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Vào Chủ nhật, ngày 17 tháng 7, Nhà thờ Zion Mennonite đã đi từ Souderton, 
PA để thờ phượng với Philadelphia Praise Center, Nations Worship  Center 
và Nhà thờ  Indonesia Light ở Nam Philadelphia.

Trước chuyến thăm, Zion đã tập trung các buổi thờ phượng của mình vào 
tầm quan trọng của hội thánh toàn cầu và các mối quan hệ với người Mosaic 
của chúng ta. Dưới đây là đoạn trích từ bài giảng của Mục sư Jordan vào 
ngày 10 tháng 7, dựa trên Công vụ 10.

Trong thân thể của Đấng Christ, không có người lạ, chỉ có những công dân của 
Nước trời, những người anh chị em mà chúng ta chưa gặp mặt. Trong vai trò mới  
của tôi là  Trưởng ban Điều hành, tôi đã đến California để hiểu rõ hơn về các hội 
thánh Mosaic của chúng ta ở đó.
Khi tôi đến, một nhóm chúng tôi đã cùng nhau thưởng thức một bữa ăn tri ân và 
thông công với nhau như khi chúng tôi trò chuyện và tìm hiểu thêm về nhau và 
các mục vụ của chúng ta.
Vào sáng Chủ nhật, “Giám mục” Jeff Wright và tôi đã thờ phượng tại Nhà nguyện 
Đức tin LA cùng với một hội thánh hầu hết là người Nigeria. Sống động, những bài 
hát thờ phượng đầy trànThánh Linh khiến cơ thể chúng tôi chuyển động và giọng 
chúng tôi cất lên để ngợi khen Đức Chúa Trời. Chúng tôi đã chia sẻ thời gian chúc 
phước, cầu nguyện và xức dầu cho bảy người lãnh đạo từ hội thánh, những người 
đang trong quá trình xác nhận và chuyển qua với Mosaic.
Trong chuyến đi của tôi, tôi đã trải qua một trải nghiệm thực sự vui vẻ về mosaic. 
Chúng tôi đã tổ chức bữa ăn trưa sinh nhật với Mục sư Virgo tại Jemaat Kristen 
Indonesia Anugerah (JKIA) ở Sierra Madre, CA,  ăn sáng với Mục sư Jeff Wright và 
Makmur Halim, và một chuyến tham quan Trường Âm nhạc & Nghệ thuật Joyful ở 
Los Angeles với Mục sư George và Mukarabe Makinto .

Ăn các món ăn địa phương và hòa nhã đón nhận lòng hiếu khách là một trong những 
điều tốt nhất mà chúng ta có thể làm với tư cách là những người ngoài văn hóa. Ăn 
thức ăn của người khác sẽ mở ra những mối quan hệ mới và để Thánh Linh của Đức 
Chúa Trời lay chuyển mọi thứ.
Trong Công-vụ 10, cả Phi-e-rơ và Cọt-nây đều  biến đổi. Sáng kiến của Đức Chúa Trời 
để kết hợp họ lại với nhau mang lại cho chúng ta cảm nhận — theo nghĩa đen — về 
việc kết hợp với nhau như một hội thánh đa văn hóa là như thế nào.
Ăn thức ăn mới là một hành động đơn giản nhưng sâu sắc để đầu phục sứ mệnh của 
Đức Chúa Trời là mang tất cả mọi người lại với nhau thông qua Chúa Giê-su Christ, mà 
không phải hy sinh bản sắc văn hóa sâu sắc của chúng ta.
Mong chúng ta, giống như Peter và Cornelius, dựa vào ranh giới mờ nhạt giữa khách 
và chủ nhà. Xin cho chúng ta làm như vậy với sự tin tưởng rằng chính Đức Chúa Trời 
đang dọn bàn và đưa chúng ta đến với nhau. Mong chúng ta đến bàn hăng hái để học 
hỏi lẫn nhau trong tinh thần biến đổi lẫn nhau.
Chúa đã sắp đặt bàn ăn. Chúng ta chỉ cần xuất hiện ... và ăn thức ăn.

B Ở I  J O R D A N  L U T H E R

Một sự Hiếu khách ở 
California
B Ở I  M A R T A  C A S T I L L O

Đọc toàn bộ bài báo

Đọc toàn bộ bài báo

Đọc toàn bộ bài báo

“Ngay cả trong cuộc họp lập kế hoạch của 
chúng tôi, chúng tôi cảm thấy rằng chúng tôi 
đã trở nên thân thiết hơn. Chúng tôi tin rằng 
Chúa Giê-su đã làm gần hơn những gì đã từng 
rất xa và mở ra nhiều cánh cửa cho các mối 
quan hệ cá nhân mà trước đây đã đóng lại. Khi 
chúng tôi chia sẻ kinh nghiệm phục vụ cùng 
nhau, chúng tôi cảm thấy có một cảm giác 
thân thiết sâu sắc bất chấp nền văn hóa, ngôn 
ngữ và màu da khác nhau của chúng tôi. Tôi 
tin rằng đây là công việc của Đức Thánh Linh 
trong các hội thánh Mosaic ”. 

-  H E N D Y  M A T A H E L E M U A L
Đ Ư Ợ C  D Ị C H  T Ừ  B A H A S A  I N D O N E S I A

Chỉ ăn thức ăn
Zion thăm các nhà thờ ở Nam Philly

Các mục sư từ Zion Mennonite (Souderton, PA), Indonesia Light, 
Trung tâm Philadelphia Praise, và Trung tâm Nations Worship (tất 
cả đều ở Philadelphia, PA) ăn trưa và cùng nhau mơ tưởng.

Trung Tâm Nations Worship (Philadelphia, PA) đã chào đón các 
thành viên từ Zion (Souderton, PA) đến thờ phượng và ăn trưa 
vào tháng Bảy.

Các mục sư và lãnh đạo của các hội thánh Mosaic ở California 
tụ họp để ăn tối và thông công. Ảnh bởi Stephen Zaccheus.

Mục sư Hendy Matahelemual (của Indonesia  Light ở 
Nam Philly) chào mừng hội chúng Zion dùng bữa trưa.

https://www.joyfulmusicandarts.com/
https://www.joyfulmusicandarts.com/
https://mosaicmennonites.org/2022/08/25/just-eat-the-food/
https://mosaicmennonites.org/2022/05/19/a-mosaic-of-california-hospitality/
https://mosaicmennonites.org/2022/05/05/mencari-suasana-indonesia-di-philadelphia-selatan/?lang=id


Tám mục sư và lãnh đạo của Mosaic đã tham gia về Giới 
thiệu về Mosaic, một lớp học do Học viện Mosaic cung cấp, 
trong năm qua. Hàng sau: Ramona Pickett (7 Ways Home 
Fellowship), Brandon Landis (Phần Lan), Tracy Commons 
(Swamp), Scotty Meiser (Bristol Redemption), Steve Kriss (nhân 
viên Mosaic), Susan Alloway (Bristol Redemption), Hilarion 
Chidi Ihezuoh (LA Nhà nguyện Đức tin); Hàng trước: Michelle 
Ramirez (Luz y Vida), Kevin Opett (Alpha), Rose Bender Cook 
(nhân viên Viện Mosaic).

Học viện Mosaic

T H Ờ  P H Ư Ợ N G  L Ễ  N G Ũ  T U Ầ N  2 0 2 2

Giáo Hội Mosaic đã bổ nhiệm Danilo 
Sanchez vào vị trí mới là Trưởng ban Lãnh 
đạo về Chuyển đổi giữa đa văn hóa có hiệu 
lực từ ngày 1 tháng 5 năm 2022.
Sanchez đã là thành viên của nhóm Mosaic’s Youth 
Formation trong vài năm qua và cũng đã làm việc 
và liên liên hệ với đa văn hóa. Trong vai trò mới của 
mình, Sanchez sẽ hỗ trợ công việc của Ủy ban đa văn 
hóa, bắt đầu với việc thành lập Giáo Hội Mosaic vào 
năm 2020.

Cập nhật nhân viên

Cập nhật bảng hội nghị
Ban quản trị Giáo Hội Mosaic đã bầu Roy 
Williams, Mục sư của Nhà thờ College Hill 
Mennonite ở Tampa, FL, làm Trợ lý Người 
điều hành-Bầu cử cho Giáo Hội Mosaic.
Việc bầu chọn Williams là một quá trình mới, vì 
đây là lần đầu tiên kể từ khởi nguyên của Giáo Hội 
Mosaic vào năm 2020, chúng tôi sẽ đặt tên cho 
một Người điều hành Trợ lý mới. Nếu Giáo hội được 
Hội đồng đại biểu chấp thuận vào ngày 5 tháng 11, 
Williams sẽ trở thành Trợ lý điều hành và Angela 
Moyer Walter sẽ trở thành Người điều hành vào 
ngày 1 tháng 1 năm 2023. Ken Burkholder sẽ kết 
thúc nhiệm kỳ của mình với tư cách là Người điều 
hành vào ngày 31 tháng 12 năm 2022.

THỨ BẢY, NGÀY 5 THÁNG 11 NĂM 2022
Lên kế hoạch ngai bây giờ để tham dự Hội Đồng thường 
niên của Mosaic vào ngày 5 tháng 11 năm 2022 tại Nhà 
thờ Mennonite Souderton (PA). Chủ đề cho cuối tuần là 
Chesed (        ), dựa trên Thi thiên 116 & 117. Hội Đồng sẽ 
trực tiếp đích thân đầy đủ, vì vậy hãy lập kế hoạch tham gia 
ngay bây giờ.

Lưu ngày!

Nó sẽ trở nên tốt hơn!

NÓ SẼ TRỞ NÊN TỐT HƠN! Bài hát kết thúc buổi thờ 
phượng Lễ Ngũ Tuần trong toàn Giáo Hội của Mosaic vào 
tháng 6 đã mời mọi người cùng nhau nhảy múa vì Đức Chúa 
Trời. Các hội thánh Mosaic từ khắp nơi trong Giáo Hội đã 
cùng nhau tham gia cử hành Lễ Chúa Thánh Linh với nhau.

La Iglesia Evangélica Menonita Shalom (Shalom Evangelical 
Mennonite Church), một hội thánh Mosaic ở Tampa, FL, 
gần đây đã tổ chức buổi báp têm tải bờ biển. Sau sáu tháng 
học và nghiên cứu, các ứng viên báp têm, gia đình, bạn bè 
và các thành viên hội thánh đã tụ tập tại bãi biển để làm 
lễ báp têm vào một buổi chiều Chủ nhật gần đây, sau đó là 
một bữa tiệc mừng.

Xem toàn bộ buổi lễ Ngũ tuần

Hội Đồng Giáo hội 2022

Tình yêu không đổi, kiên định và trung 
thành của Đức Chúa Trời.

https://www.youtube.com/watch?v=ls07YvGgsyE


Kể từ Hội đồng Đại biểu Đặc biệt của Mennonite Church USA tại 
Thành phố Kansas vào cuối tháng 5, Giáo Hội Mosaic đã tổ chức 
các phiên họp lắng nghe. Gần 100 đại biểu tham gia. Một yêu cầu 
rõ ràng đã xuất hiện từ các phiên họp về việc làm rõ quan điểm 
của Mosaic liên quan đến “Nghị quyết cho sự hối cải và cải tạo” 
tại KC đã được thông qua trong gang tấc.

Bây giờ chúng ta đang sống trong cảm xúc của chúng ta về và 
phản ứng đối với cuộc bỏ phiếu. Trên thực tế, không có gì thay 
đổi đối với Giáo Hội Mosaic. Các nghị quyết của Giáo Phái là 
không ràng buộc đối với các giáo hội khu vực. Văn kiện hình 
thành ràng buộc Giáo Hội hòa giải của chúng ta vẫn tiếp tục tồn 
tại. Chúng tôi vẫn tuân thủ Tuyên xưng Đức tin trong Quan điểm 
Mennonite. Các tuyên bố về  khải tượng và sứ mệnh của Giáo Hội 
cụ thể của chúng tôi vẫn được giữ nguyên.

Mặc dù không có gì thay đổi, nó có thể cảm thấy mọi thứ đã 
khác. Đối với một số người, Nghị quyết Ăn năn và Chuyển đổi 
thể hiện một sự khác biệt đáng kể rời ra khỏi lịch sử và thực 
hành của truyền thống Cơ đốc. Có những lời kêu gọi trong 
Giáo Hội của chúng tôi rời xa ngay lập tức với Mennonite 
Church USA. Những người khác trong Giáo Hội mong muốn có 
thêm thời gian để lắng nghe, phản ánh và phân biệt.

Tôi tin vào công việc của Thánh Linh đã thu hút Giáo Hội 
Mosaic lại với nhau. Khả năng chúng ta làm chứng chung lớn 
hơn nhiều so với những gì chúng ta chưa từng trải qua. Tôi mời 
chúng ta nghỉ ngơi trong những gì chúng tôi biết là không thay 
đổi đối với chúng tôi với tư cách là một Cộng đồng Giáo Hội. 
Chúng ta hãy dựa vào công việc của Thánh Linh khi chúng ta 
thấy rõ con đường phía trước của mình, nắm giữ những điều 
tồn tại lâu dài: đức tin, hy vọng và tình yêu thương (I Cô-rinh-
tô 13:13).

Khi không có gì thay 
đổi, nhưng mọi thứ 
dường như khác

Vào ngày 18 tháng 7, Ban Điều hành Giáo Hội  Mosaic đã thành lập một 
nhóm đặc nhiệm để hướng dẫn quá trình lắng nghe và xem xét các mối quan 
hệ của Giáo Hội với Mennonite Church USA (MC USA). Nhóm đặc nhiệm 
bao gồm các thành viên Ban quản trị, nhân viên và các thành viên được đề 
cử từ khắp các khu vực bầu cử đa dạng của Giáo Hội. Mục tiêu của nhóm 
đặc nhiệm là lắng nghe từng cộng đồng của Mosaic và đưa ra định hướng để 
phân biệt sâu xa hơn tại Hội đồng Thường niên sắp tới vào ngày 5 tháng 11.

Tại cuộc họp tháng 7, Ban Điều hành đã xem xét nhiều lá thư từ các hội 
thánh Mosaic, các mục sư và các nhà lãnh đạo, thúc giục hành động trong 
việc xem xét các mối quan hệ đang diễn ra với MC USA. Đối với nhiều 
người, các nghị quyết và quy trình ra quyết định tại Phiên họp Đại biểu Đặc 
biệt của MC USA vào tháng 5 cho thấy sự khác biệt với tài liệu và sứ mệnh 
hình thành của Giáo phái và Giáo Hội Mosaic.

Ban Điều hành và nhóm đặc nhiệm cam kết thực hiện một quá trình lắng 
nghe và sáng suốt kỹ lưỡng, chu đáo và kịp thời. Các đại biểu tham dự hội 
đồng sẽ được thông báo về bất kỳ quy trình bỏ phiếu nào một tháng trước 
Hội đồng tháng 11. Lắng nghe Thánh Linh cũng như người khác sẽ đòi hỏi 
sự chú ý cẩn thận và chu đáo. Xin hãy cầu nguyện cho công việc của nhóm 
đặc nhiệm. Xem Mosaic News để cập nhật.

Giáo Hội Mosaic để xem 
xét các mối quan hệ với 
Mennonite Church USA

CẬP NHẬT GIÁO HỘI

B Ở I  S T E P H E N  K R I S S

Từ Hội trưởng điều hành

BẠN MUỐN CẬP 
NHẬT MỚI NHẤT VỀ 
GIÁO HỘI MOSAIC?

“Khả năng chúng ta chia sẻ làm 
chứng còn lớn hơn nhiều so với 
những gì chúng ta đã từng trải qua.”

Đọc toàn bộ bài báo

Đọc toàn bộ bài báo

Đăng ký để nhận Mosaic News:
MosaicMennonites.org/Newsletters

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

https://mosaicmennonites.org/2022/07/28/mosaic-conference-to-review-relationships-with-mennonite-church-usa/
https://mosaicmennonites.org/2022/06/23/when-nothing-has-changed-but-everything-seems-different/
http://MosaicMennonites.org/Newsletters

