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Tên Mới,
     Quyền năng Mới,
          Tiềm Năng Mới

g i á o  h ô i  m e n n o n i t e

Sherri Binder và Holly 
Faix, cả hai đều đến 
từ Ripple hội chúng 
(Allentown, PA), ôm trong 
một hội nghị tụ họp nhau.



Tên mới trong ngày lễ Ngũ tuần đi kèm 
với Quyền năng và Tiềm năng
bởi Emily Ralph Servant, Giám đốc Truyền thông

Giáo hội Eastern District & Giáo hội Franconia đã trở 
thành Giáo hội Mennonite Đa Chủng Tộc, một sự thay 
đổi điều đó đã được công bố vào Chúa Nhật Lễ Ngũ 
Tuần. Tên mới này đã được khẳng định bởi ban quản 
trị hội đồng vào tháng 2 năm 2020 sau một quá trình 
kéo dài hàng năm bao gồm hai vòng của các nhóm tập 
trung trên bốn tháng. Đội đặc nhiệm đặt tên đã nhận 
gợi ý của gần năm mươi cái tên; “Mosaic” là được yêu 
thích rõ ràng.
Sự tạo ra thứ gì đó mới mẻ trong số nhiều phần là trung 
tâm của việc lựa chọn tên mới. “Chúng tôi là những 
người khác nhau — chúng tôi được phép kinh nghiệm 
Chúa Giê-xu theo những cách khác nhau, “phản ánh 
Danilo Sanchez, Mục sư Tổ chức Thanh niên Giáo hội. 
Giáo hội Mennonite Đa Chủng tộc được thành lập 
bởi sự hòa giải của Giáo hội Eastern District và Giáo 
hội Franconia và việc chuyển giao các hội thánh từ 
California và Florida. Giáo hội mới hiện nay là lớn nhất 
và đa dạng nhất trong Mennonite Church USA.
“Những lần thay đổi tên của mọi người trong câu 
chuyện kinh thánh đại diện cho một ngã rẽ, “Giám đốc 
điều hành Steve Kriss nói trong thông điệp Lễ Ngũ tuần 
của mình. “Chúng ta đang ở giữa một khủng hoảng, ”đề 
cập đến vùng cách ly COVID-19, suy thoái kinh tế và làn 
sóng #BlackLives Matter phản đối khắp đất nước.
“Chúng tôi không có kế hoạch lần này,” Kriss giải thích. 
“Đây là lúc Chúa cho chúng ta đặt một cái tên mới. Để 
nhận diện quyền năng. Để nhận ra những ơn tứ của 
chúng ta.”
Ngọn lửa của Thánh Linh “không chỉ ở trên chúng ta, 
không chỉ xung quanh chúng ta, mà còn sâu bên trong 
chúng ta, riêng lẻ và cùng nhau, ”Kriss phản ánh. “Cầu 
xin tên mới của chúng ta, vào những ngày kỳ lạ nhất 
này Lễ Ngũ Tuần, hình thành những khả năng mới: cho 
chúng ta, cho những người láng giềng của chúng ta, và 
cho toàn thế giới.”

TRÊN: (P-T, sang trang tiếp theo) Chị Kim Basore, 
Mục sư Cherokee Cruise, Hội trưởng Ando Wachiye, 
và Mục sư Hue Fortison phân phát cung cấp thực 
phẩm khẩn cấp như một mục vụ của Hội thánh 
Victorville (CA), một hội thánh mới mở của Giáo 
hội Đa Chủng Tộc.

DƯỚI ĐÂY: Charlene Smalls (Hội chúng Ripple ở 
Allentown, PA) là người đầu tiên được chứng nhận 
trong giáo hội hòa giải của chúng ta. Làm quen với 
cô ấy và những người mới được chứng nhận lãnh 
đạo khác tại MosaicMennonites.org/call.

Xem video thông báo hoặc buổi thờ phượng Lễ Ngũ Tuần tại 
MosaicMennonites.org. Đọc toàn bộ câu chuyện trên các 
trang sau tại MosaicMennonites.org/newsletters.

https://mosaicmennonites.org/call/
https://mosaicmennonites.org/?lang=vi
https://mosaicmennonites.org/newsletters/?lang=vi


DƯỚI ĐÂY: Marina Setyati và Levi Matahelemual của 
Nhà thờ Ánh sáng In-đo-nê-si-a nhận trứng ở Nam Philly 
như một phần của sáng kiến Quỹ Shalom của Giáo hội. 
Để đọc các bài báo về Quỹ Shalom và nhiều cách mà quỹ 
này đã hỗ trợ mọi người trong COVID-19, hãy truy cập 
MosaicMennonites.org/newsletters.

TRÊN: Taftsville (VT) Chapel Mennonite Fellowship thực hành 
việc chăm sóc kiến tạo cả trong và ngoài tài sản của nhà thờ 
theo những cách sáng tạo. Đọc thêm về hội thánh này và 
những hội thánh khác trong giáo hội tại MosaicMennonites.
org/profiles.
DƯỚI ĐÂY (TRÊN ): Đầu năm nay, Hội trưởng Lãnh đạo Marta 
Castillo và Hội trưởng Điều hành Mary Nitzsche (hàng sau, 
ngoài cùng bên phải) đã đến thăm Florida để tìm hiểu về các 
hội thánh tham gia giáo hội của chúng ta tại Hội nghị tháng 
11 của chúng ta.

DƯỚI ĐÂY (DƯỚI CÙNG): Yvonne Platts, một thành viên hội 
đồng giáo hội từ hội thánh New Life Nueva Vida Norristown 
(PA), đã nói chuyện va Hội trưởng Điều hành Steve Kriss qua 
Facebook Live vào tháng Sáu. Platts đã thảo luận về các khả 
năng và phản ứng trong thời điểm thất vọng, phản đối và bất 
ổn. Để tham gia các cuộc trò chuyện trực tiếp trên Facebook, 
hãy theo dõi Mosaic Hội nghị Mennonite trên Facebook.

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


Chúng ta là “Đa Chủng Tộc” mới được đặt tên 
và ngay lập tức thấy mình phải đối mặt với 
thách thức đối với bức tranh mới này về “chúng 
tôi” cùng nhau. Các phần của “bức tranh ghép” 
có thể than khóc, ăn năn, cầu thay và cùng 
hành động theo cách phản ánh toàn thể thân 
thể của Đấng Christ không?
Gửi đến những người trong giáo hội của 
chúng tôi, những người xác định là Da đen, 
Người Mỹ gốc Phi, Người Mỹ gốc Phi La-tin, 
Người Mỹ vùng Ca-ri-bê, người gốc Phi hoặc 
một phần của Cộng đồng Diaspora Châu Phi. 
Đầu tiên, chúng tôi muốn nhấn mạnh khẳng 
định rằng mạng sống của bạn quan trọng và 
bạn được tạo ra theo hình ảnh của Chúa. Bạn 
không đơn độc và chúng tôi cam kết luôn sát 
cánh cùng bạn.
Gửi đến những người thuộc Đa số toàn cầu, 
có danh tính không phải Da đen. Chúng tôi 
cũng nhìn thấy nỗi đau và sự đấu tranh của 
bạn để không bị đè bẹp bởi hệ thống quyền lực 
của người da trắng. Mục tiêu của chúng tôi là 
chuyển hóa lẫn nhau, nhưng để đạt được điều 
đó, thần ác quỉ đang hoạt động phải được xác 
định. Khi cuộc sống của Đen là quan trọng, tất 
cả cuộc sống sẽ quan trọng.
Gửi đến những người da trắng trong giáo hội 
của chúng ta. Chọn cam kết thực hiện công 
việc ăn năn của riêng bạn bằng cách tự giáo 
dục bản thân về lịch sử phức tạp và đau đớn 
của chúng ta về chủng tộc ở quốc gia này. Lắng 
nghe, hiểu, than khóc và ăn năn vì cách mà 
sắc trắng và quyền tối cao của người da trắng 
đã sống trong tâm hồn chúng ta và trong các 
nhà thờ của chúng ta. Hành động vì công bằng 
chủng tộc.

Giáo Hội Đa Chủng Tộc:
Theo các con số

NGÔN NGỮ THỜ PHƯỢNG

7
(ANH, TÂY-BAN-NHA, VIÊT NAM, IN-ĐÔ-NÊ-XI-A,
QUẢNG ĐÔNG, HAITI CREOLE, KAREN)

ĐỐI TÁC TRONG MỤC VỤ

15
(trong PA, FL, NY, VA, MD, CA, và MEXICO)

CÁC MỤC VỤ LIÊN HÊ VỚI GIÁO HỘI

25
(trong PA và VT)

CÁC HÔI CHÚNG

54
(trong PA, NJ, 
NY, VT, và CA)

LÃNH ĐẠO ĐƯỢC CHỨNG NHẬN 
HOẠT ĐỘNG

131
(trong MEXICO, 
IN-ĐÔ-NÊ-XI-A, 
PHILIPPINES, 
CAMPUCHIA và 
USA)

8500
HỘI THÁNH MỚI NHẤT 
VICTORVILLE (CA)

HÔI THÁNH CỔ NHẤT 
TOWAMENCIN
(KULPSVILLE, PA)

TỔNG CỘNG 
HỘI VIÊN

Lời kêu gọi than thở, ăn năn và 
hành động
bởi Nhóm liên văn hóa giáo hội Mennonite Đa 

PHẢN ẢNH là bản tin hàng quý của Giáo Hội Mennonite Đa Chủng Tộc. Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với chúng tôi tại: 
Gửi thư: 1000 Forty Foot Rd, Lansdale,PA 19446 | Điện thoại: 267-932-6050 | Email: office@mosaicmennonites.org

Tuyên bố đầy đủ, với danh sách các tài nguyên cho thời 
điểm quan trọng này, có sẵn trên trang web của chúng 
tôi tại: MosaicMennonites.org.

https://mosaicmennonites.org/2020/06/04/a-call-to-lament-repentance-and-action/

