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Cùng Nhau Một Lần Nữa
Nó là một ngày lịch sử tiềm năng
cho hai giáo hội Mennonite đã chia
tách hơn 170 năm trước.
Vào ngày 2 tháng 11 năm 2019, các
đại biểu từ Giáo Hội Mennonite
Franconia và Giáo Hội Địa Hạt
Đông Phương đã gặp nhau tại Nhà
thờ Mennonite Souderton (PA) để
xác định xem nếu có thể hòa giải,
hầu như đã không thể thực hiện
được vào năm 1847, bây giờ sẽ có
thể hay không.
Sau buổi thờ phượng chung có ý
nghĩa vào buổi sáng, khi các lãnh
đạo được tín nhiệm của cả hai giáo
hội đã qua đời trong năm qua đã
được ghi nhớ và các lãnh đạo mới
được chứng nhận đã được giới
thiệu, xức dầu, và sau đó được ủy
nhiệm để xức dầu cho những người
khác, hai giáo hội đã tham gia cùng
nhau cho phiên họp buổi chiều .

Điều phối viên Hội Đồng Giáo hội
Brooke Mar�n thu thập phiếu bầu
trong cuộc bỏ phiếu cho sự hòa giải
vào ngày 2 tháng 11.

Quá trình ba năm hướng tới sự hòa
giải, hầu như chỉ do các tình nguyện
viên giáo hội, được giới thiệu bởi
nhóm đặc nhiệm cấu trúc và bản
sắc. Nhóm đặc nhiệm đã hoàn thành
công việc của mình, vì rất ít đại biểu
đặt câu hỏi hoặc bày tỏ bất kỳ cảm
giác do dự nào với đề xuất này. Hai
giáo hội được chia, lần cuối cùng,
để phân tích và bỏ phiếu.

Ảnh bởi Cindy Angela

Tìm thêm tại www.franconiaconference.org
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Gặp gỡ các Lảnh Đạo Mới
Biên tập
Đại biểu giáo hội Steve Zacharias
từ JKI Anugerah ở California nói
với tôi rằng ông cảm thấy vinh dự
khi bỏ phiếu cho một quyết định
lịch sử như vậy tại hội nghị. Mặc dù
hội chúng của ông chỉ là thành viên
của Giáo Hội Franconia trong một
vài năm, nhưng ông cảm thấy sức
nặng và chứng kiến của những gì
sẽ trở thành một cuộc bỏ phiếu nhất
trí để hòa giải với Giáo Hội Địa hạt
Đông Phương. Đối với tôi, lực hấp
dẫn và nhân chứng tiếp tục chìm
trong khi chúng ta tiến tới ngày
tháng 2 năm 2020 của một giáo hội
được hòa giải với một tên mới.
Chúng tôi đã bỏ phiếu để trở thành
một Giáo Hội mới. Những tháng
và năm tiếp theo sẽ cho chúng ta
cơ hội để thực hiện và ban hành sự
hòa giải này. Chúng tôi là duy nhất
ở Mennonite Church USA đã trải
nghiệm, nhờ ân sủng của Chúa và
quyền năn của Thánh Linh, động
thái hòa giải này đưa một cộng đồng
duy nhất trong một thời điểm mà rất
nhiều người xung quanh chúng tôi
đang đẩy mọi người ra ngoài thay
vì kéo họ lại gần nhau. Bởi vì công
việc này của Thánh Linh chống lại
dòng văn hóa đương đại của chúng
ta, chúng ta sẽ có cơ hội làm việc
chăm chỉ để tạo ra một điều gì đó
mới mẻ để làm chứng cho sự bình
an của Đấng Christ mà chúng ta đã
trải nghiệm và mở rộng cùng nhau.

— Steve Kriss,
Hội trưởng Điều hành

Các lãnh đạo mới được chứng nhận xức dầu cho các thành viên của Giáo Hội
Franconia và Giáo hội Địa hạt Đông Phương sau khi họ được công nhận trong
buổi thờ phượng sáng thứ Bảy tại Hội Đồng Giáo. Tìm hiểu về các lãnh đạo
giáo hội bằng cách đọc câu chuyện của họ trên trang web của chúng tôi:
franconiaconference.org/call.
tiếp theo từ trang 1
Với các đại biểu đoàn tụ sau cuộc bỏ phiếu, John Goshow, người điều hành
Giáo Hội Franconia và Jim Musselman, người điều hành Địa hạt Đông Phương
(hội chúng Zion), đã chia sẻ kết quả của cuộc bỏ phiếu lịch sử: cùng nhau, các
giáo hội đã bỏ phiếu nhất trí cho hòa giải.
Những tràng pháo tay tự phát và những tiếng reo hò khẳng định từ các đại biểu
nổ ra trong khi các nhà lãnh đạo của cả hai giáo hội đều chia sẻ những cái ôm
và những nụ cười vang rộng ra. Cùng nhau, nhóm nhiệt tình hát, “Hosanna,
Hãy để Chúa Giêsu được Nâng cao” và “Hãy Ca ngợi Chúa từ Ai” với sự thích
thú và biết ơn.
Các sự kiện trong ngày đã kết thúc với
một hành động truyền thống, đã được
các đại biểu của Franconia phát biểu để
kết thúc hội nghị của họ trong hơn một
trăm năm. Tuy nhiên, vào ngày này, các
đại biểu của cả Franconia và Địa hạt
Đông phương đã cùng nhau cam kết,
như một thân hợp lại nhau:
“Chúng tôi khẳng định mong muốn tiếp
tục và làm chứng cho đức tin không
kiên định và đơn giản vào Đấng Christ,
tìm kiếm ban phước hy vọng và sự xuất
hiện vinh quang của Chúa vĩ đại và
Chúa Cứu thế của chúng ta, Chúa Giêsu
Christ.”

— Sue Conrad Howes,
Hội chúng West Swamp
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Đón chào một Hội chúng Mới
Nhà thờ Mennonite Ebenezer bắt đầu vào tháng 6
năm 1958 như là một phần của mục vụ Tây Ban
Nha của Nhà thờ Grace Mennonite ở Lansdale,
PA. Nó bắt đầu như một cộng đồng cho những
người Puerto Ricans đến khu vực này để làm việc
trong ngành nông nghiệp mùa hè.
Năm 2005, nhà thờ trở nên độc lập khỏi Grace và
đổi tên thành Nhà thờ Mennonite Ebenezer. Vào
tháng 11 năm 2009, nhà thờ chuyển đến tòa nhà
hội chúng Zion (Souderton, PA), nơi họ tiếp tục
họp nhau.
“Đức Chúa Trời trong sự thương xót đã có mặt
trong hội chúng của chúng tôi, thể hiện quyền
Các thành viên của Ebenezer Mennonite Church được chào đón
năng và chủ quyền của mình giữa những thử
trong phiên họp tại Hội Đồng Giáo Hội. Ảnh bởi Cindy Angela.
thách, ông Hilda Vinces, một lãnh đạo trong nhà
thờ nói. Chúng tôi đã có những thành viên bị bệnh [nhận được] sự chữa lành và chúng tôi cảm thấy Chúa Thánh Linh ở
giữa chúng tôi bởi vì ngài đã củng cố chúng tôi khi các thành viên nhà thờ qua đời.”
“Cộng đồng Latinx tiếp tục phát triển ở các quận Bucks và Montgomery nơi nhiều hội chúng của chúng ta đã được bắt
nguồn từ nhiều thế hệ, Hội trưởng Điều hành của Franconia, Steve Kriss phản ánh. Chúng tôi hy vọng rằng với các anh
chị em tại Ebenezer, chúng tôi sẽ tiếp tục cùng nhau xây dựng một nhân chứng A-na-bap-tit và cộng đồng với nhau.”

—Jennifer Svetlik, Hội chúng Salford

Chào đón Các Mục vụ Liên hệ
Giáo hội Mới
Tại Hội Đồng của chúng ta, chúng ta đã chào
đón bốn Mục vụ liên hệ đến Giáo Hội.
Taproot Gap Year, một mục vụ của Trung tâm
Praise Philadelphia, cung cấp cho thanh niên
cơ hội sống ở Indonesia với các gia đình, học
một ngôn ngữ mới, đến lớp, phục vụ thực tập,
khám phá những địa điểm mới và học các
công cụ giúp phát triển đức tin của họ và bản
sắc.
Peace Proclamation Ministries International,
ngoài hội chúng Plains, đào tạo các mục sư,
Thành viên ban Beny Krisbianto (Nations Worship Center) cầu nguyện
vợ của mục sư , và thanh niên ở Ấn Độ và
cho các lãnh đạo của Muc vụ Liên hệ mới trong Giáo hội Franconia.
Ảnh của Cindy Angela.
hỗ trợ mục vụ của hội chúng Ấn Độ tại địa
phương thông qua các phòng khám mắt và cung cấp các công cụ thiết thực như megaphones, xe đạp và máy may.
Healthy Niños Honduras, một sự phát triển của Dự án MAMA, giúp trẻ em và gia đình của họ đánh bại sự suy dinh dưỡng
và nghèo đói thông qua một trung tâm dinh dưỡng dân cư, tẩy giun, hệ thống lọc nước, y tế và xây dựng, và giáo dục sức
khỏe phòng ngừa.
Ripple Community Inc, được thành lập bởi cộng đồng Ripple, phục vụ hơn 150 cư dân Allentown thông qua trung tâm
duy nhất ban ngày ở Allentown mở cửa cho công chúng và chương trình nhà ở giá rẻ, được cộng đồng hỗ trợ, vĩnh viễn
đầu tiên tại Allentown.

—Sharon K. William,
Nueva Vida Norristown New Life

Tìm hiểu các hội chúng khác trong Franconia và Giáo hạt
Đông Phương bằng cách đọc hồ sơ của họ tại

franconiaconference.org/profiles

Cập nhật tài chánh

Tháng Mười Một 2019
10 Tháng (FY 2019-2020 Chưa kiểm tra)
Điều hành Năm qua
Hiện
Ngân sách
Ngân sách
THU
Hội thánh dâng
$206,613 $200,540
$225,769
Trợ Cấp bất động sản
$333,330 $333,330
$333,330
Tất cả các nguồn
$ 62,015 _________
$ 98,570 _________
$ 64,664
_________
T Tổng cộng (+)
$601,958 $632,440
$623,763
CHI
Mục vụ/Chương trình
$525,667 $574,751
$493,281
Giúp phục vụ
$164,700
$169,498
$185,992
_________ _________ _________
Tổng số Chi (-)
$690,367 _________
$744,249 _________
$679,273
_________
Còn Lại
$ (88,409) $(111,809) $ (55,510)

Các đại biểu từ cả hai Giáo hội Địa hạt Đông
Phương và Franconia đã tập trung sau cuộc bỏ phiếu
hòa giải để phục vụ cho nhau tiệc thánh. Ảnh bởi
Cindy Angela.

Ngoài việc giảng dạy một hội thảo cho các lãnh đạo
thanh niên, Michele Hershberger (Hesston Trường
Cao Đẳng) đã giảng vào buổi thờ phượng tối thứ
Sáu: Những người anh hùng của đức tin và Chúa
Giêsu cần chúng ta. Ảnh bởi Cindy Angela.

Mục sư Letty Cortes (Centro de Alabanza) hướng dẫn
trong lời cầu nguyện và Mục sư Marta Castillo (Hội
chúng Wellspring) trong khi mọi người thờ phượng
chung tay với nhau. Hình ảnh bởi Javier Marquez &
Cindy Angela.
Các đại biểu thưởng thức Fritters Indonesia, tamales, sandwiches, kem, và nhiều hơn nữa tại Hội Đồng
Giáo hội năm nay. Ảnh bởi Cindy Angela.

