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Trại Hòa Bình
Mùa Hè này , “nhân chứng Ana-báp-tít” có một số người dạy
học sinh trình độ lớp hai để tìm
hiểu cách các em chăm sóc trái
đất hoăc để cho một em gái 10
tuổi tạo sáng kiến để đối phó
với những xung đột mà em sẽ
đối diện tại trường.
Năm 2007, cô Meredith Ehst
tại hội thánh Salford
(Harleysville, Pa.) đem kinh
nghiệm của mình trong ngành
giáo dục để hướng dẩn trại hè
Hoà bình tại hội thánh. Mổi
năm họ chon một câu chủ đề và
lứa tuổi để thích họp cho mục
tiêu trong việc học tập trong
một tuần lể. Người trẻ tuổi nhất
học về các em được yêu
thương bởi Đức Chúa Trời và .
đã được tạo bởi những ân tứ
diệu kỳ. Các em lớp Hai và ba
học biết về Hoà Bình với địa
cầu, làm việc tại vườn của cộng
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Biên tập
Hầu hết mọi người đều biết trong
những tháng mới đây Địa Hạt Đông
Phương và Hội Đồng Franconia đã
lập lại cam kết là một người được kêu
gọi để sống hoà bình theo gương
Đấng Christ bởi cách của Samantha
Lioi là Hội trưởng của Ôn hoà và
Công lý.
Cô Samantha đang họp mặt các thành
phần lảnh đạo trong các hội thánh
trong mấy tháng vừa qua. Qua cô
cuộc đạm thoại và sự trao đổi, cũng
như cô hỏi những câu hỏi và chia xẻ
những thong tin, cô giúp cho chúng ta
để mạnh mẻ và hiểu được sự thật của
sự hòa bình và cung cấp cho mỏi
chúng ta các cơ hội để lắng nghe vơi
nhau.
Những ngữ thuật “hòa bình và công
lý” đôi khi cảm thấy trống không hoặc
mới. Hòa bình trông như thế nào
trong thế giới thực của Bridgewater,
Norristown, Harleysville, Atlanta?
Làm thế nào để chúng ta hiểu và sống
trong thực tế là từ thiện, trong khi
quan trong, không công lý?
Samantha sẳn sàng để giúp ý kiến cho
các hội thánh đến chổ hoạt động hòa
bình bên trong lẩn bên ngoài của các
cộng đồng đức tin.
(samatha@interculturachurch.com);
như cô đã nghe các câu chuyện của
chúng ta trong mùa hè vừa qua, tuy
nhiên, cô cũng nhắc nhớ rằng các hội
thánh Franconia và Mục vu Liên hệ
Hội động đang sống theo gương ôn
hoà của Đấng Christ—và báo Giao
Điểm kỳ này cho chúng ta một vài
câu chuyện trong nhiều câu chuyên
mà các bạn đã chia xẻ cũng như
chúng ta làm việc chung với nhau như
là những người hoà bình
họp lại nhau.
Nguyện Đức Chúa Trời
của Hy vọng ban cho
bạn sự vui mừng, hoà
bình và sư tin cậy
trong Ngài.
— Ertell Whigham,
Trưởng ban Mục vụ

Gặp gở Derek Cooper
Derek Cooper là phó giáo sư về nghiên
cứu Thánh kinh và lịch sử thần đạo tại
chủng viện Kinh Thánh ở Hatfield, Pa.,
cũng là nơi mà anh làm phó giám đốc
của chương trình Tiến sỉ Mục vụ. Anh và
vợ Bard là hôi viên của Hội Thánh Deep
Run East Mennonite.
Nhận biết Derek Cooper và các vị lảnh
đạo khác trong Hội Đồng Franconia
bằng cách đọc các câu chuyện của họ
trong website:
Franconiaconference.org/call
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đồng Salford. Các em lớn có tăng thêm hơn về năng khiếu về hoà giải xung đột mà
không cần đến bạo lực để cưỡng ép. Mọi người đều để thời gian trong lớp, các em
chơi trò chơi với nhau, còn các em khác ngồi ăn chung với nhau
Trung Tâm Philadelphia Praise, biết được nhu cầu của các thiếu nhi và các người láng
giềng của mình họ đã tổ chức, ba tuần lể Trại Hòa Bình vào mùa hè này, Erika
Bollman và Ardi Hermawan đã đưa ra một chương trình đề cao về một anh hung về sự
ôn hoà cho mỗi một ngày khác nhau khởi đầu với ông Menno Simons tiếp theo là ông
Martin Luther King, Jr., Mẹ Teresa, và người sáng lập địa phương về những gì ông ấy
hy vọng sẽ là” một khu rừng cây hoà bình” William Penn, Mục sư Aldo Siahan dạy về
Đức Chúa Trời chia đất cách ôn hoà giữa Áp-ra-ham và Lót, sự chống đối của người
đàn đở đẻ người Ai-cập không chịu giết các em bé người Hê-bơ-rơ, và bốn người đàn
ông lo lắng cho bạn và khiên người bạn ấy đến với Chúa Giê-su để được chửa lành.
Tháng Sáu, Ripple-Allentown tổ chức ba ngày trại Hoà Bình và họ đã học hỏi được
nhiều điều quan trọng. Các hội viên ở hai hội thánh Ripple và Whitehall đã có mặt tại
công viên Franklin chia nhóm ra để chơi trò chơi với nhau—lập nên các trò chơi, tạo
ra các tác phẩm nghệ thuật, và ngồi vòng
lại với nhau chia xẻ những câu chuyện với”
khăn Hoà bình”- sự thay đổi trên một
Hội Đồng Franconia
thanh nói và tập lắng nghe với nhau. Sau
Tập 75, số 3
câu truyện Kinh Thánh mỗi tối, họ chuyện
cho nhau chung phước lành- là dấu hiệu
Hội Đồng Franconia
tình yêu thương của Đức Chúa Trời còn
569 Yoder Road, Harleysville, PA
hơn chúng ta nghỉ và Ngài muốn chúng ta
Stephen Kriss,
yêu thương lẩn nhau luôn cả thế giới của
Giám Đốc Thông Tin
Ngài, nữa.
Emily Ralph, Quản lý Biên Tập
Như hội thánh thấy người láng giềng là
Dawn Ranck Design
những người là như vậy. chúng ta cùng dự
Dịch Bởi Thanh Pham
phần vào sự sống lại của Chúa Giê-su. GiêBáo Giao Điểm hiện có bằng tiếng
su này lột bỏ lo sợ quyền thế, bước đị với
Anh, In-do-ne-sia, Tây Ban Nha,
sự khiêm nhường ở giửa chúng ta cũng như
và tiếng Việt.
họ học được sức mạnh để làm những gì
đúng, và dạy tất cả chúng ta cũng như
chúng ta đi ra nói và học về sự hoà bình
cho những người láng giềng của chúng ta.
— Samantha Lioi, Whithall

@franconiamc
#fmclife

FranconiaMC

Nói lên sự thật đến với quyền lực
tại Norristown
Luật Pennsylvania đòi hỏi tất cả những cử tri phải trình thẻ
chứng minh đã tạo nên một bằng chứng mới cho Nueva
Vida Norristown hội thánh New Life (Cuộc Sống Mới)—
một đường lối mới để đứng chung với người nghèo và
những người không được xã hội quan tấm đến trong công
đồng của chúng tôi, và nói thật với quyền lực.

Sharon Williams và Donna Windle huấn luyện những người làm việc thiện
nguyện từ Quận Montgomery để làm tại văn phòng cử tri/hình thẻ chứng minh.
Hình ảnh theo ngược kim đồng hồ từ trái, Williams, Windle, Rita Heinegg, Carol
Newman, G.Hulings Darby,and Dot Martin. Ảnh chụp bởi Ertell Whigham.

Người ta hỏi, “Mennonite có tham gia vào chính trị
không?” theo chúng tôi, nó là vấn đề về công lý. Chúng tôi
phát hiện một cách nhanh chống là Đức Chúa Trời đã trang
bị cho chúng tôi để giải quyết nó—trong vòng ba tuần lể
luật đã ban hành trong tháng Tư, phòng cử tri chúng tôi/
phòng chụp hình thẻ chứng minh đã được dựng lên và làm
việc, là một trong những đáp ứng đầu tiên tại tiểu bang.

Chúng tôi làm với những người không có tất cả những giấy tờ chứng minh đã đòi hỏi để có một thể chứng minh có hình và không
có tiền để có thể. Chung tôi hy vọng sẽ mở thêm bảy hay tám trung tâm nữa vào cuối tháng Mười. Chung tôi cũng có huấn luyện
cho những người làm việc thiên nguyện ( từ Philadelphia đến Harrisburg) làm thế nào để giúp mọi người xuyên qua những phức
tâp và bao giờ thay đổi để có một thẻ chứng minh và làm thể nào để quản trị phòng cử tri/chụp hình thẻ chứng minh tại các cộng
đồng và các nhà thờ.
Năm 2013, chung tôi sẽ tiếp tục phục vụ qua chương trình này định kỳ tại Norristown, bởi vì nhiều tổ chức và hệ thống đòi hỏi
thẻ chứng minh có hình: các ngân hang, dịch vụ y tế, vai tiền, mướn nhà, mướn dụng cụ, và cho công việc làm.
— Sharon Williams, Nueva Vida Norristown New Life

Tìm Kiếm Hoà Bình tại hội thánh Sống
Hoà Bình
Trong Bài giảng trên Núi, Chúa Giê-su dạy chúng ta cầu
nguyện,”…Nước Cha được đến ở đất cũng như ở trên trời.”
Những chử này hướng dẩn chúng ta Sống Hoà bình. Giám Đốc
Điều hành ông Joe Landis làm việc với những người khuyết tật và
gia đình của họ, đời sống của họ thường tỏ ra còn ít hơn trên trời.
Ông xem công việc của ông như là” xây dựng nước của Đức Chúa
Trời tại trên đất này” bằng cách giúp đở những gia đình này, các
hội thánh, và cộng đồng để cùng nhau tìm kiến hoà bình.
“Hoà Bình để Sống Hoà Bình là Bình an,” Joe nói. “Nó cho thấy
một sự trọn vẹn, một sự đầy đủ trong mối quan hệ với Đức Chúa
Trời và với chính mình như một người trọn vẹn thích họp với
nhóm của mình, thị trấn của mình, và thế giới. Nó bắt đầu với mổi
cá nhân và hành vi qua long nhân từ chúng ta làm,bất kể nhỏ như
thế nào.”
Những cử chỉ nhân từ, hay sống hoà bình, đã chứng tỏ qua chương
trình vô vụ lợi Kết Nối Tình Hữu Nghị kết nối người khuyết tật với
một người bạn có tấm lòng quan tâm trong công đồng.
Một trong những tình bạn đã phát triển giữa Phi-líp
là người phục vụ bằng cách sống hoà bình, và
Aaron Leatherman, tại Towamencin. Từ trước
đến nay Aaron chưa bao cảm thấy có một sự kết
nối với một người khuyết tật, nhưng anh ấy chú
ý là trong một thời gian ngắn sau khi cặp bạn với
nhau họ đã trở nên một tình bạn “thật”. Aaron
nói”Chúng tôi bây là bạn, và không có trở lại.”
— Ella Roush, Peaceful Living.org

Aaron Leatherman đã hỗ trợ khi người bạn của mình Phi-líp đã trải qua
cuộc giải phẫu quan trọng. hình ảnh được cung cấp.

Hội Đồng Liên hệ Các Mục vụ ( CRMs ) là tổ chức phối
hợp với Hội Đồng Franconia và phục vụ các hôi thánh và khu vực lân cận
trong danh Chúa Giêsu . Để xem danh sách đầy đủ của CRMs , vào
franconiaconference.org/directory.

Cập Nhật Hoá tài chính Hội Đồng
6 tháng (tháng Một- tháng Sáu)
Điều hành ngân sách

Hiện còn

THU TRƯỚC KHI CHI
$169,226
Hội thánh dâng vào
Tất cả các nguồn khác
$186,428
_________
Tổng cộng thu (+)
$355,654

Ngân sách

Năm qua

$191,096
$165,631
_________
$356,727

$233,344
$140,876
_________
$374,220

$281,517

$268,722

$294,717

$121,768
_________
Tổng cộng các chi phí (-) $403,285
Trả tiền thiếu của tín dụng $12,500
_________
CÒN LẠI
$(60,131)

$135,542
_________
$404,264
$12,500
_________
$(60,037)

$105,718
_________
$400,435
$12,500
_________
$(38,715)

CHI
Các Muc vụ/
các chương trình
Hổ trợ các dịch vụ

Bekah Ford, Issac Moyer, và Derek Cassel, là những người làm thiện
nguyện từ Nhà thờ Franconia Mennonite tại Telford, Pa., đặt một lằng
phấn trên một nơi để chứa dụng cụ được dựng lên để làm trụ sở
Kingdom Builders Contruction trong tương lai tại kho chứa hang ờ
hướng Bắc thành phố Philadelphia. Ảnh chụp bởi Sheldon C. Good/MWR.

Những người dự trại tại Men-O-Lan Trại Cơ Đốc rửa chân cho
nhau. Mùa Hè này, các trại sinh từ các nơi và bên ngoài hội đồng đã
nghỉ đến làm gì để thực hành giải thích chử “Mennonite.” Maria
Byler đã đề nghị, “lột vớ của chúng ta, để xuống sàn , và thực sự rữa
chân cho người khác hoặc cho phép người khác rữa chân mình, để
cơ thể chúng ta kinh nghiệm được những gì chúng ta đào tạo tâm trí
và tấm lòng chúng ta như Mennonite.”

Các sinh viên tại Eastern Mennonite Seminary (PA) tra khào về khu vườn bình
an vẫn còn đứng trong cuộc chiến thế giới thứ II là nơi bị bỏ bơm ở trong trung
tâm của Birmingham, Anh Quốc. Ảnh chụp bởi Scott Hackman.

Tìm toàn bộ câu chuyện tại franconiaconference.org/intersections

