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Vui Mừng sự kêu 
gọi của Chúa

Mục sư Angelia Susanto là phụ nữ châu Á đầu tiên được 
Giáo Hội Mosaic chứng nhận.

Trưởng ban Lãnh đạo Marta Castillo (trái) xức dầu cho Mục sư Angelia (Lia) 
Susanto của Trung tâm Thờ phượng các Dân tộc (Philadelphia, PA) trong buổi lễ 
cấp chứng chỉ của Mục sư Lia vào ngày 27 tháng 6 năm 2021.



Từ Người Ngân 
Hàng đến Mục sư

Nhà thờ trở nên 
hoang dã!

Vào tháng 5 năm 2021, hai thành viên hội đồng mới tham gia 
hội đồng quản trị của Mosaic: Roy Williams của giáo đoàn 
College Hill ở Tampa (FL) và Herman Sagastume của giáo 
đoàn Perkiomenville (PA). Cả hai đều tham gia vào các vị trí 
tương ứng với tư cách là chủ tịch Ủy ban các Bộ liên quan đến 
Hội nghị và Văn hóa (CRM) được thành lập trong cơ cấu hòa 
giải, được phê duyệt vào tháng 11 năm 2019.

ROY WILLIAMS (LEFT), chủ tịch mới của Ủy ban đa văn hóa, 
có nhiều kinh nghiệm lãnh đạo và hội đồng quản trị trong 
Nhà thờ Mennonite Hoa Kỳ. Anh ấy chú ý sâu sắc đến các vấn 
đề tài chính từ nền tảng ngân hàng của mình, cũng như sự 
nhạy bén trong việc đặt ra các câu hỏi xung quanh công lý 
và công bằng trong Kinh thánh. Roy là mục sư lâu năm tại 
College Hill.

NS. HERMAN SAGATSUME (RIGHT) đến với hội đồng quản 
trị theo lựa chọn từ ủy ban CRM. Herman tham gia ủy ban vì 
vai trò là giám đốc điều hành của Healthy Niños Honduras, 
một Bộ Liên quan đến Hội nghị. Herman là một nhà lãnh đạo 
có tư tưởng toàn cầu với lòng trắc ẩn và cái nhìn sâu sắc. Ủy 
ban CRM mới đang tiến về phía trước trong việc tăng cường 
kết nối và hiểu biết với mạng lưới các bộ đa dạng của Hội 
nghị.

Ban hội nghị Mosaic 
tiếp tục hình thành

B Ở I  M Ụ C  S Ư  A N G E L I A  ( L I A )  S U S A N T O

B Ở I  S T E P H E N  K R I S S ,  H Ộ I  T R Ư Ở N G  B A N  Q U A N  T R Ị

RƯỚC NĂM 2015, tôi là nhân viên ngân hàng của một trong những 
ngân hàng lớn nhất ở Indonesia. Tôi đã có một cuộc sống tốt với một 
công việc rất tốt, mức lương cao và những phúc lợi tuyệt vời. Tôi cũng 
thích phục vụ trong nhà thờ của mình với tư cách là một mục sư 
thanh niên và người lãnh đạo sự thờ phượng. Tôi nghĩ rằng tôi có thể 
trở thành một nữ doanh nhân trong khi làm mục vụ trong nhà thờ. 
Tuy nhiên, Chúa đã có một kế hoạch khác cho cuộc đời tôi.

Một ngày nọ, mục sư của tôi giới thiệu tôi với một mục sư trẻ từ Hoa 
Kỳ, người cuối cùng đã trở thành chồng tôi. Sau khi chúng tôi kết 
hôn, tôi xin nghỉ việc ở ngân hàng. Tôi bỏ lại mọi thứ ở Indonesia để 
phụng sự Chúa Giê-su toàn thời gian và chuyển đến Hoa Kỳ để hỗ trợ 
thánh chức của chồng tôi.

Thành thật mà nói, tôi rất khó để thích nghi với một nơi ở, mục vụ và 
văn hóa mới. Thật khó khăn vì tôi vừa học lớp giáo lý vừa chăm sóc 
nhà cửa, chồng tôi và đứa con gái sáu tháng tuổi của chúng tôi. Tôi 
cũng đang làm mục vụ trong nhà thờ vào cuối tuần. Tôi đã rất căng 
thẳng, và tôi đã khóc rất nhiều. Tôi đã sẵn sàng từ bỏ và quay trở lại 
Indonesia.

Chúa đã giúp tôi vượt qua quá trình đó. Chúa đã cho tôi một hệ 
thống hỗ trợ tốt thông qua gia đình của tôi, những người đã quan 
tâm đến chúng tôi rất nhiều. Cuối cùng, tôi tốt nghiệp Chủng viện 
Missio, vào tháng 6 năm 2020, với bằng Thạc sĩ Văn khoa.

Đọc phiên bản đầy đủ của câu chuyện kêu gọi của Mục sư Lia.

Tìm hiểu thêm về Ban Quản trị và Ủy Ban của Giáo Hội Đa Chủng Tộc

Câu chuyện 
bìa

Đọc thêm về Nhà thờ Hoang dã.

Trong đại dịch, Taftsville (VT) 
Chapel Mennonite Fellowship đã 
quyết định “đi hoang.” Thờ phượng 
bên ngoài mời gọi và tạo điều kiện 
kết nối trực tiếp với thánh. Trong 
ảnh, Norah Wolfe (9 tuổi) giúp 
“Chia sẻ bàn thu hoạch” của Wild 
Church mà những người tham dự 
có thể đóng góp và thu lượm từ đó.

Ảnh bởi Nick Wolfe.

Roy Williams Ns. Herman Sagatsume

https://mosaicmennonites.org/2021/07/29/from-banker-to-pastor-a-story-of-gods-call/
https://mosaicmennonites.org/boards-and-committees/
https://mosaicmennonites.org/2021/06/10/church-gone-wild/


Để tìm hiểu về các quy trình chữa lành vết thương này, 25 
mục sư và lãnh đạo của Hội nghị Mosaic đã tập hợp vào 
ngày 11-12 tháng 6 năm 2021 cho một hội thảo hỗn hợp tại 
Nhà thờ Mennonite Swamp (Quakertown, PA) và thông qua 
Zoom. Ba chuyên gia trong lĩnh vực chấn thương và chữa 
lành chấn thương - nhà trị liệu John Drescher-Lehman, LCSW, 
Tiến sĩ Leah Thomas, giáo sư chăm sóc mục vụ tại Anabaptist 
Mennonite Biblical Seminary, và nhà xây dựng hòa bình toàn 
cầu Tiến sĩ Al Fuertes - đã chia sẻ trí tuệ tập thể của họ.

Trong suốt cuối tuần, những người thuyết trình đã nhắc nhở 
những người tham gia rằng nếu chấn thương không được 
giải quyết và tôn trọng, thì khả năng tái chấn thương sẽ xảy 
ra. Với tư cách là những người lãnh đạo, chúng tôi muốn đảm 
bảo rằng chấn thương của chính chúng ta và chấn thương 
chung của chúng ta với tư cách là một giáo đoàn, được xử lý 
theo cách lành mạnh, ngăn ngừa chấn thương thêm.

Chửa lành từ 
COVID-19
Hiểu và Ứng phó với Chấn thương Liên 
quan đến Đại dịch

       Ba chuyên gia trong lĩnh vực chấn thương và chữa lành chấn thương— (từ 
trái sang phải) Tiến sĩ Al Fuertes, Tiến sĩ Leah Thomas và John Drescher-
Lehman, LCSW, đã phát biểu và lắng nghe tại hội thảo. Ảnh của Cindy Angela.

B Ở I  S U E  C O N R A D  H O W E S ,  N H Â N  V I Ê N  M O S A I C .

VÀO THỨ BẢY, ngày 5 tháng 6, các nhóm thanh niên từ một số giáo đoàn Mosaic 
đã tụ tập tại Trung tâm Khen ngợi Philadelphia (PA) để chơi trò chơi, nghệ thuật 
và đầu vào tâm linh.

Cuộc tụ họp bắt đầu với năng lượng cao khi những người tham gia chơi một số 
hoạt động phá băng. Hendy Matahelemual, Phó Bộ trưởng Tham gia Cộng đồng 
của Hội nghị Mosaic, tiếp tục các hoạt động với một bài phản ánh ngắn về việc 
trở thành muối và ánh sáng của thế giới.

Buổi chiều được dành cho buổi học vẽ tranh do Donna Backues, một nghệ sĩ địa 
phương phụ trách. Backues đã khuyến khích giới trẻ sơn gạch theo chủ đề lửa, 
lửa và nước, để tượng trưng cho Lễ Hiện Xuống, Chúa Thánh Thần và lễ báp têm.

Tạo một bức tranh Mosaic
Ngày thanh niên Mosaic ở Nam Philadelphia
B Ở I  C I N D Y  A N G E L A ,  N H Â N  V I Ê N  M O S A I C

Thanh niên khảm gạch đã vẽ những viên gạch tượng trưng cho Lễ Ngũ tuần, Chúa Thánh 
Thần và lễ rửa tội trong một cuộc họp mặt của giới trẻ vào tháng 6 năm 2021.

Bao gồm Trung tâm Khen ngợi Philadelphia, người đã tổ chức, giới 
trẻ từ Centro de Alabanza (Philadelphia, PA), Ripple (Allentown, 
PA), và Nhà thờ Whitehall Mennonite (Whitehall, PA) đã tham dự 
sự kiện. Ảnh của Cindy Angela.

Mục sư Stephen Zacheus (phải) của Jemaat Kristen Anugerah người 
Indonesia (JKIA) ở Sierra Madre, CA nói chuyện với Tiến sĩ Leah Thomas 
của AMBS trong thời gian nghỉ giải lao. Ảnh của Cindy Angela.

Xem video về sự kiện này.

KHÔNG AI được miễn nhiễm với đại dịch COVID-19. Trong khi một số 
người có thể đã trải qua sự mất mát to lớn, tất cả chúng ta - bao gồm cả 
những người lãnh đạo nhà thờ - đều đã trải qua một số loại chấn thương.

Xem video về sự kiện này.

https://mosaicmennonites.org/2021/06/10/painting-tiles-at-a-mosaic-youth-event/
https://mosaicmennonites.org/2021/06/24/healing-from-covid-19/


VÀO NGÀY 29 THÁNG 6, năm người chúng tôi từ Nhà thờ Mennonite 
Ambler (PA) đã thực hiện chuyến đi bộ kéo dài một giờ đến Centro de 
Alabanza ở Nam Philly. Chúng tôi đã có mặt ở đó cho một buổi lễ cầu 

nguyện dưới ánh nến trong tình đoàn kết với những người Mỹ 
gốc Á đang bị nhắm tới vì tội ác thù hận.

Dịch vụ này rất mạnh mẽ. Tôi vẫn đang cố gắng 
tìm ra cách mô tả chính xác những gì đã xảy ra 

— trong dịch vụ và bên trong tôi — nhưng 
đây là một vài điều tôi đã ngủ quên khi 

nghĩ về >>>

PHẢN ÁNH là bản tin hàng quý 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

Những suy nghĩ về 
Mosaic
B Ở I  M Ụ C  S Ư  J A C O B  C U R T I S ,  A M B L E R  ( P A )  M E N N O N I T E

Tính đến ngày 7 tháng 7 năm 2021, các khoản đóng góp cho Quỹ Shalom của Mosaic 
Conference đã đạt 208.390,67 đô la, vượt qua mục tiêu 200.000 đô la.

Quỹ Shalom được thành lập vào mùa xuân năm 2020 như một phản ứng trực tiếp đối với 
COVID-19 và cuộc khủng hoảng kinh tế tiếp theo đã trải qua trong Hội nghị Mosaic và hơn 
thế nữa. Quỹ hỗ trợ các mục sư, hội thánh và các bộ làm việc trực tiếp với những người bị 
ảnh hưởng bởi COVID-19 hoặc những thách thức kinh tế do đại dịch gây ra.

Từ những món quà lớn đến những khoản quyên góp chỉ vài đô la, Quỹ Shalom đã có thể làm 
được nhiều hơn những gì mà bất kỳ ai trong chúng ta có thể tưởng tượng.

- STEPHEN KRISS, HỘI TRƯỞNG BAN QUAN TRỊ

“Cùng nhau, bằng cách mở rộng sự rộng lượng 
của Đức Chúa Trời đối với chúng ta, chúng ta 
đã trở thành nhân chứng về sự bình an vượt qua 
mọi sự hiểu biết của Đấng Christ,”

Thành thật mà nói, tôi không biết làm thế nào mà một thứ đẹp 
đẽ, mỏng manh như hội nghị của chúng ta lại có thể tồn tại trên 
thế giới, hoặc làm thế nào chúng ta được phép trở thành một 
phần của nó.

Hội nghị của chúng tôi bao gồm các nhà thờ như Franconia 
Mennonite, nơi đã xây dựng nhà họp bằng gỗ đầu tiên của mình 
ở… oh, bạn biết đấy, năm 1748! … Và các nhà thờ như Trung tâm 
thờ cúng các quốc gia, đã mua tòa nhà của mình từ một doanh 
nghiệp cung cấp dịch vụ ăn uống ở một khu phố Nam Philly của 
Ý vào năm 2012.

Chúng tôi là Matahelemual và Krisbianto và Siahaan, Cortez và 
Rodriguez, cũng như Yoder và Miller và Mar-thins. Và vì Hội nghị 
của chúng tôi, chúng tôi có thể ngồi bên ngoài với tất cả các loại 
Mennonites khác trên một góc mát mẻ, ồn ào, ngập nắng ở Nam 
Philly, cầu nguyện bằng tất cả các ngôn ngữ của chúng tôi với 
Chúa hằng sống.

Thật vinh dự khi được tham gia Giáo 
HộI Mosaic Mennonite.

Đọc thêm về những suy nghĩ và ước mơ của 
Mục sư Jacob cho tương lai.

Foto oleh Hendy Matahelemual.

Tìm hiểu thêm về Quỹ Shalom.

$208,390.67

GOAL

ĐÃ TĂNG

https://mosaicmennonites.org/2021/07/01/what-i-think-about-as-i-fall-asleep-reflections-on-being-mosaic/
https://mosaicmennonites.org/2021/07/01/what-i-think-about-as-i-fall-asleep-reflections-on-being-mosaic/
https://mosaicmennonites.org/shalomfund/

