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Các Hội thánh
Franconia họp tác
chống lại nạn buôn
người.
Cuộc thảo luận về tình dục con
người vẫn còn để lại cho nhiều
người lảnh đạo trong hội thánh
còn thắc mắc điều gi ràng buộc
mọi người lại với nhau với
những niềm tin đa dạng, bốn hội
thánh trong giáo hội Franconia
phối họp với nhau để chống lại
việc buôn bán người.
Bốn hội thánh—Doylestown,
Finland, Franconia, và
Philadelphia Praise Center – có
những hội viên với quan điểm
thần học đa dạng, chủng tộc, và
tình trạng về kinh tế - xã hội, làm
lợi ích chung trong việc giải
quyết nạn buôn người trong thời
điểm quan trọng khi lúc nói
chuyện xung quanh về đồng tính
luyến ái phân cực nhiều nhà thờ.

Hinh bìa: Worthwhile Wear,
một tổ chức phục vụ cho các
nạn nhân buôn bán tình dục tại
địa phương.
Ảnh bởi Sue Anne Rush.

Mỗi hội thánh đã có những bước
riêng để thông tin về sự ảnh
hưởng của nạn buôn người trên
quốc tế và tại địa phương. Việc
này đã chưa xẩy ra cho đến mới
đây, tuy nhiên, các lảnh đạo từ
bốn nhà thờ nhận ra việc chia sẻ
sự tin chắc ở một địa điểm có vẻ
ngạc nhiên: một cuộc họp đại
biểu.
Tiếp trang 2

Tìm thêm tại www.franconiaconference.org

Gặp Carolyn Albright
Biên Tập
Susan Ruach có lần đã viết,”Để vật
lộn đã từng là dùng cả hai tay lắc và
xoắn….và không chịu bỏ nhưng vặn
câu trả lời từ nó tất cả như Gia-cốp
đã làm chúc phước. Nhưng có một
cách khác để vật lộn với một vấn đề,
một câu hỏi---cách đơn giản là nhảy
vào trong vực thẩm và thấy mình
đang trôi nổi, ngả, nhào lộn, bị dẫn
dắt, từ từ và nhẹ nhàn, nhưng chắc
chắn, đến sự trả lời của Đức Chúa
Trời dành cho chúng ta; chúng ta
nhìn thấy câu trả lời mở ra trước mắt
chúng ta và vẫn còn là một phần của
việc mở ra.”
Kỳ nầy báo Giao Điểm theo dỏi các
câu chuyện của các anh chị em xuyên
tất cả trong giáo hội của chúng ta có
những ai đã bị tự mình ở trong các
chổ vật lộn, đau buồn, và khó khăn.
Chúng ta đã vật lộn vối sự bạo động,
sự nhập cư, buôn bán người, kỳ thị
chủng tộc, Chúng ta vật lộn để tìm
tiếng gọi của chúng ta, để phục hồi
lại sự liên hệ, chống lại sự áp bức.
Nơi này của sự không cân bằng
không là mới với đa số trong chúng
ta; trong sự vật lôn của chúng ta
chúng ta tìm thấy thần của Đức Chúa
Trời đang làm việc và chúng ta khám
phá ra vai trò của chúng ta trong khi
vật lộn với Đức Chúa Trời để thấy
giấc mơ của Đức Chúa Trời trở nên
sự thật và công lý của Đức Chúa Trời
ngự trị trên đất cũng như trên thiên
đàng. Như chúng ta tranh đấu với
nhau, mong chúng ta tìm thấy chính
chúng ta vật lôn, nhảy, trôi nổi, tham
gia trong sự mở ra, và tin cậy nơi
Đức Chúa Trời là Đấng đã hứa là
một ngày kết thúc cuộc
vật lộn của chúng ta
bằng cách lau ráo hết
nước mắt từ mọi con
mắt.
— Emily Ralph,
phó giám đốc
truyền thông

Một giáo viên thương mại, Carolyn ở
trong nhóm mục vụ của Ripple
Allentown. Cô kết hôn với Tom và có
con đã trưởng thành. Cô được kêu gọi
vào mục vụ bao gồm “thực hiện trang
trại của chúng ta và trao đổi cho một
căn hộ ở trong thành phố Allentown,”
Nhận biết Carolyn Albright và các vị
lảnh đạo khác trong Hội Đồng
Franconia bằng cách đọc các câu
chuyện của họ trong website:
Franconiaconference.org/call
Tiếp từ trang 1
Trong tháng Hai, khi các lảnh đạo trong giáo hội Franconia vật lộn với các câu hỏi liên
quan đến đồng tình luyến ái, Josh Meyer, phó mục sư hội thánh Franconia, kêu gọi các
lảnh đạo nhà thờ, “Điều gì quan trọng hơn về vấn đề công lý, sự nhân từ và sự trung
tín mà chúng ta có thể họp chung quanh đây?” Ví dụ, Meyer góp ý, dù cho có những ý
kiến khác nhau về vấn đề đồng tình luyến ái, không phải mọi người đồng ý rằng con
người không nên bị lạm dụng, hảm hiếp, và bán để làm nô-lệ?
“Đó là lời kêu gọi đã tóe nhanh, lên trên tột điểm để hỏi ai muốn làm việc chung với
nhau trong việc này, Samantha Lioi đã nói, hội trưởng của hòa bình và công lý trong
Giáo hội Franconia.
Một nhóm được giao phó đặc trách đã được thành lập, tổ chức một buổi ăn sáng trong
tiềm lực tụ vào tiêu điểm bán người và buổi hội thảo chống lại việc buôn bán lậu đã
được tổ chức trong hội đồng của giáo hội trong tháng Mười Một ngày 15. Công tác là
lên kế hoạch để một ngày công khai chứng minh, nơi mà mọi người sẽ được mời đến
hiệp lại và cầu nguyện các điểm buôn bán công khai tại hướng đông nam
Pennsylvania.
“Cảm giác của tôi là có nhiều hội thánh
thậm chí không nhận ra mức độ mà nạn
buôn bán người là thực sự đang xẩy ra
trong thế giới của chúng ta,” Meyer đã nói
“ Có rất nhiều nô lệ trong thế giới ngày nay
hơn trong thời điểm khác trong lịch sử nhân
loại. Các nhà thờ cần phải biết về vấn đề
này.
… Tô cũng có cảm giác khác là có nhiều
nhà thờ thấy hoàn cảnh như vậy nhưng
không biết làm gì để giúp đỡ. Nó có vẻ là
một vấn đề lớn; no cũng khó để biết làm
thế nào để tham gia. Nếu chúng ta có thể
tìm đường lối để giúp các hội thánh hành
đông một cách thực tiển, đó là một điều
việc vĩ đại”
— Sheldon C. Good
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Emily Ralph,
Phó giám đốc thông tin
Lora Steiner, tổng biên tập
Dawn Ranck Design
Hiên nay báo giao điểm có trong tiếng
Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng In-đônê-xi-a và tiếng Việt Nam, để có báo,
xin liên lạc office@franconiaconference.org

@franconiamc
#fmclife

FranconiaMC

Vui mừng với Aldo và Viviani
Sau ba năm rưởi ho lấy nhau, Aldo Siahaan và vợ, Viviani Chandra, cuối cùng họ được sống chung với nhau tại Philadelphia,
Aldo là mục sư trong Hội Thánh Philadelphia Praise Center và một mục sư trong LEAdership với Giáo hội Franconia
Mennonite.
Aldo và Viviani cả hai gốc từ Indonesia, và đã gặp nhau tại Philadelphia trên mười năm qua tại nhà thờ của người Indonesia
trong thành phố. Viviani đã đến Hoa Kỳ trong năm 2000, nơi mà cô xin tị nạn vì lý do tôn giáo và chủng tộc (Viviani là gốc
người Trung Hoa). Nhưng, việc xin giấy phép của cô đã bị
từ chối và cô phải trở lại quê nhà.
Sau khi Viviani đã trở về Indonesia, hai người vẫn giử sự
liên lạc với nhau, và cuối cùng đã cưới nhau trong năm
2010. Biết rằng việc làm giấy thị thực xuất nhập cảnh có
thể cần một thời gian, hai người đã quyết định là Viviani
đi đến Toronto, Canda, nơi mà cô đã đến học và làm thiện
nguyện chổ tiệm bán hoa. Năm 2011, Aldo đã lấy được
công dân U.S, và xin giấy thường trú cho Viviani. Trong
tháng Sáu ngày 2 năm nay, sau hai năm rưởi chờ đợi, giấy
phép được chấp nhận và Viviani đã có thể đến U.S.
Đôi vợ chồng cảm ơn cho sự cầu nguyện và ủng họ mà
họ đã nhận được, và sự giúp đở từ Steve Kriss và Giáo hội
Mennonite Church Eastern Canada.
— bởi Lora Steiner, tổng biên tập

Cảnh sát tấn công nhà thờ Mennonite đang
nhóm họp tại Viêt nam.
Vào tháng Sáu, cảnh sát bảo vệ đã tấn công một nhà thờ Mennonite
tai Việt Nam, nơi các mục sư và các sinh viên thần học đang họp lại.
Vào cuối tháng Bảy, các hội viên của nhà thờ đó đã đến như là dân tị
nạn tại Allentown.
Tấn công tai nhà thờ Tin Lành Mennonite, một hội thánh không có
giấy phép chính quyền tại Việt Nam
Cảnh sát xông vào tòa nhà, hành hung 76 và các sinh viên và các nhà
lảnh đạo giáo hội hiện nay. Họ đã được đưa đến đồn cảnh sát địa
phương và ký tên, mặc dù không có lệnh bắt giữ đưa ra hay lý do cho
phép để đánh đạp và bắt giử.
Các Lảnh đạo Giáo Hội kiến nghị cơ quan có thẩm quyền và đặt năm
cáo buột chống l5i cảnh sát địa phương.
Sự việc như thế thường xậy ra thường xuyên tại Việt Nam như mới
đây cũng như mười năm về trước, nhưng chính quyền Việt Nam đã có
chỉnh đốn hồ sơ về tình trạng nhân quyền và tự do tôn giáo. Tuy
nhiên, những câu chuyện về bạo lực đối với Mennonite vẫn thường
xẩy ra.
Luke Martin (Trái) và Mục sư Mennonite Nguyễn Quang Trung tại

Gia đình đã đến Allentown đã được công nhận là người tị nạn bởi
ngày lể của Hội Thánh Mennonite Việt Nam vào tháng Mười Một
Cao Quỷ Tị Nan Liên Hiệp Quốc. Nguyễn Thành Nhân, và vợ Thân 2012.
Ngọc Hà và con gái sáu tuổi là hội viên của Hội
Thánh Tin Lành Mennonite, nơi Nguyễn Thành
Nhân đã lấy các môn học Kinh Thánh và thần
Hội Đồng Liên hệ Các Mục vụ ( CRMs ) là tổ chức phối
đạo, hướng dẩn ban thanh niên, và giảng dạy.
Anh đã bị bắt nhiều lần và đã bị quấy rối, và
hợp với Hội Đồng Franconia và phục vụ các hôi thánh và khu vực lân cận
anh và vợ anh đã trốn sang Thái Lan vào năm
trong danh Chúa Giêsu . Để xem danh sách đầy đủ của CRMs , vào
2011 nơi mà họ đã được cấp là dân tị nạn.
franconiaconference.org/directory.
— Bởi Luke Martin,
Hội Thánh Tin Lành Mennonite Việt Nam.

Tường Trình Tài chánh
Tháng Mười 2014

Điều hành ngân sách

Chín tháng (Tháng Hai – Tháng Mười)
Hiện còn
Ngân sách
Năm qua

THU TRƯỚC KHI CHI
Hội thánh dâng vào
$238,926
Tất cả các nguồn khác
$327,064
_________
Tổng cộng thu (+)
$565,990

$277,486
$356,167
_________
$633,653

$270,249
$293,518
_________
$563,767

$442,393

$509,342

$429,919

$155,500
_________
Tổng cộng các chi phí (-) $597,893
_________
CÒN LẠI
$ (31,903)

$160,433
_________
$669,775
_________
$ (36,122)

$158,252
_________
$588,171
_________
($ 24,404)

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

Trong tháng Bảy, Steve Kriss đã đi với bốn sinh viên tại trường Eastren
Mennonite Seminary đến New Orleans gần mười năm sau trận bảo
Katrina để tìm hiểu về công tác của MennoniteCentral Committee tại đó.

Hai nhà thờ Mennonite tại Philadelphia, Philadelphia Praise Center và
Germantown Mennonite, đã liên kết New Sactuary Movement khởi
xướng để nâng đơ những người đang lo sợ sự trục xuất từ Hoa Kỳ. Ảnh
bởi Bam Tribuwono

Trong tháng Mười, các lảnh Anabaptist họp lại trong Philadelphia cho cuộc
Hội Thảo Mục vu A-na-báp-tít Thành Thị. Ảnh bởi Rachel Sommer/MCC

Dae Wee Kim giử quyển Kinh Thánh Tân Ước Tiếng Hy-lạp và Anh ngữ
cha của anh đã nhận như là món quà từ một hội viên của nhà thờ Salford
Willis và Mary Lederrach năm mươi năm về trước. Mới đ6y gia đình của
anh ấy trả nó lại Harleysville để thêm vào Mennonite Heritage Center của
bộ sưu tầm.
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