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Hội Đồng Franconia: Together. Bersama, Juntos. Cúng Nhau. 
Cảm giác liên kết với nhau , của Hội đồng , là một mối quan hệ đôi 

khi căng thẳng và đôi khi hài hòa , truy cập các xung động cá nhân và cô 
lập của thời đại chúng ta . Chúng tôi đang phấn đấu để được tổ chức với 
nhau như giáo đoàn , dưới sự sẵn sàng theo sau Chúa Giêsu, để sống trong 
dòng lich sử và đương đại Anabaptist, để cho và nhận tư vấn , chia sẻ ân 
tứ của chúng tôi và các nguồn tài nguyên , tất cả vì vinh quang của P iên 
Chúa .

Together. Bersama, Juntos. Cúng Nhau. 
Áp phích với những lời này đã được phân phát tại Hội nghị 2011. 

Nhưng câu hỏi đôi khi còn lưu lại, Hội đồng đang làm gì?

Hội đồng Franconia làm việc siêng năng để nuôi dưỡng sự lành mạnh 
và phát triển các hội thánh. 

Healthy and growing leaders will likely bring forth healthy and grow-
ing cCác nhà lãnh đạo khỏe mạnh và phát triển có thể sẽ mang lại cho các 
cộng đồng được lành mạnh và phát triển . Trong khi trang bị các nhà lãnh 
đạo là nhiệm vụ chính của hội đồng, cộng đồng lành mạnh và phát triển 
có xu hướng bởi các mối quan hệ của chúng tôi với nhau. Các nhân của 
Hội đồng hỗ trợ các hội thánh thông qua quá trình chuyển đổi , đánh giá 
, và các tình huống xung đột lên đến 20% của các hội thánh đang phải đối 
diện với bất cứ lúc nào ! Trong khi liên tục đảm bảo sự lành mạnh, các mối 
quan hệ Hội đồng kích động các hội thánh đi đến sự thử nghiệm về truyền 
giáo và kêu gọi lãnh đạo thế hệ tiếp theo. Quá trình này trở nên quan 
trọng như các hội thánh là hiện thân của Tin Lành trong cách đa dạng của 
chúng tôi từ Vermont đến Georgia.

Hội đồng Franconia mời mọi người vào mối quan hệ lành mạnh và 
phát triển với Chúa Giêsu Christ.

Hội đồng ưu tiên bao gồm liên tục tăng trưởng thuộc linh từ sự 
non nớt đến trương thành, ưu tiên có chứng trong các hội thánh của 
chúng ta mà còn trong các Mục vụ có liên quan đến Hội đồng của 
chúng ta , các tổ chức phục vụ qua một nhóm người từ bên trong và cả 
ngoài hội thánh của chúng ta . Từ trường học đến các mục vụ, người 
đã bị tù tội đến các cộng đồng cao niên sống đến các nhà cung cấp 
dịch vụ cho người khuyết tật đến các trại và các cơ sở, các Mục vụ liên 
hệ Hội đồng mở rộng Tin lành cùng với hội thánh môn đồ hóa . Công 
việc hình thành của Hội đồng cũng là đặc biệt là hiện hữu xuyên qua 

Trang bị các hội thánh
Hội đồng Franconia , trong hình thức 
mới của chúng ta Hội trưởng LEADer-
ship, Jenifer Eriksen - Morales, đã giúp đỡ 
mục vụ của chúng ta rất nhiều suốt trong  
11tháng qua . Cô bắt đầu kiểm tra lại về 
sự lãnh đạo mục vụ của tôi và của cả hội 
thánh đó là rất hữu ích trong việc xác định 
điểm mạnh và các vấn đề để làm rõ ràng.
--Dawn Ruth Nelson , Mục sư , Hội P ánh 
Methacton  

Hội đồng Franconia trang bị cho các nhà lãnh đạo lành mạnh và phát triển.
Chủ yếu thông qua các quá trình Khả năng và trách nhiệm cho các mục sư, tuyên úy và các bộ trưởng, Hội nghị cung 

cấp cấu trúc cho lãnh đạo. Giám sát của hội đồng nền tảng ---LEAD --- được thiết kế để trang bị và đào tạo các hội thánh. 
Ngay bây giờ, có hơn 120 nhà lãnh đạo cấp giấy chứng nhận từ hội đồng phục vụ cộng đồng trong sáu tiểu bang và ba 
nước ---- có thể cao hơn tất cả một thời gian như các hội thánh đang kêu gọi cho có nhiều mục sư hơn và các lĩnh vực mục 
vụ để tiếp tục mở rộng ra ngoài các thiết lập truyền thống.



các nhân viên của hội đồng biên chế dành riêng cho thanh thiếu niên và 
người lớn trẻ tuổi.

P ông qua các quỹ ưu đãi của Hội đồng, Quỹ Truyền Giáo tài trợ cho 
các hội thánh để mở rộng Tin Mừng trong cộng đồng của họ. Tất cả các hội 
thánh có đủ điều kiện cho các quỹ này , được thường xuyên xử dụng  cho 
các công việc truyền  giáo mới để làm cho đời sống của hội thánh được 
mở rộng triều đại của P iên Chúa , cả hai gần đó và đôi khi trên toàn cầu . 
Trong những năm gần đây, 10-20 chương trình đã nhận được khoản tài trợ 
hàng năm, 68.000 USD đã được dành cho 2012 tài trợ . Các hội thánh có thể 
xin các quỹ này qua các cuộc hội thoại với các người lãnh đạo của họ.

Hội đồng Franconia gây dựng sự kết nối những sự lành mạnh và phát 
triển giữa các hội thánh và thế giới.

Trong lịch sử, Hội đồng đã được cả cơ quan quản lý và cơ quan truyền 
giáo. Ban Truyền giáo Franconia Mennonite đã kết hợp thành những cấu 
trúc hội đồng xung quanh các thiên niên kỷ mới. Điều này không phải luôn 
luôn dễ dàng. Trong những năm gần đây, Hội đồng đã tìm cách xây dựng 
mối quan hệ với các nhóm A-na-bap-tit ở  toàn thế giới , đặc biệt là ở Anh 
và Haiti . Bấy giờ, Hội đồng đã chọn mối quan hệ và cuộc trò chuyện kéo 
dài toàn cầu đại diện của các hôi thánh ở những nơi như Indonesia, Mexico, 
Chile . Hội đồng đã duy trì sự kết nối lịch sử đến những nơi những người 

Tài trợ cho hoạt động truyền giáo
$ áng Hai 2011- $ áng Một 2012

$62,259.91

Boyertown Mennonite Church
Deep Run East Mennonite Church

Doylestown Mennonite Church
Frederick Mennonite Church

Georgia Praise Center
Good Shepherd Community Church

Greensburg Worship Center
Line Lexington Mennonite Church

Nations Worship Center
New Hope Fellowship

Nueva Vida Norristown New Life
Oxford Circle Mennonite Church

Perkiomenville Mennonite Church
Philadelphia Mennonite High School

Providence Mennonite Church
Ripple Allentown

Rock Community Church
Rockhill Mennonite Church

Souderton Mennonite Church
Whitehall Mennonite Church

truyền giáo đã được gửi 
trong thế kỷ 20, đặc biệt là 
Cuba và Mexico.

Khi Giáo Hội Men-
nonite Mỹ được thành lập 
hơn một thập kỷ trước đây, 
Hội đồng Franconia tham gia các cơ quan quốc gia mới. Hội đồng là điểm 
chính của kết nối với giáo phái, đại diện tham dự cho hội thánh của mình 
cùng với 20 hội đồng khác trên khắp đất nước. Điều này có nghĩa là nhân 
viên hội đồng và các thành viên quản trị thường xuyên tham dự các cuộc 
họp và tham dự vào mối quan hệ mà cả hai gần và xa.

Hội Đồng Franconia: Together. Bersama, Juntos. Cúng Nhau. 
Hội đồng Franconia là bộ phận chính với các đối tác và các mục vụ để nối liền thế giới, với một lịch sử hơn 350 năm, 

lâu hơn nước Hoa Kỳ. Nó không phải dễ dàng giải thích, đa diện, và qua nhiều lối ban phước qua nhiều năm chứng minh 
lòng trung tín trong sự thận trọng rủi ro và sự rộng lượng, và cách quản lý. Câu chuyện của chúng tôi là sự kết họp với nhau, 
cố gắng để duy trì một cách đúng đắn liên quan giữa những sự thay đổi mạnh mẽ. Lịch sử của chúng tôi, câu chuyện của 
phong trào P iên Chúa qua các thế hệ, vẫn đang tiếp diễn. Bởi quyền năng của Chúa P ánh Linh, chúng ta có thể có can 
đảm để không chỉ bảo tồn, nhưng ước mơ, không chỉ vẫn còn, nhưng để đi, không chỉ chịu đựng, nhưng để phát triển mạnh.

Trao quyền cho các hội thánh mới
Vào tháng Hai này, bởi ân sủng của Đức Chúa Trời, 
trung tâm Georgia Praise tổ chức kỷ niệm một năm 
của chúng tôi. Trong suốt năm nay, Hội đồng Fran-
conia đã hết lòng ủng hộ chúng tôi trong nhiều cách. 
Chúng tôi rất biết ơn đối với sự khuyến lệ, hướng dẫn, 
và đã hỗ trợ tài chính cho chúng tôi. Chúng tôi cảm 
thấy vững mạnh và vinh dự là một phần tử trong một 
gia đình lớn của Hội đồng Franconia. Chúng tôi cầu 
nguyện xin Chúa ban phước, gia đình chúng tôi sẽ phát 
triển hơn nữa trong những năm tới. Chúng tôi muốn 
bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất đến tất cả anh chị em 
trong Hội đống.  -  Yunus Perkasa Tjeng, Mục sư , 
Trung Tâm Georgia Praise 

Trang bị những người lảnh đạo
Hội đồng Franconia đã đóng một vai trò quan trọng 
cho đời sống trong nhà thờ của chúng tôi đã đồng đi 
với chúng tôi trong suốt quá trình tìm kiếm mục sư của 
chúng tôi gần đây. Noah Kolb, đại diện cho Hội đồng, là 
công cụ cung cấp một danh sách các ứng viên có sẵn. Khi 
nhóm phỏng vấn của chúng tôi phỏng vấn các ứng cử 
viên, ông đã sẵn sàng hướng dẫn và khuyên dạy và khôn 
ngoan qua từng bước của đường lối. [Và bây giờ ] Hội 
đồng Franconia cung cấp đào tạo thêm và Khả năng cho 
mục sư này. Nó được yên tâm cho chúng tôi biết họ cũng 
là một phần của việc đánh giá và xác nhận cá nhân cho 
dịch vụ.  - Karen Moyer ,trưởng ban ủy ban tìm mục sư , 
Hội thánh  Rocky Ridge



Xin những câu chuyện của chúng tôi thêm nhiều
Emily Ralph (eralph@franconiaconference.org)

Đầu năm nay, Hội đồng quản trị và nhân viên đã gặp nhau để thảo luận về mục đích của cơ cấu Hội đồng Franconia 
và nhân viên. Một sự đồng thuận ngày càng tăng rằng “ Hội đồng “ của một mạng lưới hơn một tổ chức , kết nối và đào tạo 
các hội thánh và các nhà lãnh đạo cho truyền giáo của P iên Chúa trong thế gian .

Và như một mạng lưới, nó là quan trọng như vậy chúng tôi chia sẻ những câu chuyện của chúng tôi với nhau. Chúng 
tôi cổ vũ khi những người khác ăn mừng, chúng tôi thương tiếc khi những người khác đau buồn, chúng tôi ban cho khi 
những người khác đang có nhu cầu. Và trong thời gian của chúng tôi, chúng tôi cũng nhận được.

Trong những tháng tới , bạn có thể nhận thấy một số thay đổi trong giao tiếp đến từ văn phòng hội đồng :
• Một bản tin email hàng tuần cho các mục sư ( franconiaconference.org / intersectings ) với tin tức , blog , và các 

phương tiện truyền thông xã hội thông tin cập nhật từ hội đồng của chúng ta .
• 4 trang mới các nút thông giao sẽ được xuất bản trong tiếng Anh , tiếng Indonesia , tiếng Tây Ban Nha, và Việt Nam .
• Kết nối: một podcast mới kỷ niệm kết nối của chúng ta trong Đấng Christ qua các câu chuyện và phỏng vấn .
• Tiếp tục thử nghiệm với các kỷ thuật cho phép chúng ta kết nối với nhau bất chấp những rào cản, khoảng cách thời 

gian, và ngôn ngữ.

Những chổ cứng rắn không ngờ sẽ luôn luôn ở với chúng ta. Nhưng đó không phải là kết thúc của câu chuyện. Ngoài 
ra còn có những chổ bất ngờ niềm vui,  hiểu biết, và tăng trưởng . Mong những câu chuyện của chúng ta đi ra ngoài!

Trao quyền cho các những mục vụ
Christopher Dock Mennonite High School hết lòng 
vui mừng về sự đánh giá cao mối quan hệ hợp tác 
với Hội đồng Franconia. Năm nay chúng tôi đã làm 
việc với nhau để thuê và chia sẻ một mục sư trường 
/ hội đồng trưởng thanh niên. Ertell Whigham 
và John Goshow đã là một gương mặt tuyệt vời 
của Hôi đồng để tham dự các chương trình Dock 
như ngày mục sư, và cung cấp tư vấn trong suốt 
cả năm. Cuộc hành trình của chúng ta với nhau 
được tiếp thêm sinh lực và ban sự sống như chúng 
ta bao quanh người trẻ của chúng ta với sự hỗ trợ 
cần thiết để chuẩn bị cho họ ảnh hưởng các hội 
thánh và thế gian.  - Conrad Swartzentruber , Hiệu 
trưởng , Christopher Dock Mennonite High School

Hội thánh của bạn có một câu chuyện để chia sẻ ? 
E- mail câu chuyện , hình ảnh , video , hoặc blog để 
ERalph@franconiaconference.org . Và đừng quên chia sẻ 
những khoảnh khắc có ý nghĩa hội thánh cuộc sống bằng 
cách sử dụng # fmclife trên Twitter !



Plains có một lịch sử hỗ trợ các thành viên trong 
thời gian cần thiết và điều này là một cơ hội để mở 
rộng sự hỗ trợ ở một mức độ hội đồng . Hành động 
này giúp chúng ta nhận ra chúng ta là một phần của 
một cơ thể lớn hơn, và khi một thành viên của cơ 
thể lớn đau khổ , chúng ta cũng cảm thấy đau đớn.  
- Merlin Grieser , Chủ tịch chấp hành, Plains

Không chỉ làm chúng tôi có một trách nhiệm như 
anh chị em trong Đấng Christ , nhưng PPC và Nor-
ristown cũng tương tự như : cả hai đều có chủ yếu 
là người da màu trong hội thánh , cả hai đều phục 
vụ trong các vùng đô thị , cả hai phải đối mặt những 
thách thức tương tự . - Aldo Siahaan , Mục sư , Phil-
adelphia Praise Center

Whitehall thực hiện các quyết định để cho một số 
tiền nhất định từ quỹ lòng nhân từ của chúng tôi và 
sau đó trình bày câu chuyện với các hội thánh trong 
trường hợp cá nhân muốn cung cấp cho. Trong ba 
tuần lễ, hội thánh cho phù hợp với những gì chúng 
tôi đã từ ngân sách của chúng tôi. Tại sao chúng tôi 
làm điều này? Chúng tôi muốn là một phần của 
Vương quốc P iên Chúa làm việc liên tục trong 
Norristown. - Rose Bender, Mục sư, Whitehall

New Life là một phần quý giá của gia đình Hội đồng 
của chúng tôi và họ được đáp ứng nhiều nhu cầu 
trong cộng đồng của họ . Chúng tôi muốn học hỏi 
từ họ làm thế nào để tiếp cận cách hiểu quả hơn với 
cộng đồng của chúng tôi, chia sẻ tình yêu của Đấng 
Christ. - Steve Landis , Mục sư , Franconia

Chúng tôi muốn hợp tác với các hội thánh khác để 
Norristown có thể tiếp tục mục vụ quan trọng của 
mình trong cộng đồng Norristown . Một ứng dụng 
đã được trình lên một quỹ hội thánh “ trên ngân sách 
“ yêu cầu, cung cấp hỗ trợ cho các mục vụ là một 
phần mở rộng của Deep Run East . Các thành viên 
“đã bắt được khải tượng “ và hỗ trợ tài chánh cho cơ 
hội này. - Ken Burkholder, Mục sư, Deep Run East

Tôi không thể không nhìn thấy nhiều khuôn mặt của 
Giáo Hội Mennonite địa phương và tự hỏi những 
câu chuyện có thể nói với các hội thánh nhìn thấy 
chính mình ở những chổ khó khăn bất ngờ, những 
câu chuyện của các hội thánh tìm nơi an toàn để 
xử lý cuộc đấu tranh của họ , và những câu chuyện 
của các giáo hội tiếp cận trên của chúng tôi sự khác 
biệt để chia sẻ trong các cuộc đấu tranh . Những 
khó khăn bất ngờ sẽ luôn luôn ở với chúng ta có thể 
những câu chuyện ra đạt rất nhiều. - Je®   Knightly, 
Chấp sự, West Philadelphia

Không mong muốn hỗ trợ lẫn nhau giúp tiết kiệm xây dựng nhà thờ
Sheldon C. Good (Mennonite Weekly Review)

Khi Nueva Vida Norristown New Life mua lại một tòa nhà văn phòng 
bên cạnh nơi hộ i hợ p trong năm 2007 , một người môi giới địa phương 
dự kiến nó sẽ chỉ mất sáu tháng để điền vào nó với người thuê nhà . Sau 
đó, cuộc Đại suy thoái nhấn xẩy ra.  Mùa hè qua hội thánh đã trên bờ 
vực bị tịch thu nhà của nhà hộ i hợ p 104 năm tuổi , được liệt kê như là 
vật thế chấp cho thế chấp xây dựng mới.  Một số mục sư và các nhà lãnh 
đạo trong Hội đồng Franconia học kinh nghiệm của hoàn cảnh. Trong 
tháng chín, họ bắt đầu một lời kêu gọi hội nghị cho $95.000 để đáp ứng 
nhu cầu của thế chấp cho một năm. Đến nay, hơn 20 nhà thờ, các doanh 
nghiệp , và cá nhân đã cam kết hơn $100.000 .

Tại sao chúng tôi đã là điều này?

franconiaconference.org


