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Nama baru,
 Kekuatan baru,
  Kesempatan baru

M O S A I C
k o n f e r e n s i  
m e n n o n i t e

Sherri Binder dan Holly 
Faix,  keduanya dari gereja 
Ripple (Allentown, PA), 
saling berpelukan pada saat 
pertemuan konferens.



Sebuah nama baru yang datang di 
saat Pentakosta dengan kekuatan dan 
kesempatan yang baru.
oleh Emily Ralph Servant, Direktur Komunikasi

Distrik Eastern dan Konferensi Franconia sudah 
bersatu menjadi Konferensi Mosaic Mennonite, 
sebuah perubahan yang sudah diumumkan pada 
Minggu Pentakosta. Nama yang baru ini sudah 
ditetapkan oleh dewan konferensi pada Febuari 
2020 setelah melalui sebuah proses yang panjang 
hampir setahun dengan melalui dua babak dari 
fokus beberapa group selama lebih dari empat bulan. 
Pemberian nama ini setelah ada usulan lebih dari 50 
nama yang diterima oleh gugus tugas; dan “Mosaic” 
adalah nama yang sangat disukai.

Pemberian nama ini adalah sesuatu yang baru dari 
beberapa hal penting dalam pemilihan nama baru. 
“Kita menjadi orang yang berbeda - kita diizinkan 
untuk mengalami Yesus dalam cara yang berbeda-
beda”, demikian Danilo Sanchez, Gembala Konferensi 
Formasi Pemuda, menyampaikan pemikirannya.

Konferensi Mosaic Mennonite dibentuk karena 
adanya rekonsiliasi dari Konferensi Distrik Eastern 
dan Konferensi Franconia dan pemindahan gereja 
dari California dan Florida. Konferensi yang baru ini 
sekarang ini menjadi salah satu yang terbesar dan 
paling beragam di gereja Mennonite USA.

“Ketika nama-nama orang di ganti dalam cerita 
alkitab menunjukan sebuah perubahan” pesan dari 
Eksekutif Pelayanan Steve Kriss di hari Pentakosta. 
“Kita berubah di tengah sebuah krisis” sehubungan 
dengan adanya karantina Covid 19, ekonomi yang 
menurun, dan gelombang unjuk rasa yang dialami 
oleh negara kita #BlackLives Matter.

“Ini tidak ada dalam rencana kita saat ini” Kriss 
menjelaskan. “Ini adalah waktunya Tuhan untuk kita 
bertumbuh dalam sebuah nama yang baru. Untuk 
menerima kuasa. Untuk mengenal talenta kita.”

Api Roh Kudus “tidak hanya ada diatas kita, tidak 
hanya di sekitar kita, akan tetapi ada didalam 
diri kita, baik pribadi maupun bersama” Kriss 
menjelaskan. “Kiranya nama baru kita ini, di tengah 
hari-hari yang paling berat di Pentakosta ini, 
menjadi perwujudan kesempatan yang baru: bagi 
kita, bagi sesama kita, dan bagi seluruh dunia.”

ATAS: (Kiri - Kanan halaman) Kim Basore, 
Gembala Cherokee Cruise, Pelayan Ando Wachiye 
dan Gembala Hue Fortison membagi - bagikan 
kebutuhan makanan di pelayanan gereja Victorville 
(CA), sebuah gereja baru yang didirikan oleh 
Konferensi Mosai.

BAWAH: Charlene Smalls (Gereja Ripple di 
Allentown, PA) adalah orang pertama yang di 
baptis di konferensi yang sudah bersatu ini. Untuk 
mengetahui seluruh informasi dapat dilihat di 
MosaicMennonites.org/call.

Saksikan video pengumuman atau ibadah Pentakosta di 
MosaicMennonites.org. Untuk mengetahui seluruh informasi 
dapat dilihat di MosaicMennonites.org/newsletters.

https://mosaicmennonites.org/call/
https://mosaicmennonites.org/video/we-are-mosaic-mennonites/
https://mosaicmennonites.org/video/pentecost-worship-2020/
https://mosaicmennonites.org/?lang=id
https://mosaicmennonites.org/newsletters/?lang=id


BAWAH : Marina Setyati dan Levi Matahelemual dari 
Gereja Indonesian Light menerima telor dari dari South 
Philly sebagai bagian dari inisiatif dari bantuan Konferensi 
Shalom. Untuk mengetahui mengenai bantuan Shalom 
dan banyak hal yang membantu banyak orang pada saat 
Covid-19, silahkan kunjungi MosaicMennonites.org/
newsletters.

ATAS: Taftsville (VT) Persekutuan Chapel Mennonite sedang 
mempraktekkan perawatan di dalam maupun di luar properti 
gereja dengan cara yang kreatif. Untuk mengetahui seluruh 
informasi dapat dilihat di MosaicMennonites.org/profiles.

BAWAH (bagian ATAS): Awal tahun ini, Pemimpin Pelayanan 
Marta Castillo dan Rekan Pelayanan Eksekutif Mary Nitzshe 
(baris belakang, kanan) mengunjungi Florida untuk mengenal 
lebih dekat dengan gereja-gereja yang bergabung dengan 
konferensi kita pada Pertemuan November lalu.

BAWAH (paling Bawah) : Yvonne Platts, anggota dewan 
konferens dari Nueva Vida Norristown (PA) gereja New Life, 
sedang berdiskusi dengan Pelayan Eksekutif Steve Kriss melalui 
Facebook Live pada bulan Juni lalu. Platts mendiskusikan 
akan adanya kemungkinan-kemungkinan dan tanggapan 
dalam situasi yang penuh frustasi, protes dan tidak aman. 
Untuk bergabung dalam diskusi Facebook live; silahkan ikuti 
Facebook Mosaic Mennonite Conference. 

https://mosaicmennonites.org/newsletters/?lang=id
https://mosaicmennonites.org/newsletters/?lang=id
https://mosaicmennonites.org/profiles/
https://www.facebook.com/MosaicMennonites


Kita sekarang ini memiliki nama yang baru 
“Mosaic” akan tetapi saat ini kita secara 
tiba-tiba harus berhadapan dengan sebuah 
tantangan dalam gambaran baru “kita” yang 
harus dihadapi bersama. Dapatkah potongan-
potongan “mosaik” itu meratap, bertobat, 
bersyafaat, dan bertindak bersama sedemikian 
rupa sehingga mencerminkan seluruh tubuh 
Kristus?

Kepada saudara - saudara yang menjadi 
bagian dari konferensi ini yang memiliki 
identitas sebagai orang Hitam, Afrika 
Amerika, Afro-Latin, Karibia Amerika, dari 
keturunan Afrika atau bagian dari Diaspora 
Afrika. Pertama-tama, kami ingin dengan 
tulus menegaskan bahwa hidup Anda penting 
dan bahwa Anda dibuat menurut gambaran 
Ilahi. Kalian tidak sendirian dan kami 
berkomitmen untuk selalu ada dan selalu 
bersama-sama dengan kalian. 

Kepada mereka dari kaum mayoritas global, 
dengan identitas lain bukan orang Hitam. 
Kami juga melihat penderitaan dan perjuangan 
kalian untuk tidak dihancurkan oleh sistem 
supremasi kulit putih. Tujuan kita adalah 
transformasi timbal balik, tetapi untuk 
mencapai itu, roh jahat yang sedang bekerja 
harus diidentifikasi. Saat kehidupan orang 
Hitam penting, semua kehidupan akan berarti.

Kepada mereka yang berkulit putih di 
konferens; pilihlah untuk setia pada 
pertobatan anda dengan mendidik diri sendiri 
tentang sejarah ras kita yang kompleks 
dan menyakitkan di bangsa ini. Dengarkan, 
pahami, ratapi, dan banyak cara agar terjadi 
pertobatan kaum orang putih dan supremasi 
kulit putih telah hidup di hati kita dan di 
gereja kita. Bertindak untuk keadilan rasial.

Konferensi Mosaic:
dalam Angka

IBADAH DALAM BERBAGAI BAHASA

7
(INGGRIS, SPANISH, VIETNAM, INDONESIA, KANTON, 
HAITIAN CREOLE, KAREN)
REKAN DALAM PELAYANAN

15
(di PA, FL, NY, VA, MD, CA, dan MEXICO)

MACAM PELAYANAN DALAM KONFERENS

25
(di PA dan VT)

JUMLAH GEREJA

54
(di PA, NJ, NY, 
VT, dan CA)

PARA PEMIMPIN AKTIF YANG SUDAH 
DIPERCAYA

131
(di MEXICO, 
INDONESIA, 
FILIPINA, 
KAMBOJA, dan 
AMERIKA)

8500
GEREJA TERBARU
VICTORVILLE (CA)
GEREJA TERTUA
TOWAMENCIN
(KULPSVILLE, PA)

JUMLAH ANGGOTA

Sebuah panggilan untuk Meratap, 
Bertobat, dan Bertindak
oleh Tim Antarbudaya Konferensi Mosaic Mennonite

REFLECT adalah buletin triwulanan dari Konferensi Mosaic Mennonite. Untuk informasi lengkap hubungi kami di:
Alamat Surat Menyurat : 1000 Forty Food Rd, Landsdale, PA 19446

Telepon: 267-932-6050 | Email: office@mosaicmennonites.org

Untuk seluruh pernyataan yang lengkap, dengan daftar 
sumber dari masa kritis ini, tersedia di website kami 
MosaicMennonites.org.

https://mosaicmennonites.org/2020/06/04/panggilan-untuk-ratapan-pertobatan-dan-tindakan/?lang=id

