
Hội Đồng Giáo Hội 
thuộc một Loại Đăc 
biệt
Theo lời mời ân cần của Giáo 
Hội Eastern District, các đại biểu 
Giáo Hội Mennonite Franconia 
đã tham dự  với Giáo Hội Eastern 
District vào Mùa Xuân ngày 4 
tháng 5. Mục đích của cuộc họp 
mặt duy nhất này tại Nhà thờ 
Zion Mennonite ở Souderton, PA 
là để nhận và nhận ra các khuyến 
nghị về sự hình thành của giáo 
hội mới phát sinh từ sự hòa giải 
của các giáo hội.

Những gì đã diễn ra tại hội đồng 
này có thể vượt quá mong đợi 
của mọi người. Các thành viên 
của Nhóm Đặc nhiệm Cấu trúc 
và nhận dạng đã hướng dẫn 
chúng tôi thông qua các khuyến 
nghị được hình thành qua sự cầu 
nguyện cho một hội đồng thường 
niên, cơ cấu ban chấp hành giáo 
hội, đại diện đại biểu, các hội 
chúng thành viên và các Mục vụ 
liên quan. Các đại biểu đã chia 
sẻ câu hỏi và đưa ra phản ứng 
chu đáo trong các nhóm đã chia 
ra. Tinh thần tích cực và “ sự tin 
tuởng khiêm tốn “của nhóm đặc 
nhiệm (theo ghi nhận của Steve 
Kriss, Hội trưởng Điều hành 
Franconia,) đã truyền đi.

Rina Rampogu, Hội Thánh Plains, 
chia sẻ các khuyến nghị từ nhóm đặc 
nhiệm cấu trúc và bản sắc.

Ảnh của Emily Ralph Servant

Những Giao Điểm
Những câu chuyện từ Hội Đồng Franconia

Mùa Hè 2019
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Các khuyến nghị miêu tả cho các thực hành tốt nhất của cả hai nền văn hóa 
Giáo Hội. Sự cân nhắc cẩn thận đã được đưa ra để đại diện cho tất cả các hội 
chúng của chúng tôi theo cỡ, nguồn gốc dân tộc và địa điểm. Những gì đáng lẽ 
phải là một nhàm chán khó khăn thông qua một đề nghị tái tổ chức là một món 
quà tuyệt vời trong quá trình hòa giải của chúng ta, được Chúa Thánh Ljnh làm 
cho sống lại.

Phong cách Hội đồng Mùa Xuân của Giáo hội Eastern District là thú vị. Scott 
Roth (Hội trưởng điều hành Eastern District) “đã khuyến khích mạnh mẽ “ các 
đại biểu để “ khoe” về cách Chúa làm việc với các hội chúng của chúng ta để 
chia sẻ phúc âm với cộng đồng của chúng ta. Thời gian cho các cuộc trò chuyện 
không chính thức đã được mở ra trong lịch trình hội đồng. Tôi đã có một vài 
cuộc trò chuyện thật thú vị với các đại biểu của các nhân khẩu khác nhau.

Một số người thừa nhận tiềm năng thực sự của” con cá lớn nuốt con cá nhỏ.” 
Nhưng những người bạn Eastern District của tôi đã hồi tưởng về những nỗ lực 
chung, hiệu quả trong đào tạochấp sự lãnh đạo, các mục vụ trong tù, giáo dục 
và các truyền giáo có từ những năm 1960. Trong nhiều tình huống, sự hòa giải 
giữa các láng giềng Giáo hội Eastern và 
Giáo hội Franconia hội chúng đã được 
tìm thấy. Các đại biểu từ các hội chúng 
mới hơn của chúng ta đang kiên nhẫn 
chờ đợi công việc này được hoàn thành 
và rất vui khi được làm chứng cho các 
khả năng của sự hòa giải này. Tất cả 
đồng ý: tại sao chúng ta đã chờ đợi quá 
lâu?

— Sharon Williams, Hội Thánh
Nueva Vida Norristown New Life

@franconiamc
#fmclife

FranconiaMC

Gặp Hadi Sunarto
Hadi là Mục sư của Trung tâm 
Community Life for Philadelphia 
Praise. Ông phục vụ cộng đồng 
Indonesia trong khu phố của mình 
bằng cách giúp đỡ với các tài liệu 
nhập cư và chứng minh thư, các 
lớp học tiếng Anh, dịch thuật và 
điều hướng cuộc sống trong một 
thành phố của Hoa Kỳ.

Làm quen với Hadi và các nhà 
lãnh đạo Giáo hội Franconia 
bằng cách đọc các câu chuyện 
của họ trong website:
franconiaconference.org/call

Biên tập
Câu chuyện về Lễ Ngũ Tuần (Công 
vụ 2) nhắc nhở chúng ta rằng Thần 
của Chúa mang đến sự hiệp nhất 
trong sự khác biệt, truyền sự khải 
tuợng cho nhà thờ mới, đa dạng và 
nhấn mạnh tầm quan trọng của trí 
tưởng tượng, các mối quan hệ và kết 
nối.

Khi giáo hội của chúng ta tiếp tục mở 
rộng và thay đổi, chúng tôi cũng cần 
sự tưởng tượng, sự tham gia và cam 
kết duy trì kết nối với nhau. Thông 
qua Thần của Đức Chúa Trời, sự hiệp 
nhất ở giữa các bối cảnh khác nhau 
của chúng ta, việc giải thích kinh 
sách, ngôn ngữ, văn hóa và địa lý sẽ 
rất cần thiết cho sức sống của chúng 
ta.

Những câu chuyện gần đây đưa ra 
bằng chứng về Thần của Đức Chúa 
Trời vận hành giữa chúng ta, tạo ra 
các kết nối và sự tham gia mạnh mẽ. 
Quá trình hòa giải và các hội chúng 
mới thăm dò thành viên hứa hẹn 
những cách thức mới liên quan. Các 
lãnh đạo mới và nhân viên ở mọi lứa 
tuổi đến tham dự giáo hội: song ngữ, 
với kinh nghiệm mục vụ đa dạng, 
từ các quốc gia và nền tảng đức tin 
khác nhau. Các mục sư đang kết nối 
và hỗ trợ lẫn nhau tìm hiểu trong các 
cộng đồng trong khi giới trẻ kết nối 
tại giáo hội để vui chơi, thông công 
và khuyến khích. Các hội chúng nảy 
ra các mục vụ mới bằng cách sử dụng 
Tài trợ hoạt động truyền giáo để vượt 
lên trên chính mình.

Xin thần của Lễ Ngũ Tuần tiếp tục 
truyền cảm hứng cho chúng ta ý 
tưởng tượng, sáng tạo và thực hiện 
ước mơ của các thành viên của chúng 
ta bất kể tuổi tác, kinh nghiệm, giới 
tính, địa vị, văn hóa 
hoặc các ơn tứ của họ!

— Mary Nitzsche, 
Phó Hội trưởng 

Điều hành

Luôn cập nhật tin tức từ quá trình hòa 
giải và tìm hiểu các hội thánh và lãnh 
đạo khác từ Giáo hội Eastern District và 
Franconia bằng cách đăng ký nhận bản 
tin email hai tuần một lần của chúng tôi, 
Bridges, tại franconiaconference.org/
media/bridges/.
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Làm việc và hy vọng ở Florida

Vào tháng Tư, Noel Santiago và tôi đã đi 
đến Fort Meyers, Florida để đại diện cho 
giáo hội của chúng ta trong một cuộc trò 
chuyện với các hội thánh thích đến việc duy 
trì mối quan hệ với Giáo hội Mennonite 
Hoa Kỳ sau khi rút khỏi giáo hội của họ.

Vài năm trước, Franconia đã giúp hướng 
dẫn một cuộc trang bị với các nhà lãnh đạo 
Giáo Hội Eastern District tại Sarasota. Có 
một sự ấm áp giữa một số nhà lãnh đạo 
giáo hội của chúng tôi và các cộng đồng 
Floridian kể từ đó. Vào mùa xuân, chúng 
tôi đã nhận được một yêu cầu đến cùng với 
một số hội chúng để cung cấp thêm các 
sáng kiến lãnh đạo và bổ sung.

Thần tiếp tục làm rung chuyển các cấu trúc của nhà thờ. Đức Chúa Trời tiếp tục mang đến những triển vọng mới cho 
các mối quan hệ và đổi mới có thể mở rộng mối tương giao đúng đắn cho mọi người gần xa. Cái này đi đâu ? Chúng tôi 
không biết. Chúng tôi muốn được mở vòng tay liên quan đến các cộng đồng ở Florida. Tôi tin tưởng mạnh mẽ rằng, đối 
với những người được ban cho nhiều, được yêu cầu 
nhiều.

Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc và hy vọng.

—Steve Kriss,Hội trưởng điều hành

Làm thế nào để chúng ta làm sắc nét chúng 
ta là ai? Chúng ta làm điều đó trong mối 
quan hệ với những người khác. Đó là một 
kinh nghiệm của Cộng đồng học tập mà 
tôi đã tham gia. Được khuyến khích bởi 
Randy Heacock và được tài trợ một phần 
bởi Giáo Hội Franconia, nhóm bốn mục sư 
của chúng tôi (Jessica Miller từ hội thánh 
Perkasie, KrisAnne Swartley từ hội thánh 
Doylestown, Franco Salvatori từ hội thánh 
Rocky Ridge, và tôi) đã hợp lại với nhau, 
mổi tháng để trao đổi, cầu nguyện, phát 
triển cá nhân/ mục vụ, và loại mài giũa đến 
từ việc chia sẻ cuộc sống của chúng ta với 
nhau. Walter Sawatzky phục vụ như là huấn 
luyện viên và người hỗ trợ của chúng tôi.

Vòng tròn này đã có ý nghĩa sâu sắc đối với mỗi chúng ta, mặc dù thực tế là chúng ta đến từ những bối cảnh rất khác 
nhau. Chúng tôi không phải tất cả cùng tuổi. Chúng tôi không phải tất cả đều có chung thần học. Tất cả chúng ta đều có 
những kinh nghiệm giống nhau. Chúng tôi không phải tất cả đều đến từ nền Mennonite. Chúng tôi phục vụ các loại nhà 
thờ rất khác nhau.

Mặc dù có những khác biệt, tuy nhiên, chúng ta có nhiều điểm chung. Tìm một nơi mà những gì hợp nhất chúng ta là một 
ưu tiên cao hơn những gì chia rẽ chúng ta đã làm mới cho tâm hồn tôi và đã mài giũa tôi như một người và mục sư.

—Josh Meyer, Hội Thánh Franconia

Sandra và Marco Güete thờ phương trong một đồng hội thường niên của 
Giáo Hội Mennonite Đông Nam. Ảnh của Andrew Bodden.

KrisAnne Swartley, Jessica Miller, Walter Sawatzky, Franco Salvatori, và 
Josh Meyer.

Được mài giũa trong cộng đồng 
(Loại “học tập“ trên mạng)

Để có những câu chuyện hai tuần một lần và cập nhật, 
hãy đăng ký nhận bản  n email của chúng tôi tại

franconiaconference.org/intersectings



Cập nhật tài chánh
Tháng 5 năm 2019                           

4 tháng (Tài Chánh năm 2019-20 chưa được kiểm tra)
Điều hành Năm qua   Hiện        Ngân sách        Ngân sách
THU
Hội thánh dâng   $  63,615      $  65,672  $  82,030
Trợ Cấp bất động sản $133,332      $133,332  $133,332
Tất cả các nguồn  $  23,844      $  35,018  $    7,165              _________     _________     _________
T Tổng cộng (+)  $220,791      $234,022  $222,527
CHI 
Mục vụ/Chương trình $198,152      $220,160  $171,095
Giúp phục vụ    $ 58,739       $  64,752  $  71,792              _________     _________     _________
Tổng số Chi  (-)  $256,891      $284,912  $242,887              _________     _________     _________
Còn Lại                $ (36,100)    $ (50,890)  $ (20,360)

(ở trên) Học viện Dock đã chật cứng cho trung học sơ 
ấp đến khuya như 190 thanh niên từ 15 hội chúng thích 
chơi các trò chơi, âm nhạc, thực phẩm và khuyến khích 
tinh thần. Ảnh của Jess McQuade.

Vào tháng Tư, các đại biểu đã khẳng định Ken Burkholder (phía trên bên 
trái) là Người điều hành Giáo Hội tiếp theo. Các nhân viên trong giáo 
hội nghị đã mở rộng để bao gồm (trái sang phải) Danilo Sanchez, Brooke 
Martin, Hendy Matahelemual, Josh Meyer và Marco Güete (trang 3).

Tham gia cộng đồng giáo hội 
của chúng tôi để tìm hiểu và cầu 
nguyện cho nhau mỗi tuần - xem 
bản tin của bạn để biết thêm! (bên 
dưới) Trẻ em chia sẻ ơn tứ khiêu 
vũ tại hội chúng Alpha (NJ).

(phải) Hội chúng Whitehall 
(PA) đã nhận được một khoản 
trợ cấp hoạt động truyền giáo 
năm ngoái, mà họ đã sử dụng 
để phát triển lãnh đạo giữa các 
thành viên Karen (Miến Điện).

Đọc toàn bộ câu chuyện tại
franconiaconference.org/intersections


