
Đức Chúa trời
làm quá sự tượng
của chúng ta

Sự cưu mang của Phao-lô
lang tràn ra cả phòng họp khi
Ervin Stutzman, Giám đốc Điều
hành của Mennonite Church
USA, đã đứng dậy trong  lúc quì
gối và hai tay giơ cao lên trời
công bố lời trong Thánh Kinh
Ê-phê-sô 3:20-21. Đó là một sự
kết thúc phù hợp cho buổi Hội
Đồng 2012, trong 175 đại biểu,
các người lảnh đạo có chứng
nhận, và  các người  tham dự
họp lại với nhau để phản ảnh và
tưởng nhớ lại nơi mà Đức Chúa
Trời đã làm và có thể làm giữa
Hội Đồng Franconia và Eastern
District.

Trong buổi hội họp của Hội
đồng Franconia, người điều
hành là ông John Goshow(Hội
thánh Blooming Glen) và người
trợ lý điều hành là Marta
Castillo ( Hội thánh Nueva Vida
Norristown New Life)thừa nhận
thách thức về tình yêu thương
lẩn nhau và giữ trong sự hiệp
nhất --- đặc biệt là giữa  sự bất
đồng về những vấn đề về tình
dục con người. “ Chúng tôi 
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thứa nhận rằng cần phải tìm hiểu sâu sắc hơn về chủ đề này và cũng mong muốn được
nghe những tiếng nói bất đồng không phê phán cùng với sự kiên nhẫn và tôn trọng,”
Goshow nói. “Chúng tôi tin rằng Đức Chúa Trời sẽ làm việc trong khi chúng ta tìm kiếm
sâu sắc hơn trên vấn đề qua trọng này,”  

Mối quan hệ liên tục  với Eastern District là một đề tài khác trong buổi nói chuyện.
Giám đốc điều hành của Franconia hội trưởng Ertell Whigham và Warren Tyson, Hội
trưởng Hội đồng cho Eastern District, tham khảo với các đại biểu về việc họ đã quyết
định về làm việc chung này; có nhiều đại biểu đã khẳng định về những ích lợi về sự làm
chung với nhau và chia sẻ các tài nguyện.

Mong muốn chia sẻ các tài nguyện thì nói đến  một xu hướng tiếp tục giám cho vào
ngân sách hôi đồng.  Randy Nyce (hôi thánh Salford ), Trưởng ban tài chánh Hội đồng,
ám chỉ đến  giảm bớt  giúp đở tài chánh  Hội Đồng Franconia nhận và có khản năn giảm
bớt nhân viên. Điều này liên  quan đến  một số đại biểu, đặc biệt là những lảnh đạo đã
được chứng nhận phụ thụôc vào sự hổ trợ từ LEADership Ministers.

Trong giữa những bất trắc, các đại biểu đã được nhắc nhở qua nhiều cách mà Đức
Chúa Trời đã và đang làm việc trong cộng
đồng hội đồng. Stutzman thách thức hội
đồng tìm kiếm Chúa “làm việc trong mọi
khía cạnh trong cuộc sống của chúng ta” và
trong các buổi nhóm và chung quanh bàn ăn
chiều, tham gia vào và chia sẻ  về tiệm giặc
và vườn hoa mục vụ,  biết ơn buổi ăn chiều
tối do các nhân viên cứu hoả địa phương,
cùng các sáng kiến khác, cách nhập vào
công việc của Chúa.  Những người tham dự
được thách thức để chấp nhận và rủi ro trong
những hiểu biết rằng Đức Chúa Trời có thể”
làm còn hơn tất cả chúng ta đo lường cầu
xin hoặc suy tưởng, theo  năn quyền của
mình là làm việc bên trong mổi chúng ta.”

— Krista Showalter Ehst, Bally 

Biên tập
Chúng ta thấy quyền năn của Đức Chúa
Trời đang làm việc trong  Hội đồng
Franconia. Đức Chúa Trời đang làm việc
là mở thêm các hội thánh mới, và thêm
cho chúng ta một cộng đồng mới nhất—
Ripple Allentown—  Whitehall
Mennonite Church  hội thánh mẹ. Nó là
một nhóm người Ana-báp-tit   đô thị cam
kết họp lại để mở rộng bình an của Đức
Chúa Trời trong thành phố.

Đức Chúa Trời đang làm việc trong sự
họp tác giữa Hội đồng Franconia và
Eastern District. Chúng tôi đã cùng nhau
đặt tên mục sư thanh niên và một mục sư
hoà bình và công lý.  Ban điều hành của
chúng tôi đã tăng thêm sự thông tin và
liên lạc và chúng tôi đã khuyến khích các
người lảnh đạo từ cả hai hội đồng họp lại
để hiểu biết nhau và làm việc chung với
nhau.

Đức Chúa Trời đang làm việc trong ba
điều ưu tiên đã được Ban điều hành của
chúng tôi xác định trong đầu năm 2012:

• Bắt đầu phát triển công tác truyền
giáo

• Làm các mối quan hệ và gây dựng
mục vụ liên hệ đa văn hoá .

• Xây dựng kả năng lảnh đạo qua các
khu vực địa lý và các thế hệ.

Đức Chúa Trời làm việc trong nhân viên
của hội đồng chúng tôi. Trong tháng Hai
năm 2011, Ertell Whigham đã được chỉ
định làm Hội trưởng điều hành. Khải
tượng của Ertell, hành.  Ertell khải
tượng, năng lực, và lòng mong muốn cho
nước của Đức Chúa Trời đã được tiếp
nhận và lòng biết ơn bởi ban điều hành
và các giáo hôi của chúng ta.

Tại Hội đồng 2010, Ervin Stutzman đã
nói,” Rắc rối + Ân điển = Hy vọng.” Lúc
bấy giờ, có nhiều trong vòng chúng ta
cầu xin rất ít. Nhưng bây giờ nhìn lại,
chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời đã
làm còn nhiều chúng ta cầu xin và tưởng
tượng.

— John Goshow & Marta Castillo,
người điều hành & người trợ lý 
điều hành
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Stephen Kriss, 
Giám Đốc Thông Tin

Emily Ralph, Quản lý Biên Tập

Hiên nay báo giao điểm có trong tiếng
Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng In-đô-
nê-xi-a và tiếng Việt Nam, để có báo,
xin liên lạc office@franconiaconfer-
ence.org 

@franconiamc
#fmclife

FranconiaMC

Các đại biểu quây quần quanh bàn thảo luận hội ý ưu tiên của hội đồng,  nhận thức rỏ ràng về tình dục con
người, tài chánh, và tiếp tục đối thoại với Eastern District. Randy Nyce (Salford) và Melky Tirtrasaputra
(Nations Worship Center)



Nhóm thờ phượng do nhiều giống dân khác nhau họp lại đã hướng dẩn các đại biểu thờ
phượng qua  nhiều ngôn ngữ. Jim và Sharon Williams (Nueva Vida Norristown New Life)
và Lety Castro (Philadelphia Praise)

Bạn có bao giờ thấy Đức Chúa
Trời đã làm việc chưa?

Trong vòng những người đến nhà thờ và nói họ
cảm thấy chung ta giống như một gia đình.
Người ta đến nhà thờ buồn, lo lắng, chán nản,
mắc cở. Đức Thánh Linh từng hồi từng lúc nắn
những bản tánh của họ và họ đến với nụ cười,
tham gia vào trong nhà thờ, xin làm so để chúng
tôi có thể giúp.  Bởi vì Chúa đang làm việc trong
cuộc đời của họ, vẻ mặt của họ phản ảnh qua
niềm hy vọng và đức tin. — Lety, Philadelphia
Praise Center

Xuyên qua sự chịu chú tâm lắng nghe với nhau.
Mục sư Lorie và các vị trưởng lảo đã bài tỏ tấm
gương qua sự lảnh đạo họ đã mở ra một khoản
trống để phản ảnh và sự quan tâm…. Hội thánh
đã  đáp ứng lại với một khả năng để cho phép
những sự yếu kém và sự bất đồng để có thể cho
mọi người chứng kiến. Đã có lần trong năm nay
tôi có cảm giác sự cởi mở với Thần linh trong các
cuộc hội họp của chúng tôi đã cảm thấy rất quý
gia, rất thiên liêng, mà có nhiều người trong
chúng tôi đã đỗ nước mắt hoặc yên lặng. 
— Julie, West Philadelphia

Các hội thánh khác trong Hội đồng Franconia cùng đứng bên cạnh với nhóm
Ripple để chia sẻ với nhau trong mục vụ: nấu thức ăn, phân phát đồ tạp hoá,
tài chánh & cầu thay, thờ phượng với chúng tôi, chia sẻ  mục vụ thanh niên
của chúng tôi. — Carolyn, Ripple

Cũng như chúng tôi thay đổi cấu trúc của chúng tôi. Tôi nhận thấy Đức Chúa
Trời đang thay đổi  tấm lòng của một vài người có liên hệ đến bạo lực.
— Jenny, Ambler

“Muối & Ánh sáng Chúa Nhật:” phân tán ra trong buổi sáng Chúa Nhật để
phục vụ các bạn và cộng đồng và rồi họp lại với nhau để chia sẻ các nhận xét. 
— Ken, Deep Run East

Khôn ngoan thách thức những
người tình nguyện bài tỏ cho
chúng ta về tình yêu của Chúa
qua sự phục vụ! Hãy đến tham
với chúng tôi và thấy!
— Sarah, Care & Share Shoppes

Các nhóm nhỏ họp lại với nhau
và chia sẻ các cuộc sống thách
thức và ban phước.
— Steve, Swamp

Như chúng tôi họp lại hằng tháng
cho Tiệc Thánh: ăn chung với
nhau, nối với  câu chuyện của
Đức Chúa Trời, và chia sẻ những
câu chuyện của chúng tôi, những
lời khích lệ, và hy vọng với
nhau.— Chris, Spring Mount

Ervin Stutzman Giám đốc Điều hành Mennonite Church
USA, quỳ xuống cầu nguyện chúc phước trong E-phê-sô
3:20-21 trên hội đồng.

Phó chủ tịch Marta Castillo ôm lấy Diane Muth
ở Ripple sau khi hội thánh được chào đón để trở
thành hội viên Hội đồng.



(Above) HFranconia & Eastern District  Ủy ban Hòa bình & công lý trao tặng ly
Hoà bình cho Beck Felton (hội thánh Perkasie), là một thành viên lâu năm trong uỷ
ban vừa mới qua đời vì ung thư.Samantha Lioi (Whitehall) và Jason Hedrick (Zion)

(Right) Những lảnh đạo thật thụ mới được công nhận và chúc phước trong buổi họp
của các đại biểu vào buổi chiều. Buổi Hội Đồng này được đánh dấu kỷ niệm  thứ
25th của tất cả các đại biểu đã quyết định tấn phong mục sư cho phụ nữ. Để đọc
những  câu chuyện của những người lảnh đạo được gọi, xin vào
franconiaconference.org/call. Gọi Dawn Ranck (Plains), Sandy Drescher-Lehman
(Souderton), Susan Gingrich (Blooming Glen), Frieda Myers (Doylestown),  cầu
nguyện cho Joy Swartley Sawatzky (Plains)

Cập Nhật Hoá tài chính Hội Đồng
9 tháng (tháng Hai-tháng Mười)

Điều hành ngân sách Hiện còn Ngân sách Năm qua

THU TRƯỚC KHI CHI
Hội thánh dâng vào $291,719 $264,364 $316,337
Tất cả các nguồn khác $258,368 $269,468 $218,848

_________ _________ _________
Tổng cộng thu (+) $550,087 $533,832 $535,185

CHI 
Các Muc vụ/ $405,000 $404,583 $444,909

các chương trình
Hổ trợ các dịch vụ $177,674 $185,212 $168,127

_________ _________ _________
Tổng cộng  các chi phí (-) $582,674 $589,795 $613,036
Trả tiền thiếu của tín dụng $18,750 $18,750 $18,750

_________ _________ _________
CÒN LẠI $(51,337) $(74,713) $(96,601)

Tìm toàn bộ câu chuyện tại franconiaconference.org/intersections
Ảnh chụp bởi Andrew Huth

Các đại biểu và không phải đại biểu đã tham dự  bốn hội thảo khác nhau
trong Hội động, tìm hiểu về thờ phượng đa văn hoá, đức tin thành hình ở
thiếu nhi, bao gồm cả những người khuyết tật, và mở hội thánh. Brent
Camilleri (Deep Run East)

Nhiếp ảnh gia Andrew Huth (hội thánh Ambler) đã chia sẻnhững hình ảnh
về chuyến đi đến Staten Island , NY mới đây  với Mennonite Disaster
Service trong sự trổi dậy của cơn bảo lớn Sandy. “Nếu chúng ta mong muốn
là một loại người mà, ngai một lúc được báo, sẳn sang để và chuẩn bị để
làm công việc của Đức Chúa Trời,” Huth đã phản ảnh, “sau đó chúng ta
phải chịu dơ bẩn. “


