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Kasih pada
lingkunngan
sekitar: Camp
Perdamaian
Musim Panas
2012.
Musim panas ini, untuk beberapa orang "Saksi Anabaptis"
berarti mengajar siswa kelas
kedua untuk mengeksplorasi
bagaimana cara merawat bumi
dan juga memberikan cara-cara
kreatif untuk menangani konflik
yang akan dihadapi di sekolah
kepada anak 10 tahun
Sejak 2007, Meredith Ehst dari
jemaat Salford (Harleysville, Pa)
telah membawa pengalaman
beliau dalam pendidikan umum
untuk memimpin jemaat pada
Camp Perdamaian musim panas.
Setiap tahunnya mereka memilih
sebuah ayat untuk tema yang
disesuaikan dengan usia agar
dalam seminggu dapat mencapai
target. Yang masih muda-muda
belajar bahwa Tuhan mengasihi
mereka dan mereka diciptakan
secara unik dan berbeda beda.
Kelas 2 dan 3 belajar mengenai
berdamai dengan bumi dengan
bekerja di kebun warga Salford.
Anak-anak yang lebih besar
belajar untuk menyelesaikan
konflik secara damai tanpa
menggunakan kekuatan fisik.
Setiap orang menghabiskan
bersambung ke halaman 2

Kisah selanjutnya www.franconiaconference.org

Tajuk Rencana
Sebagian dari kita mengetahui bahwa
dalam beberapa bulan ini wilayah Distrik
Timur dan Konferensi Franconia telah
memperbaharui kesepakatan gabungan
sebagai contoh, seperti kehidupan yang
damai didalam Kristus dengan menjadikan Samantha Lioi sebagai seorang
Menteri Perdamaian dan Keadilan.
Samantha telah bertemu dengan beberapa
pemimpin jemaat pada beberapa bulan
yang lalu. Melalui pertemuan tersebut,
dimana Samantha melakukan beberapa
tanya jawab, beliau membantu dalam
penekanan akan pengertian dari kebenaran shalom dan saat ini memberikan
kesempatan kepada setiap kita untuk
mengerti dan menjadi pendengar buat
sesama.
Istilah untuk “Perdamaian dan Keadilan”
kadang-kadang seperti tidak ada artinya
dan kurang mengikuti jaman. Bagaimana
Perdamaian itu sebenarnya di dalam
kehidupan nyata di Bridgewater,
Norristown, Harleysville, Atlanta?
Bagaimana kita mengerti dan menjalani
di dalam kehidupan bahwa berbuat amal
sama pentingnya dari sebuah keadilan?
Pada dasarnya sebagai orang percaya,
banyak sekali pertanyaan yang harus kita
jawab bersama-sama.
Samantha bersedia menjadi pembimbing
jemaat dalam menjalankan kehidupan
perdamaian di sekitar komunitas orangorang percaya (samantha@interculturalchurch.com) ; setelah beliau mendengar
mengenai kisah kami di musim panas,
namun, beliau juga sudah diinformasikan
oleh jemaat Franconia dan Konferensi
Hubungan Misi yang juga telah menjalani
kehidupan damai di dalam Kristus – dan
buletin Intersections hanyalah menceritakan sebagian kecil dari sekian banyak
kisah yang harus kita bagikan sebagaimana kita hidup sebagai
masyarakat yang berdamai
dengan sesama.
Kiranya Tuhan
melimpahkan saudara
dengan suka cita, damai
dan iman kepada DIA.
— Ertell Whigham,
Executive Minister

Perjumpaan dengan
Derek Cooper
Derek Cooper adalah seorang asisten pengajar
dari sekolah teologi di Seminari Alkitab di
Hatfield, Pa., dimana beliau juga melayani sebagai salah seorang direktur dari Program
Pelayanan Doktor. Derek dan istrinya Barb
adalah anggota jemaat dari Gereja Deep Run
East Mennonite.
Mengenal Derek Cooper dan pemimpin-pemimpin
baru lainnya dalam Konferensi Franconia melalui
kisah mereka yang dapat dibaca pada website
kami: franconiaconference.org/call.
utan dari halaman 1
beberapa waktu di kelas, beberapa permainan kooperatif, dan beberapa duduk sambil
makan bersama.
Philadelphia Praise Center, memahami apa yang menjadi kebutuhan dari setiap anak-anak
dan lingkungan sekitarnya, melalui penyelenggaraan Camp Perdamaian selama tiga minggu. Erika Bollman dan Ardi Hermawan membuat sebuah program setiap hari, yang menyoroti tokoh-tokoh atau pahlawan perdamaian, dimulai dari Menno Simons dan termasuk di
dalamnya adalah Marthin Luther King, Jr; Mother Teresa, dan juga seorang pendiri lokal
yang berharap akan menjadikan "hutan damai," yaitu William Penn. Pastor Aldo Siahaan
mengajari mengenai Tuhan yang mendamaikan pemecahan tanah antara Abraham dan Lot,
keberanian bidan Mesir yang menolak untuk membunuh bayi-bayi orang Ibrani, dan empat
orang sahabat yang membawa seorang teman mereka untuk disembuhkan oleh Yesus.
Pada bulan Juni, Camp Musim Panas Ripple-Allentown’s yang diadakan selama tiga hari,
terisi dengan pelajaran-pelajaran yang penting. Setiap anggota jemaat Ripple dan
Whitehall berkumpul di Taman Franklin untuk bermain secara tim, menciptapkan pekerjaan seni, and duduk membentuk lingkaran untuk saling berbagi cerita dengan
“Selendang Perdamaian” – sebuah variasi
tongkat yang berbicara dan sebuah upaya
untuk saling mendengarkan satu sama lain.
Intersections
Setelah membacakan sebuah kisah Alkitab
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setiap malam, mereka mengedarkan cangkir
Konferensi Franconia
berkat, sebagai tanda bahwa Tuhan mengasi569 Yoder Road, Harleysville, PA
hi kita lebih dari yang kita bayangkan dan
menginginkan kita untuk belajar mengasihi
Stephen Kriss,
sesama dan Firman Tuhan.
Direktur Komunikasi
Emily Ralph, Managing Director
Sebagai sebuah gereja yang melihat lingkungan sekitarnya sebagai siapa mereka, kami
Dawn Ranck Design
berpartisipasi sebagai Kebangkitan Tuhan
Diterjemahkan oleh Lita Siahaan
Yesus. Disini Tuhan Yesus digambarkan
Intersections sekarang ini tersedia
dalam keadaan ketakutan, berjalan dengan
dalam versi bahasa Inggris, Indonesia,
yang terkecil diantara kita sebagaimana
Spain dan Vietnam
mereka belajar melakukan apa yang benar
dengan kemampuan mereka, dan mengajarkan kepada kita semua bahwa pada saat
kita berbicara dengan sesama kita dengan
penuh damai.
@franconiamc
FranconiaMC
— Samantha Lioi, Whithall
#fmclife

Memperkatakan kuasa
kebenaran di Norristown
Undang-Undang di Pennsylvania menganjurkan kepada
semua pemilih untuk menunjukkan identitas diri yang
masih berlaku kepada anggota Neuva Vida Norristown New
Life – salah satu cara untuk membantu kaum marginal yang
miskin di dalam komunitas kita, dan kita harus memperkatakannya dengan kebenaran yang sesungguhnya.

Sharon Williams dan Donna Windle pekerja suka rela yang terlatih dari
Montgomery County yang bertanggung jawab atas pemilih/klinik foto Identitas
Diri. Foto, searah jarum jam dari kiri, Williams, Windle, Rita Heinegg, Carol
Newman, G. Hulings Darby, and Dot Martin. Photo by Ertell Whigham.

Orang-orang bertanya, “Apakah Mennonites terlibat di
politk?”. Bagi kami ini adalah masalah keadilan. Kami
segera menyadari bahwa Tuhan telah mempersiapkan kami
untuk menyampaikan hal tersebut – dan dalam tiga minggu
setelah Undang-Undang itu dikeluarkan di bulan April, para
pemilih kami/dengan klinik foto identitas diri sudah dibangun dan mulai berjalan; ini adalah awal dari sebuah tanggapan positif di daerah kami.

Kami bekerja dengan orang-orang yang tidak memiliki dokumen identitas diri yang diperlukan untuk dapat memperoleh foto identitas, dan
mereka juga tidak memiliki uang untuk bisa mendapatkan foto identitas. Kami berharap dapat menjalankan tujuh atau delapan klinik sampai akhir bulan Oktober. Kami juga melatih pekerja suka rela (dari Philadephia dan Harrisburg) untuk dapat bekerja sama dengan orangorang yang sedang dalam kondisi yang rumit dan mendukung mereka untuk mendapatkan identitas diri di lingkungan dan gereja.
Pada tahun 2013, kami berencana untuk melanjutkan pelayanan kami secara berkala di Norristown, karena foto Identitas Diri sangat
diperlukan di banyak instansi dan sistem; seperti bank, pengobatan, pinjaman, sewa, dan kepegaiwaian.
— Sharon Williams, Nueva Vida Norristown New Life

Mencari Shalom pada Kehidupan yang Damai
Pada Kotbah di Bukit, Jesus mengajarkan kepada kita untuk berdoa, “..
Datanglah KerjaanMu di bumi sama seperti di surge”. Kalimat ini menjadi petunjuk bagi Direktur Eksekutif Peaceful Living – Kehidupan
yang Damai – Joe Landis dalam pekerjaannya dengan orang-orang cacat
dan keluarganya, yang kadang menganggap diri mereka kurang beruntung. Joe melihat pekerjaannya adalah “membangun kerajaan Allah di
bumi” dengan membantu keluarga, jemaat dan komunitas untuk
merasakan kedamaian bersama-sama.
Menurut Joe “Damai dalam Kehidupan yang Damai adalah shalom”. Ini
menunjukkan hubungan yang erat dan dekat dengan Tuhan dan dengan
diri kita sebagai seorang yang memiliki integritas dalam group, kota dan
dunia. Itu semua dimulai dari setiap individu dan kebaikan yang kita
lakukan, tanpa terkecuali sekecil apapun yang kita buat.
Sikap kebaikan, atau hidup shalom, dapat ditunjukan melalui program
nirlaba yaitu Program Hubungan Persahabatan yang menghubungkan
orang-orang berkebutuhan khusus dengan seseorang teman yang perduli
disekitar lingkungan mereka.
Aaron Leatherman memberikan pertolong pada saat Philip menjalani
Salah satu hubungan pertemanan yang sudah berjalan adalah antara
operasi besar. Foto tersedia.
Philip, yang melayani di Peaceful Living dengan Aaron
Leatherman, Towamencin. Aaron sebelumnya tidak
pernah memiliki hubungan yang dekat dengan
Konferensi Department Ministry (CRMs) adalah sebuah organorang berkebutuhan khusus, sampai akhirnya dia
isasi yang bekerjasama dengan Konferensi Franconia yang
menyadari bahwa dalam waktu singkat setelah
melayani jemaat dan lingkungan sekitarnya berdasarkan keperperkenalan mereka, mereka menjadi teman yang
cayaan kepada Yesus Kristus. Untuk mengetahui lebih detail
sesungguhnya. Aaron berkata, “kami berteman
mengenai Konferensi Department Ministry (CRMs), kunjungi
sekarang, dan tak akan terpisahkan”.

— Ella Roush, Peaceful Living.org

website franconiaconference.org/directory

Laporan Keuangan Konferensi
6 bulan (Januari – Juni)
Dana Operasional

Fakta

KEUNTUNGAN
Kontribusi jemaat
Sumber daya lainnya

$169,226
$186,428
_________
Total Keuntungan (+) $355,654
PENGELUARAN
Pelayanan/Program
Pelayanan Pendukung

$281,517
$121,768
_________
Total Pengeluaran (-) $403,285
Pembayaran hutang
$12,500
_________
Penerimaan Bersih
$(60,131)

Perkiraan Dana Tahun Lalu

$191,096
$165,631
_________
$356,727

$233,344
$140,876
_________
$374,220

$268,722
$135,542
_________
$404,264
$12,500
_________
$(60,037)

$294,717
$105,718
_________
$400,435
$12,500
_________
$(38,715)

Bekah Ford, Issac Moyer, dan Derek Cassel pekerja suka rela dari
Gereja Franconia Mennonite di Telford, Pa menempatkan garis kapur
pada struktur gudang yang sedang dibangun yang akan digunakan
sebagai markas Kingdom Builders Constructions di North Philadelpia.
Foto diambil oleh Sheldon C. Good/MWR

Campers saat di Camp Kristian Men-O-Lan membasuh kaki setiap
orang. Musim panas ini, bloggers dari dalam dan luar konferensi
mempertimbangkan apakah kegiatan ini sesuai dengan arti
“Mennonite” Maria Byler menyarankan, “saat menanggalkan
kaus kaki; menginjak lantai, dan sebenarnya kita sedang membersihkan kaki orang lain atau mengijinkan kita untuk membersihkannya; tubuh kita mengerjakan apa yang sudah di latih didalam pikiran dan hati kita itulah Mennonites.”

Siswa-siswa Seminari Mennonite bagian Timur (PA) menginvestigasi bahwa
taman perdamaian yang berdiri pada perang dunia ke II meledak di tengah kota
Birmingham, England. Foto diambil oleh Scott Hackman.

Temukan berita lengkapnya di franconiaconference.org/intersections

