
Apakah yang akan dilakukan bersama-sama di konferensi 
Franconia?
Stephen Kriss (skriss@franconiaconference.org)

Konferensi Franconia: Together. Bersama, Juntos. Cúng Nhau. 

Kebersamaan kita didalam konferensi ini, adalah sebuah hubungan 
yang kadang serius, tegang dan kadang harmonis, yang saling berlawanan 
dengan keinginan diri sendiri dan waktu kita. Kami berusaha untuk me-
nyelenggarakannya bersama sebagai kesatuan jemaat yang setia mengikut 
Yesus dan hidup dalam konsep Anabaptis bersejarah dan kontemporer, 
untuk saling memberi dan menerima nasihat, berbagi berkat dan infor-
masi – informasi, dan semua untuk kemuliaan Allah.

Together. Bersama, Juntos. Cúng Nhau. 

Konferensi Franconia bekerja dengan tekun untuk mengembangkan 

jemaat yang sehat dan maju. 

Pemimpin yang sehat dan maju pasti akan membawa masyarakat 
yang juga sehat dan maju. Sambil memperlengkapi para pemimpin yang 
adalah menjadi tugas utama konferensi; kita harus tetap menjaga kebersa-
maan suatu hubungan untuk menjadikan masyarakat yang sehat dan maju. 

Konferensi para anggota staf ini adalah juga untuk mendukung 
jemaat agar dapat melalui tahap-tahap, evaluasi, dan kon" ik - suatu situasi 
yang 20% akan dihadapi oleh para jemaat. Dengan berjalannya proses un-
tuk mempersiapkan jemaat yang sehat; di dalam suatu konferensi, jemaat 
juga dimotivasi untuk merasakan pengalaman  misi dan mempersiapkan 
akan adanya kepemimpinan generasi berikutnya.  Proses ini sangat pent-
ing karna jemaat akan mewujudkan  pekabaran Injil; sesuai dengan aturan 
yang berlaku mulai di Vermont sampai ke Georgia.

Konferensi Franconia mengajak jemaat untuk bertumbuh dalam 

hubungan yang sehat dan maju di dalam Kristus Yesus

Prioritas utama dari konferensi ini; termasuk didalamnya adalah  
memperhatikan setiap pertumbuhan rohani jemaat yang terus berlang-
sung, mulai dari yang masih bayi rohani sampai yang sudah mendiang 
- prioritas  ini dibuktikan bukan hanya pada jemaat kita tetapi juga 
pada masing-masing departemen terkait di konferensi ini, dimana  
merupakan sebuah organisasi yang melayani dari berbagai lapisan baik 
dari dalam maupun luar jemaat kita.  Mulai dari sekolah-sekolah para 
mantan anggota kementerian sampai kepada komunitas manula; untuk 
memberikan pelayanan bagi para penyandang cacat ke camp-camp 

Memperlengkapi Jemaat: Konferensi 
Franconia, dibawah formasi kepemimpi-
nan pemimpin kami yang baru, Jenifer 
Eriksen-Morales, telah sangat membantu 
pelayanan kami pada 11 bulan terakhir 
ini.  Beliau memulainya dengan melaku-
kan peninjauan atas kepemimpinan 
pastoral saya dan juga peninjauan kepada 
seluruh jemaat yang begitu membantu 
dalam meyakinkan dan menguatkan serta 
menyelesaikan setiap masalah-masalah 
yang harus diatasi. -Dawn Ruth Nelson, 
Pendeta, jemaat Methacton

Selebaran dengan pesan ini telah didistribusikan pada Konferensi Majelis 2011. Tapi pertanyaannya masih tetap sama 
dan belum terpecahkan – apakah yang akan dilakukan dalam Konferensi?
Konferensi Franconia memperlengkapi pemimpin-pemimpin yang sehat dan maju.

Yang terutama dalam konferensi ini adalah melewati proses credentialing dan pertanggung jawaban  yang diberikan 
kepada para gembala, pendeta dan para pelayan. Konferensi ini menyediakan struktur kepemimpinan. Gambaran dasar 
dari Konferensi ini  adalah -LEAD- yang dirancang untuk membekali dan melatih jemaat. Sekarang ini, lebih dari 120 
pemimpin terpercaya dari komunitas konferensi yang melayani di enam negara bagian dan tiga Negara - mungkin yang 
tertinggi sepanjang masa – dimana begitu banyak jemaat yang membutuhkan gembala-gembala dan bidang pelayanan 
yang terus berkembang di luar pengaturan yang ada.



dan fasilitas retret, dimana konferensi departemen terkait juga menyampai-
kan Kabar Baik dengan memberikan pemuridan bagi jemaat. Pembentukan 
formasi dikonferensi ini adalah untuk menempatkan pekerja-pekerja yang 
berpotensi didalamnya; khususnya para remaja dan pemuda.

Melalui dana yang dihasilkan di konferensi,  persembahan biaya opera-
sional diserahkan kepada jemaat untuk memulai suatu pelayanan pemberitaan  
Kabar Baik di komunitas mereka.Jemaat yang memenuhi syarat untuk pen-
danaan tersebut,  adalah mereka yang paling sering menggunakannya untuk 
memulai pelayanan missional yang baru, mereka yang dapat meningkatkan 
kehidupan jemaat dan untuk menyatakan Kemuliaan Tuhan baik di sekitarnya 
maupun secara global. Dalam beberapa tahun terakhir, 10-20 inisiatif telah 
menerima bantuan secara tahunan; sebesar $ 68.000 telah disiapkan untuk 
diserahkan pada periode tahun 2012.  Jemaat dapat mengajukan permohonan 
dana dengan membicarakannya dengan pemimpin pelayanan mereka.

Konferensi Franconia membangun hubungan yang sehat dan maju 

bersama seluruh jemaat di seluruh lapisan dunia.

Menurut sejarah, konferensi  ini memiliki bentuk pemerintahan dan juga 
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badan misi. Dewan Misi Franconia Mennonite mulai diikutsertakan  ke dalam struktur konferensi ini pada sekitar pergan-
tian milenium, dan ini bukan hal yang mudah. Dalam beberapa tahun terakhir, konferensi telah berupaya untuk memban-
gun hubungan dengan kelompok-kelompok Anabaptis lain di seluruh dunia, terutama di Inggris dan Haiti. Beberapa kali 
konferensi juga menjalin hubungan dan percakapan yang melibatkan  anggota jemaat di seluruh bagian seperti di tempat-
tempat di Indonesia, Meksiko, dan Cile. Konferensi juga terus mempertahankan hubungan di tempat-tempat bersejarah 
di mana para pekerja misi yang dikirim pada abad ke-20, khususnya Kuba dan Meksiko.Ketika Gereja Mennonite USA 
dibentuk lebih dari satu dekade lalu, konferensi Franconia tergabung dalam badan nasional yang baru. Konferensi meru-
pakan tujuan utamma menjalin hubungan dengan denominasi,  serta berpartisipasi yang melibatkan para jemaat bersama 
dengan 20 peserta konferensi lainnya di seluruh negeri. Ini menunjukkan bahwa konferensi staf dan anggota dewan yang 
secara teratur hadir pada pertemuan tersebut adalah juga untuk menjalin hubungan yang lebih baik lagi baik dengan 
peserta yang dekat maupun yang jauh.
Konferensi Franconia: Together. Bersama, Juntos. Cúng Nhau. 

Konferensi Franconia adalah organisasi gabungan kerjasama dan pelayanan yang menjangkau seluruh dunia,  yang 
sudah mencapai lebih dari 350 tahun, bahkan lebih tua dari Amerika Serikat itu sendiri. Ini tidak mudah dijelaskan, ada 
banyak penilaian, dan diberkati dalam banyak hal selama bertahun-tahun dan ini adalah bukti kesetiaan menghadapai 
risiko, ketekunan, kemurahan hati dan pelayanan yang tulus. Pengalaman kami ini adalah sebuah bukti dari sebuah keber-
samaan, dimana dalam perubahan-perubah yang terjadi secara dramatis sekalipun kami tetap saling mendukung. Pengala-
man dimana kuasa kegerakan Tuhan masih terus berlangsung sampai di generasi sekarang ini. Dengan kuasa Roh Kudus, 
kita memiliki keberanian tidak hanya untuk melestarikan tetapi juga untuk bermimpi, juga tidak hanya jalan ditempat, tapi 
untuk pergi, dan tidak hanya bertahan tapi terus bertumbuh.

Memberdayakan jemaat baru: Di bulan Febuari yang 
lalu, oleh karna Kemurahan Tuhan, Georgia Praise 
Center merayakan satu tahun berdirinya. Pada tahun 
ini, konferensi Franconia dengan murah hati mem-
bantu kami didalam segala hal. Kami sangat bersyukur 
untuk semua semangat, petunjuk, dan juga dukungan 
biaya yang telah diberikan kepada kami. Kami begitu 
di kuatkan dan merasa terhormat menjadi bagian 
dari keluarga dari konferensi Franconia.  Kami ber-
doa supaya dengan berkat yang dari Tuhan, keluarga 
Georgia Praise Center semakin bertumbuh di dalam 
tahun – tahun yang akan datang.  Dari lubuk hati kami 
yang terdalam, kami ingin mengucapkan terima kasih 
kami kepada seluruh saudara-saudara terkasih kami di 
konferensi ini. -Yunus Perkasa Tjeng, Pastor, Georgia 
Praise Center

Memperlengkapi para pemimpin: Satu  hal yang sangat 
memuaskan gereja kami dalam konferensi Franconia ini 
adalah ketika kami dapat menjalani secara nyata setiap 
proses pastoral yang sampai saat ini masih berlangsung.  
Noah Kolb, sebagai perwakilan dari konferensi, memiliki 
kemampuan yang luar biasa dalam mempersiapkan da# ar 
calon.  Sebagai bagian dari team kami, beliau juga mem-
bantu memberikan penilaian dan wawancara calon,  be-
liau juga bersedia untuk membimbing dan dengan hikmat 
mengarahkan langkah – langkah apa yang harus dilalui. 
Dan sekarang, konferensi Franconia juga terus memper-
siapkan pelatihan dan credetialing untuk pastor kami.  Ini 
semakin meyakinkan kami dengan mengetahui bahwa 
mereka adalah juga bagian dari pelayanan evaluasi dan 
peneguhan. --Karen Moyer, panitia penerimaan pastoral 
di jemaat Rocky Ridge



Kiranya kisah ini dapat disebarluaskan
Emily Ralph (eralph@franconiaconference.org)

Diawal tahun ini, para dewan dan staf konferensi berkumpul bersama untuk membahas tujuan struktur Konferensi 
Franconia dan penempatan para staf. Sebuah konsensus yang berkembang adalah bahwa “Konferensi” lebih kepada sebuah 
jaringan daripada sebuah institusi,  dalam hal ini adalah lebih kepada menjalin hubung dan melatih jemaat dan para pe-
mimpin untuk menjalankan misi Allah di dunia.

Sebagai sebuah jaringan, sangatlah penting untuk saling berbagi pengalaman satu dengan yang lain. Kami tertawa 
disaat yang lain sedang berbahagia, kami bersedih saat yang lain sedang berduka, kami juga memberi saat yang lain mem-
butuhkan.  Dan, ada saatnya kami juga menerima. 

Pada beberapa bulan kedepan, saudara akan melihat beberapa perubahan komunikasi yang dikeluarkan oleh kantor 
konferensi:

• Setiap minggu akan ada email berita terbaru untuk para pastor (franconiaconference.org/per bagian); yang isinya 
berita-berita, blogs, dan media sosial terbaru dari konferensi kami.

• Ada 4 halaman dengan format baru yang dijadikan sebagai jembatan publikasi dengan bahasa Inggris, Indonesia, 
Spain dan Vietnam.

• Relasi: sebuah podcast yang baru yang mengambarkan keberhasilan hubungan kita dengan Kristus melalui kesaksian 
dan wawancara.

• Melanjutkan pengembangan teknologi yang memungkinkan kita untuk selalu berhubungan dengan satu sama lain 
walaupun adanya hambatan waktu, jarak, dan bahasa.

Pelayanan untuk memperlengkapi Pelayanan untuk 
memperlengkapi: ekolah Menengah Christopher Dock 
Mennonite merasa sangat bersyukur atas kolaborasi 
atau kerjasama dengan konferensi Franconia.  Tahun ini 
mereka telah bekerja secara bersama untuk menerima 
dan membagikan seorang pastor kampus atau layanan 
pemuda. Ertell Whigham and John Goshow  dengan luar 
biasa memberikan diri untuk menghadiri konferensi 
yang diadakan oleh Dock; mewakili seorang gembala, 
dan beliau juga mempersiapkan diri untuk juga menjadi 
pembimbing selama setahun ini. Perjalanan kebersa-
maan ini memberikan energi dan suatu kehidupan yang 
memberi dimana keberadaan kami ditengah kaum muda 
adalah untuk memberikan dukungan kepada mereka 
untuk mempersiapkan mereka menjadi pemuda yang 
berdampak bagi gereja-gereja dan dunia. -Conrad Swart-
zentruber, Kepala Sekolah Christopher Dock Menonite

Apakah jemaat mempunyai kesaksian yang ingin 
dibagikan? Silahkan kirimkan kesaksian, foto-foto, video 
atau blogs anda ke Email ERalph@franconiaconference.
org.  Dan jangan lupa untuk  berbagi setiap kesempatan 
yang berharga dari setiap kehidupan jemaat, melalui  
Twitter #fmclife!



Plains memiliki sejarah membantu anggota tepat 
waktu sesuai dengan kebutuhan, dan ini adalah 
kesempatan untuk memberikan bantuan pada 
tingkat konferensi. Tindakan ini membantu kita 
untuk menyadari bahwa kita adalah bagian dari tu-
buh yang lebih besar, dan ketika salah satu anggota 
tubuh yang lebih besar sakit, kita juga merasakan 
sakit.  -Merlin Grieser, Ketua Dewan Plains

Kita tidak hanya memiliki tanggung jawab sebagai 
saudara dan saudari dalam Kristus, tetapi PPC 
dan Norristown memiliki kesamaan: keduanya 
memiliki jemaat dari berbagai kalangan, keduanya 
melayani di daerah perkotaan; dan kami memiliki 
tantangan yang juga hampir sama.  -Aldo Siahaan, 
Gembala Philadelphia Praise Center

Whitehall mengambil keputusan untuk membuat 
sebuah kebijakan anggaran yang sudah ditentukan 
yang mana dana tersebut akan diberikan kepada 
pihak lain; dan keputusan tersebut kami sampai-
kan kepada kepada jemaat, apabila ada jemaat yang 
ingin memberi. Dalam tiga minggu, pemberian 
dari jemaat mencapai apa yang menjadi anggaran 
kami. Mengapa kita melakukan ini? Kami ingin 

menjadi bagian dari pekerjaan Kerajaan Allah den-
gan meneruskannya sampai ke Norristown.   -Rose 
Bender, Gembala Whitehall

New Life adalah bagian paling berharga di Konfer-
ensi keluarga ini, dimana mereka menjumpai begitu 
banyak kebutuhan dari lingkungan mereka sendiri. 
Kami ingin belajar dari mereka agar lebih efektif 
lagi menjangkau keluar dari lingkungan kami, dan 
membagikan kasih Kristus. -Steve Landis, Gemn-
bala Franconia

Kami begitu ingin untuk dapat bekerja sama 
dengan  jemaat lain agar Norristown dapat terus 
memberikan pelayanan yang memuaskan dalam 
lingkungan Norristown. Sebuah penawaran telah 
disampaikan ke bagian anggaran sekalipun “di 
luar anggaran”, yang mana anggaran tersebut akan 
digunakan untuk memberi dukungan perluasana 
pelayanan Deep Run East. Para anggota “menang-
kap visi ini” dan memberi dukungan pendanaan. 
-Ken Burkholder, Penatua Deep Run East 

Saya tidak dapat membantu mereka, tapi saya dapat 
melihat wajah-wajah dari jemaat lokal gereja Men-
nonite, dan berpikir akan berita apakah yang telah 
mereka dengar dan melihat kenyataan jemaat be-
rada di dalam situasi yang tidak diharapkan, cerita-
cerita yang mengatakan jemaat mendapat tempat 
yang aman disaat proses perjuangan mereka sedang 
berlangsung, dan cerita-cerita mengenai jemaat 
yang menjangkau sampai keluar, dengan perbedaan 
yang ada, dan mengatasi perjuangan-perjuangan 
ini. Tempat-tempat yang tidak diharapkan selalu 
ada disekitar kita – bisa jadi lebih dari sebuah cerita 
biasa yang kita dengar.  - Je&   Knightly,  Penatua  
Philadelpia  Barata

Bantuan tak terduga disaat pembangunan gereja
Sheldon C. Good (Mennonite Weekly Review)

Pada saat Nueva Vida Norristown New Life mengakuisisi sebuah bangunan disebelah tempat pertemuan, di tahun 2007,  
salah seorang agen pemasaran mengasumsikan bahwa hanya dibutuhkan waktu enam bulan untuk dapat ditempati. Sam-
pai akhirnya resesi besar terjadi.  Pada musim panas yang lalu, jemaat  mendapat kabar bahwa gedung berusia 104 tahun 
tersebut sudah hampir disita, dan sudah terda# ar untuk dijadikan jaminan, karna akan dijadikan sebuah gedung yang 
baru.  Beberapa gembala dan pemimpin Konferensi Franconia mempelajari perihal tersebut, dan pada bulan September, 
mereka berinisiatif  melakukan tawar menawar untuk harga $95,000 sebagai pemenuhan jaminan satu tahun. Sampai seka-
rang ini, sudah lebih dari 20 gereja, pengusaha, dan pribadi-pribadi yang telah memberikan lebih dari $100,000.

Mengapa kita melakukan ini?


