353 $    8,353
  ----------            -----------
Tổng cộng ($ 63,646)          $ (39,420)

chia sẻ một câu chuyện đức 
tin, và khu phố triển làm với 
ba phòng trưng bày nghệ thuật 
của tranh ảnh địa phương và một trạm trẻ em với những đồ chơi 
bằng không khí, xúc xích, bánh kẹo bông và vẽ mặt. Qua những câu 
chuyện chia sẻ, sự kiện, và giáo dục, chúng tôi đang thăm dò các bước 
tiếp theo vì lợi ích chung của khu phố và nhìn nhận sự cai trị  của  
Đức Chúa Trời bằng cách làm theo Chúa Giêsu.



Dich vụ cộng đồng tại nhà : Chăm sóc trong danh Chúa Giê-su  
Bởi Mary J Tidey Giám đốc điều hành (mtidey@communityhomeservices.org)
Bắt đầu từ năm 17, Dịch vụ Cộng đồng (CHS), CHS cung cấp cho nhân viên được đào tạo 
để đáp ứng nhu cầu của người già và tàn tật ở vùng ngoại ô phía bắc của Philadelphia trong 
nhà của họ. Tôi vô cùng hảnh diện về nhân viên của chúng tôi làm việc rất chăm chỉ để 
mang lại sự chăm sóc nhu cầu của khách đến tận cửa nhà. Tôi đã học được rằng cuộc sống 
là quý giá và chúng tôi không có được sự lựa chọn con đường riêng của của mình. Tôi cũng 
đã học được rằng, cũng như con người, chúng ta đều dễ bị tổn thương. Đây là lý do tại sao 
chăm sóc trong danh của Chúa Giê-su là cách có hiệu quả nhất để tiếp cận với một ai đó.

Tầm nhìn của chúng tôi làm mới cho thanh niên Bộ 
Bởi Marlene Frankenfi eld (mfrankenfi eld@franconiaconference.org)
Các nhà lãnh đạo thanh niên, mục sư, và thanh thiếu niên Giáo Hạt Miền Đông và Hội 
Đồng Franconia họp lại vào ngày 06 tháng 6 để tạo ra một cái nhìn cho mục vụ giới trẻ. 
Th anh niên nói với một cảm giác hy vọng và mong muốn có được một tâm linh sâu sắc 
hơn,  kêu gọi tụ tập nhiều hơn cho thảo luận và nhận thức sâu sắc. Chúng tôi đã chuyển từ 
một “ trả lời của thần đạo” đến một phong cách giảng dạy để đón chào những câu hỏi và 
để khám phá. Các bạn thanh niên muốn lệ thuộc vào hội thánh. Các lãnh đạo của Giáo hội 
bao quanh họ và người lớn để hướng dẫn họ trong mối quan hệ với Đấng Christ. Tôi để lại 
với niềm hy vọng sâu xa như khi chúng tôi làm việc để hướng tới một tầm nhìn chung cho mục vụ giới trẻ.

Dự án của Sâu: Sức mạnh của “một” 
Bởi  Diana Gehman (dianagehman@yahoo.com)
Như là một nhà truyền giáo tại Mexico, Claude Good trở nên thất vọng là các trẻ em đã 
chết vì suy dinh dưỡng từ ký sinh trùng đường ruột, hoặc “sâu.” Nhiễm trùng từ sâu gây 
ra giảm cân, tiêu chảy, hệ thống miễn dịch thấp và thậm chí tử vong. Th uốc Albendazole 
eradicates ký sinh trùng đường ruột và cho phép trẻ em bị suy dinh dưỡng đạt được giá trị 
dinh dưỡng từ tất cả các thực phẩm ăn. Dự án Worm nhằm mục đích diệt trừ sự suy dinh 
dưỡng ở trẻ em ở các nước nghèo khó bởi tiêu diệt sâu ằng cách phân phối các thuốc viên 
Abendazole. Tổng cộng, Th e Worm dự án đã mua hơn 75 triệu viên thuốc, đủ để 375 triệu 
cân thực phẩm đã được trừ sâu. Để tìm hiểu thêm về dự á.n xin vào   WormProject.org.

Những phản ánh về bốn vị được tấn phong  sau cùng trong Hội 
Đồng Franconia
Bởi  Noah Kolb (nkolb@franconiaconference.org)
Hội Đồng Franconia đã tấn phong bốn nhà lãnh đạo kể từ tháng mười một, chứng tỏ Th ần 
của Đức Chúa Trời kêu gọi chúng ta để được liên hệ văn hóa, tạo nên hệ thống và truyền 
giáo. Tim Moyer đã đáp lời kêu gọi của Chúa trước năm mươi đẻ đến học tại  Đại chủng 
viện Mennonite Đông phương và đã được tấn phong tại Vincent Mennonite. Marta Castillo 
đã đáp lời Chúa như một đứa trẻ phụ huynh truyền giáo tại Indonesia và gia nhập Nueva 
Vida Paoli New Life là phụ tá mục sư. Jenifer Eriksen Morales đáp lời kêu gọi để làm “Tran-
sitional Ministry” như là một Hội trưởng chương trình LEADership của Hội đồng. Paulus 
Th alathoti, đến từ Ấn Độ để theo học thần học, đã được tấn phong làm mục sư  cho nhóm 
thông công cho các gia đình Ấn Độ.

Lớp Hình Th ành đi xuyên qua Allentown trong việc xem xét các 
giáo hội và truyền giáo
Bởi  Emily Ralph, Swamp Mennonite Church (eralph@franconiaconference.org)
Các Mục sư mới nhập vào Hội Đồng Franconia đã đi tham hoan Allentown ngày 14 
tháng 5 như là một phần của lớp hình thành của họ bằng cách tham gia học Kinh 
Th ánh tại Nhà Zume, cầu nguyện đi bộ qua khu phố nơi các Bộ trưởng Ripple, một 
bữa ăn với các anh chị em tại Hội Th ánh Tin Lành Viet Nam Mennonite, và buổi 
chiều thảo luận về vấn đề qua biên giới. Các lớp học định hướng và hình thành cho 
các mục sư mới về chuyện Hội Đồng Franconia. Những “-qua biên giới” bao quanh chúng ta trong khu vực lân cận của 
chúng ta và trong mối quan hệ của chúng tôi trong Hội Đồng Franconia. John Goshow, người điều tiết Hội Đồng, và Ertell 
Whigham, Giám đốc điều hành Hội Đồng, cũng dẫn đầu một cuộc trò chuyện về công việc của Hội Đồng được hình 
thành, trao đổi văn hóa, và truyền giáo.


