
Mary Nitzsche, Phó hội trưởng Điều hành của Giáo Hội Mosaic, đã thôi 
giữ vai trò điều hành vào ngày 31 tháng 1. Marta Castillo đảm nhận vai 
trò Phó Hội trưởng Điều hành vào ngày 1 tháng Hai.
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Mary Nitzsche thôi giữ vai trò điều hành với tư cách là Phó hội 
trưởng điều hành của Giáo hội Mosaic vào ngày 31 tháng 1; cô sẽ 
vẫn làm việc với tư cách là Hội trưởng Lãnh đạo cho ba nhà thờ 
Mosaic.
Hành trình của Nitzsche trở thành vị trí lãnh đạo Giáo hội Mosaic 
có đầy những lời kêu gọi, sự điều chỉnh, niềm vui và sự hoàn thành 
bất ngờ, bao gồm cả việc giảng dạy trong ngôi trường một phòng, 
tình mẫu tử và lớp cao đẳng.
Mary từng là Hội trưởng Khu vực cho Giáo hội Ohio và sau đó 
tham gia nhóm mục vụ tại Nhà thờ Mennonite Blooming Glen (PA) 
trong mười năm, có vẻ cô ấy sẽ nghỉ hưu ở đó.
Nhưng Steve Kriss, Hội trưởng Điều hành Giáo hội Franconia, đã 
gọi với lời mời Mary xem xét vai trò Phó hội trưởng Điều hành, 
bắt đầu từ tháng 7 năm 2017. “Các ơn mục vụ của Mary, sự khôn 
ngoan sâu sắc, sự quan tâm đến các mối quan hệ lành mạnh và xử 
lý là những ơn đó đã củng cố các cộng đồng Giáo hội của chúng tôi 
trong 5 năm qua, ”Kriss phản ánh về lời kêu gọi đó.
Mary chia sẻ, “Tôi luôn ngạc nhiên với những cuộc gọi đến với tôi 
trong xanh. Có vẻ như những người khác đã chú ý đến những các 
ơn của tôi và tin tưởng vào kỹ năng của tôi trước khi tôi làm vậy. ”
Trong những năm làm Phó Hội trưởng Điều hành, Nitzsche đã 
thường xuyên làm việc với các chính sách của Giáo hội. Nitzsche 
lưu ý: “Các chính sách thực sự quan trọng, nhưng chúng phải linh 
hoạt và được hỗ trợ bởi mối quan hệ.” Khi các mối quan hệ của 
cô ngày càng phát triển, cô nhận ra tầm quan trọng của việc hiểu 
các nền văn hóa khác. Những gì mang tính quy chuẩn và phù hợp 
với một nhóm người này có thể không chuyển sang nhóm người 
khác. Do đó, Nitzsche đã đầu tư rất nhiều tâm sức vào việc nhạy 
cảm hơn về mặt văn hóa. “Tôi đã học cách chú ý đến những điều 
đó và phụ thuộc vào những người từ các nền văn hóa khác để giúp 
hình thành các quy trình và chính sách đó. Nó rất bổ ích và đã làm 
phong phú thêm cuộc sống của tôi”.

Marta Castillo bắt đầu làm Phó hội 
trưởng Điều hành cho Giáo hội 
Mosaic vào ngày 1 tháng 2, sau khi 
Mary Nitzsche nghỉ hưu. Nitzsche 
giải thích: “Marta có nhận thức sâu 
sắc về sự đa dạng văn hóa và nói 
ba ngôn ngữ Mosaic. “Cô ấy sẽ rất 
tuyệt vời trong vai trò này.”
Trước ngày 1 tháng 2, Marta từng 
là Hội trưởng Lãnh đạo cho Giáo 
hội Mosaic và  lãnh đạo cho Nhóm 
liên văn hóa của Giáo hội. Marta 
là thành viên của Nueva Vida 
Norristown (PA) New Life.

Marta Castillo trở 
thành Cộng tác viên 
điều hành

Đọc toàn bộ bài báo.

Đọc toàn bộ bài báo.

Hoàn Toàn 
Bất ngờ
B Ở I  S U E  C O N R A D  H O W E S

Nitzsche sẽ tiếp tục quan hệ chặt chẽ với Hội 
đồng quản trị và sẽ tiếp tục giữ vai trò là Hội 
trưởng Lãnh đạo cho ba nhà thờ Mosaic.

CÂU CHUYỆN BAO GỒM

https://mosaicmennonites.org/2022/01/26/out-of-the-clear-blue/
https://mosaicmennonites.org/2021/10/28/marta-castillo-to-become-associate-executive-minister/


Rao giảng và 
giảng dạy các 
lớp học nhỏ

Học viện Mosaic đã ra mắt bộ khóa học nhỏ đầu tiên vào 
mùa thu này. Các lớp học được tổ chức từ tháng 11 đến 
tháng 5 và tập trung vào việc xây dựng các kỹ năng rao 
giảng và giảng dạy. Vào mỗi ngày trong bốn ngày cuối tuần, 
những người hướng dẫn khách mời đã dẫn dắt các hội thảo 
về chủ đề của tháng đó, sau đó là “phòng thí nghiệm” vào 
sáng Chủ nhật tại một nhà thờ phía đông nam Pennsylvania. 
Những người tham gia đã nghe bài giảng buổi sáng và / hoặc 
tham dự trường học Chủ nhật và gặp gỡ mục sư để tìm hiểu 
về quá trình chuẩn bị và học tập của họ. Các lớp học có sự 
tham gia của các mục sư và lãnh đạo giáo dân và bao gồm 
các chủ đề bao gồm thích ứng với bối cảnh, nghiên cứu Kinh 
thánh, ranh giới trong minh họa bài giảng và kể chuyện trong 
Kinh thánh. Hãy theo dõi thông tin chi tiết về tập hợp các 
khóa học nhỏ tiếp theo tập trung vào chăm sóc mục vụ cho 
mùa thu này!

Sau khi “thí nghiệm” của họ tại Philadelphia Praise Center vào 
tháng 11, các sinh viên trong khóa học nhỏ về Rao giảng và Giảng 
dạy của Viện Mosaic về bối cảnh văn hóa đã được mời đến khánh 
thành một bức tranh tường mới kỷ niệm những người nhập cư 
Indonesia ở Nam Philadelphia. Trong ảnh: (L-R) Laura Alderfer 
(Salford), Dan Blount (Ripple), Charlene Smalls (Ripple), Brooke 
Martin (Salford), Emily Ralph Servant (Giám đốc Viện Mosaic).

Vào ngày 15 tháng 1 năm 2021, cuộc họp các Mục sư 
Florida của Mosaic được tổ chức tại Sarasota, FL, tại 
Nhà thờ Seguidores de Cristo. Cuộc họp hàng quý của 
các mục sư do Bộ trưởng Lãnh đạo Marco Güete chủ trì 
(ngoài cùng bên phải trong ảnh). Những người tham gia 
cũng có cơ hội tham gia khóa đào tạo “Ranh giới lành 
mạnh”, bắt buộc đối với tất cả các Nhà lãnh đạo được 
chứng nhận về Mosaic, của Marisa Smucker của Mạng 
lưới sứ mệnh Mennonite.

Nhóm Mosaic Liên Văn Hoá đã tổ chức các cuộc họp 
mặt hàng năm của Các Quốc gia & Thế hệ cho những 
người nói tiếng Tây Ban Nha, nói tiếng Anh và tiếng 
Indonesia của đa số toàn cầu trong Giáo hội Mosaic. 
Các cuộc họp, được tổ chức hầu như vào tháng 4, đã 
mời những người tham gia thảo luận về công việc đang 
diễn ra của sự chuyển đổi lẫn nhau, đặc biệt là tập trung 
vào cách Giáo hội Mosaic có thể tiếp tục xây dựng mối 
quan hệ trung thực với tất cả các thành viên.

Các mục sư ở Florida 
của Mosaic tụ tập 
cùng nhau

Các quốc gia và 
các thế hệ

Bộ trưởng Lãnh đạo Mosaic Josh Meyer dẫn đầu một hội thảo về 
hướng dẫn giải thích Kinh thánh tại khóa học nhỏ về Giảng dạy và 
Giảng dạy vào tháng Giêng.

Học Viện Mosaic

https://mosaicmennonites.org/Institute/


PHẢN ẢNH là bản tin ba năm một lần 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

Giáo hội Mosaic Mennonite đã kỷ niệm 2 năm thành lập với tư 
cách là Giáo hội vào ngày 1 tháng 2 năm 2022. Trong khi tên 
mới, “Giáo hội Mennonite Mosaic”, chưa được công bố cho đến 
Lễ Ngũ tuần 2020, sự hòa giải và tái gia nhập Giáo hạt Eastern 
Mennonite và Giáo hội Franconia Mennonite  trở thành chính 
thức vào ngày 1 tháng 2 năm 2022. Chúng tôi ăn mừng những 
cơ hội mà Giáo hội mới đã mang lại cho chúng tôi khi chúng tôi 
tiếp tục thực hiện công việc của Nước Đức Chúa Trời ngay bây 
giờ và trong những năm tới.
Mỗi lãnh đạo được chứng nhận trong Giáo hội Mosaic nhận 
được một cuốn nhật ký (từ Ten Thousand Village, hình bên trái) 
và một cây bút, như một món quà từ Giáo hội để kỷ niệm ngày 
kỷ niệm này.

THỨ TƯ, NGÀY 15 THÁNG 6 NĂM 2022
7:30 CHIỀU THEO GIỜ ET / 4:30 CHIỀU THEO GIỜ PT
Hãy lập kế hoạch ngay bây giờ để tham gia  Thờ phượng Lễ Ngũ Tuần theo phong cách Mosaic hàng năm hầu như 
với một nhóm theo dõi tại hội thánh hoặc tại nhà của bạn. Những người tham gia từ các hội thánh Mosaic trên 
khắp đất nước sẽ tham gia vào thời gian thờ phượng của chúng ta. Sẽ có thêm thông tin chi tiết, nhưng hãy lập kế 
hoạch ngay bây giờ để tham gia sự kiện thờ phượng trên toàn Giáo hội này vào Thứ Tư, ngày 15 tháng Sáu.

Mục sư Charlene đã chia sẻ một loạt những hiểu biết sâu 
sắc, khẳng định và thách thức. Cô đọc Châm-ngôn 31 và 
nêu những câu chuyện nổi bật về Ru-tơ và Đê-bô-ra, những 
người không hoàn hảo, nhưng là những người theo và lãnh 
đạo trung thành. Mục sư Charlene đã xem qua đa chủng tộc 
thực sự của những người phụ nữ hiện diện và khẳng định sự 
độc đáo và duy nhất của chúng tôi. Tất cả chúng ta có điểm 
chung đó là gì? Tất cả chúng ta đều được tạo dựng theo hình 
ảnh của Đức Chúa Trời và về cơ bản được kết nối với Đức 
Chúa Trời và với nhau. Đó là về mối quan hệ.

Những người phụ nữ có 
niềm tin đáng phục  hợp lại

Phụ nữ từ khắp Giáo hội Mosaic đã tụ tập cho một hội nghị dành cho phụ 
nữ tại Nhà thờ Mennonite Souderton (PA) vào tháng 9 năm 2021.

B Ở I  D O R O T H Y  B E I D L E R

Chúng tôi rất vui mừng và biết ơn khi được gặp trực tiếp 
trong buổi tụ họp đầu tiên của Những phụ nữ Mosaic 
Mennonite vào ngày 25 tháng 9 năm 2021, tại Nhà thờ 
Mennonite Souderton (PA). Chúng tôi gặp nhau quanh bàn, 
ca hát, cầu nguyện, nói chuyện, làm đồ thủ công, dùng chung 
bữa ăn và lắng nghe thông điệp gây cảm hứng bởi Mục sư 
Charlene Smalls của hội thánh Ripple (Allentown, PA). Mục 

sư Charlene đã phát biểu về chủ đề của Giáo 
hội, “Những người phụ nữ có Đức tin đáng 

chú ý và những vấn đề họ phải đối mặt.” 
Một  Zoom tùy chọn  được cung cấp 

với các thông dịch tiếng Indonesia 
và tiếng Tây Ban Nha có sẵn.

Lễ Ngủ Tuần 
Thờ Phượng

LƯU NGÀY!

    Kỷ niệm
      năm thành lập Mosaic!22

Đọc toàn bộ bài báo.

https://mosaicmennonites.org/2021/10/07/women-of-remarkable-faith-gather/

