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Aldo Siahaan (Philadelphia Praise),
SP Kalaunee (Nueva Vida Norristown
New Life)

Tuhan bekerja
diluar pemikiran
kita
Semangat Paulus menyelimuti auditorium melalui
seorang Ervin Stutzman,
Direktur Eksekutif
Mennonite Church USA,
yang berdiri dari posisi
berlutut dan dengan tangan
membentang ke arah langit memproklamirkan kata-kata
Efesus 3:20-21. Itu adalah
akhir yang baik untuk
menutup Konferensi Serikat
Majelis tahun 2012, di mana
175 delegasi, pemimpin terpercaya, dan peserta lainnya
berkumpul untuk merenungkan dan membayangkan di mana Allah
telah dan akan terus bekerja
di tengah Franconia dan
Konferensi Distrik Timur.
Pada sesi bisnis di
Konferensi Franconia, John
Goshow (jemaat Blooming
Glen) sebagai moderator,
beserta Marta Castillo
(jemaat Nueva Vida
Norristown New Life) mengakui adanya tantangan
dalam mengaplikasikan
untuk mencintai satu sama
lain dan tetap dalam kesatuan - terutama di tengahtengah ketidaksepakatan atas
isu-isu manusia seksualitas.
"Kami mengakui bahwa
bersambung ke halaman 2

Kisah selanjutnya www.franconiaconference.org

Tajuk Rencana
Kami melihat kuasa Tuhan bekerja di
Konferensi Franconia. Tuhan bekerja
melalui kehadiran jemaat-jemaat yang
baru; termasuk didalamnya anggota
jemaat terbaru kami – Ripple
Allentown – dengan kehadirannya di
Gereja Whitehall Mennonite. Ini adalah
pertemuan Anabaptis perkotaan dengan
orang-orang yang berkomitment untuk
meneruskan shalom Tuhan di tengah
kota.
Tuhan bekerja untuk meningkatkan kerjasama antara Franconia dengan
Konferensi Distrik Timur. Kami
bersama-sama telah mendapatkan nama
seorang menteri muda dan seorang
menteri perdamaian dan keadilan. Para
anggota dewan telah meningkatkan
komunikasi dan kami mendorong para
pemimpin dari kedua pihak konferensi
untuk saling mengenal satu sama lain
dan saling bekerja sama.
Tuhan bekerja dalam tiga prioritas
yang sudah diidentifikasikan oleh para
anggota Dewan awal tahun 2012:
• Mengembangkan misi secara inisiatif
• Hubungan dengan banyak pihak dan
memelihara hubungan antar kementrian
• Membangun kapasitas kepemimpinan secara menyeluruh baik dari
segi geografis maupun generasi.
Tuhan juga bekerja pada staff konferensi kami. Pada bulan Februari 2011,
Ertell Whigham telah diangkat menjadi
Menteri Eksekutif. Ertell mempunyai
visi, energi dan semangat untuk memajukan Kerajaan Tuhan; yang telah diterima dengan penghargaan dari tim kita
dan juga dari para jemaat.
Di Assembly 2010, Ervin Stutzman
berkata, “Persoalan + Kemurahan =
Pengharapan.”. Pada saat itu, banyak
dari kita yang meminta hanya sedikit.
Dan sekarang, kalau kita melihat kebelakang, kita melihat bahwa Tuhan telah
melakukan lebih banyak dari yang kita
minta atau kita bayangkan.
— John Goshow & Marta Castillo,
moderator dan asistent moderator.

Para delegasi duduk mengelilingi meja untuk membahas prioritas Konferensi, penegasan sekitar seksualitas manusia, keuangan, dan percakapan terus dengan Distrik Timur. Randy Nyce (Salford) & Melky
Tirtrasaputra (Nations Worship Center)

jutan dari halaman 1
bersikap tegas dalam menghadapi masalah ini diperlukan dan dengan
kesabaran dan rasa hormat dalam menghadapi suara pro dan kontra," kata
Goshow. "Kami percaya bahwa Tuhan akan berada di tempat kerja dimana kita
harus lebih bersikap tegas dalam menghadapi masalah penting ini."
Hubungan yang terus berjalan di Distrik Timur adalah sebuah topic yang
berbeda yang akan dibicarakan. Menteri eksekutif Franconia, Ertell Whingham
dan Warren Tyson selaku Menteri Konferensi di wilayah Distrik Timur,
mendiskusikan dengan para delegasi mengenai tanggung jawab dalam pekerjaan
ini; dan banyak dari para delegasi yang membuktikan keuntungan dari kerjasama dan berbagi sumber daya.
Keinginan untuk berbagi sumber daya dibicarakan karena adanya kecenderungan anggaran konferensi yang terus menurun. Randy Nyce (jemaat
Salford), Ketua Komite Dewan Konferensi Keuangan, menyinggung bahwa
dukungan keuangan yang diterima para staf dari Franconia Konferensi mengalami penurunan. Hal ini terkait beberapa delegasi, terutama pemimpin terpercaya yang tergantung pada dukungan dari kepemimpinan Menteri mereka.
Di tengah ketidakpastian tersebut,
delegasi diingatkan kembali bagaimana
Intersections
begitu banyaknya cara Allah yang telah
Volume 75, Edisi 4
dan sedang bekerja di seluruh anggota
konferensi. Stutzman menantang untuk
Konferensi Franconia
kembali mencari Tuhan "di tempat kerja
569 Yoder Road, Harleysville, PA
dan dalam setiap aspek kehidupan kita"
Stephen Kriss,
baik dalam sesi, dalam diskusi dimeja
Direktur
Komunikasi
makan, peserta juga berbagi pada saat
Emily
Ralph,
Managing
Director
mengerjakan pekerjaan kebersihan dan
perwakilan pertamanan; makan malam
Dawn Ranck Design
untuk memberikan penghargaan kepada
Diterjemahkan oleh Lita Siahaan
petugas pemadam kebakaran lokal, dan
Intersections is now available in
kegiatan kreatif lainnya, yang selalu
English,
Spanish, Indonesian, and
melibatkan campur tangan pekerjaan
Vietnamese. For copies, contact
Tuhan. Peserta ditantang untuk percaya
office@franconiaconference.org.
dan mengambil risiko keluar dari pengetahuan bahwa Allah dapat "melakukan
jauh lebih banyak dari pada yang kita
doakan atau pikirkan, sesuai dengan
kuasa-Nya yang bekerja di dalam kita."
@franconiamc
FranconiaMC
— Krista Showalter Ehst, Bally
#fmclife

Dimana orang-orang baru datang ke gereja dan
berkata mereka seperti bagian dari anggota keluarga kita. Mereka itu datang ke gereja dalam
keadaan sedih, khawatir, hancur dan malu. Roh
Kudus secara perlahan menghancurkan karakter
mereka dan mereka akhirnya datang dengan
senyuman, ikut serta dalam kegiatan gereja,
bertanya apa yang dapat mereka bantu. Karna
Tuhan bekerja dalam kehidupan mereka, yang
menyokong mereka melalui harapan dan iman
kepada Tuhan. — Lety, Philadelphia Praise Center
Dengan menjadi pendengar yang baik. Pastor Lorie
dan tim leader kami telah membuka ruang sebagai
tempat untuk refleksi dan kepekaan. Jemaat memberikan respons yang baik dalam menyingkapi
kelemahan dan perselisihan dengan memberikan
sikap yang saling mengasihi satu sama lain. Dalam
banyak waku dan kesempatan di tahun ini, saya
merasakan keterbukaan secara Roh dalam pertemuan kami, dan kami merasa sangat berharga, suci
dan banyak dari kami yang menangis dalam kesunyian. — Julie, West Philadelphia

Sebuah tim pujian antar budaya sedang memimpin delegasi pujian antar bahasa. Jim &
Sharon Williams (Nueva Vida Norristown New Life) & Lety Castro (Philadelphia Praise)

Konferensi gereja-gereja Franconia lainnya datang bersama Ripple dalam
pelayanan bersama: memasak makanan, mendistribusikan bahan makanan,
dukungan keuangan & doa, penyembahan bersama, berbagi dalam pelayanan
pemuda. — Carolyn, Ripple
Pada saat kami melakukan perubahan struktur. Saya juga melihat Tuhan bekerja
dalam merubah hati beberapa orang yang mengalami kekerasan. — Jenny, Ambler
“Garam & Terang di hari Minggu”: Menggunakan seluruh hari Minggu pagi untuk
melayani teman –teman dan komunitas selanjutnya berkumpul bersama untuk saling mengevaluasi. — Ken, Deep Run East
Secara intelektual, tantangan menjadi pekerja sukarela menunjukan
kepada kita, kasih Tuhan melalui
sebuah pelayanan. Datang, lihat
dan bergabunglah bersama kami.
— Sarah, Care & Share Shoppes
Pertemuan dalam kelompok kecil
dan saling berbagi kisah kehidupan, adalah suatu tantangan dan
juga berkat. — Steve, Swamp
Pertemuan bulanan di Gereja
Meja: berbagi makanan,
menghubungkan dengan kisahkisah mengenai Tuhan, dan saling
berbagi cerita, memberikan katakata penguatan, dan memberikan
harapan satu dengan yang lain.
— Chris, Spring Mount

Ervin Stutzman, Direktur Eksekutif Gereja Mennonite USA,
pada saat konferensi berlutut untuk berdoa memohon
berkat dari Efesus 3:20-21.

Asisten Moderator Marta Castillo memberikan
pelukan kepada Diane Muth dari Ripple setelah
memberikan katas sambutan kepada peserta
konferensi.

Bagaimana saudara melihat
cara kerja Tuhan?

Laporan Keuangan Konferensi
9 bulan (Dari Februari sampai Oktober)
Dana Operasional

Fakta

KEUNTUNGAN
Kontribusi jemaat
Sumber daya lainnya

$291,719
$258,368
_________
Total Keuntungan (+) $550,087
PENGELUARAN
Pelayanan/Program
Pelayanan Pendukung

$405,000
$177,674
_________
Total Pengeluaran (-) $582,674
Pembayaran hutang
$18,750
_________
Penerimaan Bersih
$(51,337)

Perkiraan Dana Tahun Lalu

$264,364
$269,468
_________
$533,832

$316,337
$218,848
_________
$535,185

$404,583
$185,212
_________
$589,795
$18,750
_________
$(74,713)

$444,909
$168,127
_________
$613,036
$18,750
_________
$(96,601)

Delegasi-delegasi dan non delegasi berpartisipasi dalam empat pertemuan lokakarya yang berbeda, belajar tentang multi-budaya, pembentukan ibadah iman pada anak-anak, termasuk para penyandang cacat,
dan penanaman gereja. Brent Camilleri (Deep Run East)

Fotografer Andrew Huth (jemaat Ambler) mempresentasikan sebuah slide
dari hasil perjalanan ke Staten Island, NY dengan Pelayanan Bencana
Menonite yang menimpa melalui Badai Sandy. “ Jika kita ingin melakukan
pekerjaan Allah yang segera harus dilakukan,” kata Huth, “maka kita
harus siap untuk berada didalam keadaan kotor”

(Atas) Panitia Perdamaian dan Keadilan dari Franconia & Distrik Timur
memberikan sebuah cangkir perdamaian kepada Becky Felton (jemaat Perkasie),
seorang anggota panitia yang berjuang dengan kanker.Samantha Lioi (Whitehall)
& Jason Hedrick (Zion)

(Kanan) Para pemimpin baru yang dipercaya dan diberkati selama sesi.
Pertemuan ini menandakan 25 tahun perayaan dari delegasi yang diputuskan
sebagai pentahbisan perempuan. Untuk mengetahui kisah mengenai para
pemimpin, silahkan mengunjungi franconiaconference.org/call. Dawn Ranck
(Plains), Sandy Drescher-Lehman (Souderton), Susan Gingrich (Blooming Glen),
Frieda Myers (Doylestown), berdoa untuk Joy Swartley Sawatzky (Plains)

Temukan berita lengkapnya di franconiaconference.org/intersections
Foto-foto oleh Andrew Huth

