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Hội Đồng 
Đầu Tiên Đa 
Chủng Tộc

Trực tiếp từ Zoom và từ Orlando

Các đại biểu đã chúc phước khi tám 
hội thánh ở Florida tham gia Giáo hội 
Mosaic trong Hội Đồng 2020.



Hội nghị thường niên đầu tiên của Giáo Hội  Mosaic Mennonite 
vào ngày 7-8 tháng 11 năm 2020 không giống như bất kỳ ai 
trong chúng ta tưởng tượng vào mùa thu năm ngoái hoặc 

thậm chí đầu năm nay. Gần 200 người đã gặp nhau vào thứ Bảy 
bằng Zoom từ nhà riêng, văn phòng và trên xe của họ và đến địa 
điểm tại Iglesia Menonita Luz y Vida ở Orlando, Florida, cho một buổi 
họp nội bộ đặc biệt.
Mặc dù Zoom cho phép chúng tôi tập hợp một cách hiệu quả, nhưng 
chúng tôi đã không có những cái ôm, những cái bắt tay và thời gian 
tương tác với nhau về đồ ăn thể hiện sự đa dạng văn hóa của Giáo 
Hội. Chúng tôi đã thiếu buổi hát cùng nhau và vấp phải ngôn ngữ 
của nhau. Cùng lúc đó, công việc của nhà thờ vẫn tiếp tục, và vương 
quốc của Đức Chúa Trời được nhìn thoáng qua và mở rộng qua phiên 
họp kéo dài hai giờ của chúng tôi.

BUỔI THỜ PHƯỢNG CHỦA NHẬT 
bao gồm âm nhạc đa ngôn ngữ được 
dẫn dắt từ bờ biển này sang bờ biển 
khác, câu chuyện của trẻ em, “dàn 
hợp xướng ảo” đọc Lời cầu nguyện của 
Chúa và thời gian vinh danh các người 
lãnh đạo mới được chứng nhận. Tổng 
thư ký Giáo Hội Mennonite Thế giới 
César Garcia đã đưa ra một thông điệp 
quan trọng cho thời đại của chúng 
ta, thách thức sự quan tâm lẫn nhau 
và làm chứng của chúng ta để nhìn 
thoáng qua triều đại của Đức Chúa 
Trời “ở dưới đất cũng như ở trên trời” 
(chủ đề của hội đồng) cả giữa sự đa 
dạng của Hội Đồng. và sự thay đổi bất 
thường của thời gian và bối cảnh.
Ân điển và bình an cho mỗi người 
trong số các bạn từ Florida đến 
Vermont, New Jersey đến California. 
Cầu chúc cho chúng ta tiếp tục sống 
với nhau như những chứng nhân của 
Chúa Giê-su, “ở dưới đất cũng như ở 
trên trời”.

Người điều hành Ken Burkholder dẫn 
đầu phiên họp nội bộ của đại biểu.
Ảnh của Emily Ralph Người Phục vụ.

Drane Reynolds (Nhà thờ Homestead 
Mennonite), Josue Gonzalez (Iglesia Menonita 
Encuentro de Renovación) và Amy Grimes 
(Nhà thờ Homestead Mennonite) đã gặp 
nhau tại Luz y Vida ở Orlando, Florida cho 
một buổi họp nội bộ đặc biệt. Ảnh của Emily 
Ralph Người Phục vụ.

       Trưởng ban Lãnh đạo Aldo Siahaan 
(Trung tâm Khen ngợi Philadelphia) và 
Trợ lý Điều hành Angela Moyer Walter 
(hội thánh Ripple, Allentown, PA) đã chủ 
trì buổi thờ phượng vào sáng Chủa nhật 
tại Hội Đồng 2020.

Hội Đồng Đầu Tiên 
Đa Chủng Tộc

“Trong một thời kỳ 
mà dường như có quá 
nhiều sự thay đổi, công 
việc của Đức Chúa Trời 
vẫn tiếp tục.”

Trực tiếp từ Zoom và từ Orlando

      Tami Good đến từ hội thánh 
Swamp (Quakertown, PA) đã thách 
thức các em (và người lớn) mơ giấc 
mơ của Chúa cho thế giới trong buổi 
thờ phượng vào Chủa nhật.



Cập nhật văn 
phòng giáo hội
MỘT ĐỊA ĐIỂM MỚI cho các văn phòng Giáo Hội Mosaic vừa 
được mở tại Trung tâm Longacre (ngay gần Đường Detwiler) 
trong khuôn viên Học viện Dock Mennonite ở Lansdale, PA.

Văn phòng Mosaic có nhân viên làm việc từ Thứ Hai đến Thứ 
Sáu, từ 9 giờ sáng đến 3 giờ 30 chiều. Tuy nhiên, tại thời điểm 
này, hầu hết nhân viên vẫn tiếp tục làm việc phân tán, vì vậy 
xin vui lòng gọi điện hẹn trước trước khi ghé qua.

NHÓM MOSAIC INTERCULTURAL đã tổ chức một cuộc 
phỏng vấn trên web với Tiến sĩ Drew Hart về cuốn sách của 
ông, Ai sẽ là Nhân chứng ?, và tìm cách mỗi chúng ta có thể 
sống theo tiếng gọi của Chúa Giê-su.

Sau đó, các mục sư và các người lãnh đạo được mời đăng ký 
và tham gia nhóm liên văn hóa của giáo hội cho một nhóm 
nghiên cứu sách. Các nhóm đã đọc và thảo luận về cuốn sách 
của Tiến sĩ Hart trong năm buổi hàng tháng bằng cách sử 
dụng tài liệu hướng dẫn nghiên cứu của Terrance Hawkins.

VÀO NGÀY 3 THÁNG 2, sáu nhóm thanh 
niên đã tập hợp cho Cuộc thi Điêu khắc 
Tuyết Giáo hội Mosaic . Xin chúc mừng 
thanh niên Zion (Souderton, PA) Nhà thờ 
Mennonite (ảnh) vì con rồng chiến thắng 
của họ, đem lại cho họ một bữa tiệc pizza.

N G H I Ê N  C Ứ U  W E B I N A R  &  S Á C H  H Ọ C

T H A N H  N I Ê N  N G O À I  T R Ờ I  M Ù A 
Đ Ô N G  V U I  V Ẻ !

Văn phòng đang chờ 
hoàn thiện, nhưng 
chúng tôi mong 
muốn được làm việc, 
họp và tiếp đón tại 
văn phòng và phòng 
họp mới.

Ai Sẽ Là Nhân Chứng?

Cuộc thi Điêu 
khắc trên Tuyết

      Mục sư phụ tá Hendy Matahelemual (trái) sử dụng nơi văn 
phòng để họp. Ảnh của Hendy Matahelemual.

Sự kiện trực tuyến và ngoại tuyến từ Mosaic...

Ảnh của Terri Nyce.



Trong thời kỳ 
bạo lực đối với 
người Mỹ gốc Á: 
Các cam kết chung của chúng tôi

PHẢN ÁNH là bản tin hàng quý của Hội nghị Mosaic Mennonite. 
Để biết thêm thông tin, liên hệ với chúng tôi tại:
1000 Forty Foot Rd, Ste. 100, Lansdale, PA 19446
Phone: 267-932-6050 | Email: office@mosaicmennonites.org

“Chúng tôi l61y làm ân 
hận về bạo lực đối với 
người Mỹ gốc Á trong 
cộng đồng của chúng 
tôi. Chúng tôi khóc với 
những người đã trải qua 
bạo lực, và chúng tôi cam 
kết lắng nghe những khó 
khăn của sự thiên vị và 
gây hấn đang diễn ra, 
cả lớn và nhỏ, chống lại 
người Mỹ gốc Á”

B Ở I  S T E P H E N  K R I S S ,  H Ộ I  T R Ư Ở N G  Đ I Ề U  H À N H

Mosaic đã tổ chức hội thảo trực tiếp trên web vào ngày 
25/3: Tìm kiếm hòa bình và công lý trong thời kỳ bạo lực 
đối với người Mỹ gốc Á. Hội thảo trên web được truyền 
trực tuyến qua Zoom và Facebook.

Ảnh của Hendy Matahelemual

Những ngọn nến và những dấu hiệu cầu nguyện cho các nạn 
nhân của bạo lực Chống người châu Á được tổ chức tại 3/17 ở 
10 Street Plaza, Philadelphia. Ảnh của Hendy Matahelemual

Trong năm ngoái, tình trạng bạo lực chống người châu Á gia 
tăng đáng báo động trên khắp nước Mỹ. Như đồng nghiệp 
của tôi, Hendy Matahelemual, đã viết gần đây, những thành 

kiến và bạo lực này không phải là mới, nhưng có một nhận thức 
mới đang nổi lên.
Trong Giáo Hội Mosaic, chúng tôi có gần một chục hội thánh 
thành viên với đa số hoặc khá lớn dân số châu Á. Các cộng đồng 
và nhà lãnh đạo châu Á ngày càng trở thành một phần quan trọng 
trong bản sắc Mosaic của chúng tôi. Các cộng đồng Châu Á mang 
đến những ý tưởng quan trọng về truyền giáo, cộng đồng, đào tạo 
môn đồ và kết nối toàn cầu, thách thức và mở rộng những ý tưởng 
của chúng ta về láng giềng và gia đình.
Với tư cách là Hội trưởng điều hành Giáo Hội của chúng ta, tôi 
muốn nhấn mạnh cam kết chung của chúng tôi với những người 
và cộng đồng châu Á trong Giáo Hội của chúng tôi. Chúng tôi sẽ 
tiếp tục làm công việc của riêng mình để khám phá những thành 
kiến chống người châu Á trong quan điểm cá nhân và cộng đồng 
của chúng ta. Chúng tôi lấy làm ân hận về bạo lực đối với người 
Mỹ gốc Á trong cộng đồng của chúng ta. Chúng tôi khóc với 
những người đã trải qua bạo lực, và chúng tôi cam kết lắng nghe 
những khó khăn của sự thiên vị và gây hấn đang diễn ra, cả lớn và 
nhỏ, chống lại người Mỹ gốc Á.
Với tư cách là một Giáo Hội, chúng tôi tiếp tục tìm kiếm các cách 
để tôn cao sự duynhất của chúng ta với tư cách là một phần của 
Mosaic của Đức Chúa Trời. Chúng tôi là một nhóm đa số người Da 
đen, da trắng, La tinh, Châu Á và Bản địa. Là một phần của Mosaic, 
chúng ta là cá nhân độc nhất nhưng là một phần của tổng thể mà 

Đức Chúa Trời đang cùng nhau biến đổi tuyệt đẹp.
Trong những thời điểm này, chúng ta thấy sự đổ 

vỡ của thành kiến đối với những láng giềng 
và bạn bè châu Á. Và chúng tôi tôn vinh 

vẻ đẹp của mỗi bản sắc châu Á độc đáo 
trong ngôn ngữ, văn hóa và con người. 

Và trong mỗi người Châu Á, chúng ta 
nhận ra dấu ấn của Đấng Tạo Hóa đã 

mở rộng tình yêu với chúng ta đến 
nỗi chúng ta có thể được gọi là con 
cái của Đức Chúa Trời.


