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Sống với nhau
“Kìa, anh em ăn ở hòa thuận nhau 
Thật tốt đẹp thay! Vì tại đó Đức Giê-hô-va đã 
ban phước, Tức là sự sống cho đến đời đời,” 
Thi-thiên 133:1,3b. Trong khi chúng ta chuẩn 
bị cho hội đồngị thường niên năm nay, chúng 
ta hãy xem Thi Thiên 133 và Sống Với Nhau. 
Khi các đại biểu của các gió hội Franconia họp  
lại vào ngày 3-4 Tháng Mười Một, họ sẽ tìm 
hiểu sự hòa giải với Giáo hội Eastern District 
nếu có thể thưc hiện sau khi tách ra cách đây 
170 năm, và nếu Giáo hội Franconia sẵn sàng 
chấp nhận bốn hội thánh mới làm thành viên. 
Đây là thời gian để suy nghĩ về cách chúng ta 
sống cùng nhau như là các hội thánh và một 
Giáo hội và cuộc sống chung với nhau nào mà 
Đức Chúa Trời đang kêu gọi chúng ta.
 

Tất cả chúng ta đều là một bộ phận của thân 
thể Đấng Christ (1 Cô-rinh-tô 12: 14-21). 
Chúng ta cần nhau. Tuy nhiên, trong cuộc 
sống của chúng ta với nhau có những lúc 
chúng ta thấy mình trái với nhau. Có thể có 
nhiều lý do tại sao hoặc các chủ đề mà chúng 
ta cuối cùng cũng không đồng ý về. Đồng 
thời, Thi-thiên 133 trở thành một sự kiện điển 
hình để chúng ta được kêu gọi là những tín 
hữu để sống trong sự hiệp nhất. Dù bạn có 
nghĩ tất cả chúng ta nên mặc những áo khoác 
bình thường đến nhà thờ hay không, chúng ta 
vẫn cần phải tìm cách hiệp một trong thân thể 
của Đấng Christ.
Nó có nghĩa là gì để thống nhất? Có phải Hiệp 
nhất là đồng ý tất cả không? Có phải Hợp nhất 
là thỏa thuận một phần? Có phải hiệp nhất chỉ 
đồng ý với đa số các mục trong cuộc sống? Nó 
rất  khó để xác định được sự hiệp nhất. Còn
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Biên tập
“Khi trái tim và tâm trí ở gần, 
khoảng cách không còn là vấn 
đề.” - Aldo Siahaan, Mục sư của 
Trung Tâm Philadelphia Praise.
Đôi khi khoảng cách trên toàn lục 
địa dường như không phải là đi 
bộ ngang qua đường phố. Đối với 
các hội thánh nói tiếng Indonesia 
của Giáo hội, mong muốn chia sẻ 
cảm giác gia đình mà họ đã tìm 
thấy trong Giáo hội Franconia có 
thể đã mở ra các hội thánh mới ở 
New York và West Coast. 
Đồng thời, chúng tôi đang làm 
việc để hiểu được những khác 
biệt dẫn đến việc xây dựng riêng 
các nhà nhóm họp bên cạnh hoặc 
bên kia đường trong khuôn khổ 
các Giáo hội của Franconia và 
Eastern District về những gì mà 
thời điểm đó dường như  không 
thể vượt qua được sự bất đồng 
cách đây 170 năm, nhưng ngày 
nay dường như giảm đi sự không 
hòa giải khác nhau.
Chúng ta đang sống giữa những 
thay đổi đáng kể trong nhà thờ 
trên toàn cầu và ở địa phương. 
Lịch sử Giáo hội của chúng 
ta không phải là được miễn. 
Chúng ta đang hình thành bởi 
những thay đổi về văn hoá và 
công nghệ, về kinh tế và nhân 
khẩu học. Những thay đổi đưa ra 
những thách thức mới và những 
khả năng mới để sống phục vụ 
một sứ mệnh chữa lành và hy 
vọng.   
Niềm hy vọng của chúng ta là 
trong cuộc hành trình chúng ta cố 
gắng phân biệt Thánh Linh đang 
khuấy, chúng ta sẽ tìm thấy tấm 
lòng chúng ta ấm
 và tâm trí chúng ta 
được biến đổi bởi 
sự hiện diện của 
Đấng Christ phục 
sinh.
— Steve Kriss, 
Mục sư Hội Trưởng
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về sự hiệp nhất trong  một bối cảnh khác ? Còn trong một Giáo hội có nghĩa là gì để 
thống nhất? Đoàn kết trong khuôn khổ thể chế ... Vâng, tôi đã nói điều đó, Hiệp nhất 
trong một tổ chức khác hẳn với sự hiệp nhất trong Thân Thể của Đấng Christ, trong 
mối quan hệ gia đình.
Thi Thiên 133 không gọi chúng ta đến sự thống nhất thể chế. Chúng ta được gọi đến 
sự hiệp nhất trong gia đình. Gia đình có nghĩa là chúng ta được hiệp nhất qua Đức 
Chúa Trời và con của Ngài, là Đức Chúa Jêsus Christ, trước hết. Thứ hai bởi quan 
điểm của chúng ta. Hãy đối mặt với điều đó khi chúng ta không đồng ý với một điều 
gì đó mà chúng ta đang giữ và yêu quý nó đối với chúng ta, rồi chúng ta thường kết 
thúc là rời khỏi nhà thờ đó để tìm một nhà thờ khác. Thật là đau lòng khi đọc và suy 
nghĩ đến, nhưng đó là lịch sử của chúng ta. Tuy nhiên, Chúa kêu gọi chúng ta cùng 
nỗ lực để đem chúng ta lại với nhau và làm để thông qua sự khác biệt về thuyết giáo 
lý tương phản nhau của chúng ta và tìm sự thật trong Chúa như chúng ta là gia đình. 
“Này các người của Đức Chúa Trời ở cùng nhau trong sự hiệp nhất thật tốt đẹp thay! 
Vì nơi đó, CHÚA đã chúc phước của Ngài, và sự sống đời đời.”
Vì vậy dân của Đức Chúa Trời đang cố gắng hiệp nhất và xây dựng hội thánh. Tôi 
khẩn cầu bạn hãy xem Giáo hội của chúng tôi là các gia đình. Không phải là cơ quan 
quản lý thể chế, mà là gia đình. Liệu chúng ta có thể tụ tập tại hội đồng năm nay và 
coi nhau như là một gia đình không? Ai là người chú điên mà nói xấu nói đùa tại hội 
đồng? Ai là người dì biết làm thế nào để nói lên  những lời khuyến khích và làm cho 
bạn cảm thấy tuyệt vời khi cô ấy thực hiện? Oh danh sách vẫn còn tiếp tục và về vẻ 
đẹp của gia đình, ngay cả khi nó không cùng hiệp nhau.
Giáo hội Eastern District và Franconia. sẽ nói về những thứ về tương lai. Cuối cùng 
nó cũng không quan trọng là những thay đổi thể chế được thực hiện, nếu có. Điều 
quan trọng là khi chúng ta đi khỏi hội đồng này chúng ta sẽ gần nhau hơn như gia 
đình không,  sự ánh sáng vào thế gian đen tối. “Vì nơi đó, Đức Giê-hô-va ban phước 
của Ngài, thậm chí là sự sống đời đời.” Chúng ta hãy làm những người chúc phước 
cho những người trong cuộc sống của chúng ta. Chúng ta hãy trở nên những người 
đại sứ của cuộc sống đời đời.
  - Scott Roth, Mục sư phụ tá tại Perkiomenville Mennonite Church và  
                            lâm thời tại Eastern District Conference Minister

Từ Biển để Chiếu Sáng Biển
Bốn hội thánh đã xin gia nhập Giáo hội Franconia đúng vào thời điểm để được xem 
xét cho gia nhập hội viên  vào hồi đồng mùa thu này. Đây đã và đang là một mùa mà 
nhiều cộng đồng đang tìm kiếm các liên kết mới liên quan đến những thay đổi trong
phong cảnh A-na-báp-tít. Chúng tôi đã trò 
chuyện với hàng chục cộng đồng khác nhau 
trải dài từ Queens (NY) đến San Francisco 
(CA).

Như chúng ta gần đến hội đồng mùa thu 
này, chúng tôi sẽ mời các đại biểu của bốn 
hội thánh mới khẳng định là thành viên 
trong  Giáo hội của chúng ta. Bốn hội thánh 
này có một số quen thuộc với chúng ta và 
lãnh đạo của họ đã thiết lập các mối quan 
hệ với các nhà lãnh đạo khác trong giáo 
hội của chúng ta. Những nhà thờ này (một 
ở Queens, New York và ba ở Los Angeles, 
California) sẽ thêm vào trong đô thị và đa 
sắc tộc của chúng ta. Các hội thánh này sẽ 
tiếp tục làm phong phú thêm và thách thức 
cuộc sống chúng ta với nhau cũng như Giáo 
hội trong tương lai.



Ba hội thánh ở California muốn được thừa nhận là một nhóm, để 
chúng tôi cung cấp sự hỗ trợ và   bổ xung tốt hơn cho họ. Cả ba 
đều là những thành viên trước đây của Giáo hội Pacific Mennonite 
ở Thái Bình Dương cho đến đầu năm nay khi giáo hội được tổ 
chức lại và các hội thánh này tìm kiếm một liên kết mới.  Ba hội 
thánh -Jemaat Kristen Indonesia Anugerah (JKIA hoặc Congrega-
tional Christian Congregation), Indonesia Worship Church, và In-
ternational Christian Community Fellowship - có những cam kết 
mạnh mẽ và dài hạn với Ana-báp-tít. Mỗi hội thánh thờ phượng 
bằng tiếng Indonesia và tiếng Anh.
Các hội thánh này có quan hệ chặt chẽ với chúng tôi hội thánh 
Philadelphia nói tiếng Indonesian như Nations Worship Center và  
Philadelphia Praise Center đã thành lập trong một trạng thái trong 
nhà và gia đình trong Giáo hội của chúng ta, những nhà lãnh đạo

Các nhà lãnh đạo Hội nghị Franconia với các mục sư từ
các Nhà thờ California.

Từ trái sang phải: Aldo Siahaan, Mục sư Buddy Hannanto, 
John Goshow, Steve Kriss và Mục sư Virgo Handoyo.

này đã chia sẻ kinh nghiệm của họ với các đồng nghiệp ở West Coast, cũng có thể làm cho các hội thánh ở California nghĩ 
nếu họ cũng vậy có thể tìm gia đình với chúng tôi trong Giáo hội Franconia.  Đối với nhiều người trong cộng đồng In-đô-
nê-xi-a, ý tưởng về các mối quan hệ vượt qua lục địa dường như dễ duy trì; nó chỉ bằng một nửa so với Indonesia.
Trong thời đại công nghệ truyền thông đã sẵn sàng và du lịch hai bờ biển dễ dàng, lãnh đạo của Franconia tin rằng chúng 
ta có thể có hiệu quả, mặc dù khác nhau, đi cùng và cộng tác với các hội thánh này.  Chi phí ước tính là 10.000 đô la cho 
chi phí hàng năm, bao gồm một số hỗ trợ nhân sự và việc thuê một mục sư lãnh đạo bổ sung để làm việc cụ thể với các 
hội thánh này. Điều này sẽ được xem xét trong vòng ba năm.
Trong quá khứ, Giáo hội Franconia đã làm mở hội thánh ở Hawaii và duy trì quan hệ hợp tác lâu dài với các hội thánh ở 
thành phố Mexico. Trong 50 năm, các thành viên của giáo hội đã đi chuyến sáu tiếng đồng hồ tới lui các hội thánh của 
chúng tôi ở Vermont.  Mỗi hội thánh xin vào với tư cách thành viên mang lại những món quà dồi dào về lãnh đạo và phục 
vụ. Họ đã  được mời chia sẻ các sáng kiến  của họ với chúng tôi khi chúng tôi cố gắng để thêm những ơn tứ của mình với 
nhau vì lợi ích của Vương quốc của Đức Chúa Trời trên đất.
Hội thánh thứ tư, Bethany New York - một hội thánh ở Queens - đã có mối quan hệ hẹn hò với Giáo hội Franconia hơn 
một năm. Mục sư sáng lập của tập hội thánh đã chuẩn bị để nghỉ hưu và môt lãnh đạo mục vụ mới đến, Hendy Stevan, 
hiện đang là sinh viên trọn thời gian tại Eastern Mennonite Seminary (EMS).  Mặc dù được gắn kết với Giáo hội của 
Church of God, hội thánh xác định với A-na-báp-tít và đã hoàn thành một thời gian giảng dạy về bảy niềm tin cốt lõi của 
Giáo hội Mennonite Thế giới.
Mặc dù đây là hội dòng đầu tiên của Franconia tại thành phố New York, Giáo hội có các hội  thánh trước đây tại Long 
Island được thành lập từ giữa thế kỷ 20, kết nối với dịch vụ thay cho những người tận tâm chống đối.   Với các nghiên cứu 
đang diễn ra của Hendy tại EMS và liên tục tăng cường các mối quan hệ với các hội thánh khác ở Pennsylvania, cùng với 
tổ chức rộng ra trong chi thể hội nghị Mennonite Church USA , Bethany đã sẵn sàng trở thành một thành viên giáo hội và 
tham gia vào cuộc sống của chúng ta với nhau.
Bốn nhà thờ này tổng cộng là thành viên của khoảng 400 người và sẽ bổ sung khoảng 12 đại biểu bổ sung vào đóng góp 
sáng kiến của chúng ta. Mỗi nhà thờ được mời đến chia sẻ 3-10% thu nhập hàng năm của họ với Giáo hội.  Hội nghị Fran-
conia cam kết với các nhóm này, cùng bước đi với nhau, để dâng và tiếp nhận tư vấn và mở rộng sự thông công  đúng mà 
chúng tôi đã duy trì hàng trăm năm trong cộng đồng Giáo hội của chúng tôi.
Các hội thánh mới này sẽ tiếp tục tái hình thành cộng đồng Giáo hội của chúng ta. Mỗi người đang tìm kiếm các mối 
quan hệ rộng hơn có thể dùng qua các thành viên Mennonite Church USA và các mối liên hệ của chúng tôi với Mennonite 
World Conference. Đây là sự mời gọi của Đức Chúa Trời cho Giáo hội Franconia để tiếp tục biến đổi và tiếp tục cùng 
sống với nhau trong việc tìm kiếm công lý, với lòng thương xót lớn lao và sẵn lòng bước đi trong sự khiêm tốn để đến với 
giấc mơ của Đức Chúa Trời.

— Steve Kriss, Mục sư Hội Trưởng

Có đầy đủ các hồ sơ của mỗi hội thánh 
đã được đề cập và có thể  tìm thấy trong:  

franconiaconference.org/congrega-
tions-seeking-membership/

Bộ trưởng Điều hành Hội 
nghị Franconia Steve Kriss 

với Mục sư Hendy Stevan tại 
Orlando, FL tham dự Công 

ước Mennonite Church USA 
vào tháng 7 năm 2017



Tại Hội đồng Giáo hội các đại biểu sẽ nhận 
được một báo cáo từ Nhóm Tham vấn về Khám phá 

Hòa giải, nhóm người này đã làm việc suốt trong 
12 tháng qua với hai tư vấn để xem xét những điểm tương 

đồng, sự khác biệt và các lĩnh vực cần thiết để trình 
bày giữa Eastern District và Giáo hội Franconia.  Các đại 

biểu sẽ có cơ hội tại Hội đồng để bỏ phiếu về việc có 
nên tiếp tục với những đề nghị của nhóm hay không. 

Báo cáo đầy đủ dự kiến vào ngày 1 tháng 10 và sẽ có tại: 
edc-fmc.org/exploring-reconciliation-report/

Cập nhật tài chánh
Tháng 8 năm 2017                            

                   7 tháng (Năm  2017-18 Chưa Kiểm toán))
Điều hành Năm qua    Hiện   Ngân sách Ngân sách
Thu
Hội thánh dâng  $177,045 $175,187 $170,019
Trợ Cấp bất động sản  $215,250 $215,250 $204,169
Tất cả các nguồn  $  55,765 $  69,868 $  50,792              _________        _________         _________
T Tổng cộng (+)  $448,060 $460,305 $424,980
Chi: 
Mục vụ/Chương trình  $295,115 $367,632 $313,010
Giúp phục vụ    $121,678 $124,612 $  87,104              _________        _________         _________
Tổng số Chi:(-)     $416,793 $492,244 $400,114              _________        _________         _________
Còn Lại:                $  31,267 ($ 31,939) $  24,866

Gia đình Xuyên Quốc gia
“Đối với người nhập cư, hội thánh là gia đình của 
chúng tôi”, Mục sư Beny của Nations Worship 
Center đã nói. “Chúng ta tách ra khỏi gia đình sinh 
vật học  của chúng ta nên khi chúng tôi có vấn đề, 
chúng tôi hướng về các anh chị em của chúng ta ở 
đây. Đối với chúng tôi tại Nations Worship Center, 
bao gồm các hội thánh ở California. Họ là gia đình 
của chúng tôi.”
Vào mùa thu này tại Hội đồng thường niên, các 
Đại biểu Giáo hội Franconia sẽ được yêu cầu bỏ 
phiếu cho một nhóm của ba hội thánh ở California 
đang xin  nhập vào thành viên với Giáo hội  Fran-
conia. Nhóm California này gồm có ba hội thánh 
Indonesia ở Los Angeles Area:  Jemaat Kristen In-
donesia Anugerah (JKIA), Indonesian Community 

Các láng giềng ở New York 
trở nên gia đình
Là một chi thể của các tín đồ ở trong thành phố lớn có thể 
cảm thấy cô lập và nản chí, đặc biệt là khi không kết nối 
rộng lớn hơn trong thân của Đấng Christ. Bethany Elshaddai 
Creative Community Ở New York ở vị trí này khi họ kết nối 
với Mục sư Beny Krisbianto từ Nations Worship Center  tại 
Philadelphia. Tìm mối liên hệ với Thân của Đấng Christ rộng 
lớn hơn, Bethany bắt đầu tham gia vào các hội thánh In-đô-
nê-xi-a của Giáo hội Franconia tại Nam Philadelphia. Mục 
sư Beny cung cấp các buổi thuyết giảng trong dịp đặc biệt và 
mục sư Aldo Siahaan từ Philadelphia Praise Center trợ giúp 
hội thánh với ban thờ phượng. 
Hiện nay, mục sư của Bethany, Hendy Stevan, đang theo học 
Eastern Mennonite Seminary và hội thánh đang hoàn thành 
bảy bài học về Những Sự Kiện Chung của Các Nhà A-na-
bap-tít Toàn cầu từ Giáo Hội Mennonite Thế giới. Khi hai 
cộng đồng này, hội thánh Bethany và các hội trong Giáo hội 
Franconia tiếp tục liên hệ với nhau, họ đã nhận ra những giá 
trị và kinh nghiệm chia sẻ của họ, họ đã nhận ra họ là gia 
đình, một phần của gia đình của Đấng Christ.

Sau hai năm cố tìm hiểu nhau, Bethany đã chính thức yêu 
cầu trở thành thành viên của Giáo hội  Franconia. Lãnh đạo 
Giáo hội hy vọng việc xin vào thành viên của họ sẽ được 
khẳng định bởi các đại biểu tại Hội đồng Giáo hội  năm 2017.

Christian Fellowship, và International Worship Center.  
Cả ba đều có nguồn gốc Mennonite sâu sắc và đóng vai 
trò quan trọng trong cuộc đời của các hội thánh Giáo hội 
Franconia Philadelphia: Nations Worship Center (NWC) 
và Philadelphia Praise Center (PPC).
Là mục sư Beny Krisbianto đã gây dựng Nations Wor-
ship Center, ông đang tìm cách kết nối hội thánh với một 
nhóm tín hữu đông hơn và  đã tìm thấy các hội thánh 
Indonesia ở California đã giới thiệu ông tới  Giáo hội 
Franconia.

Mục sư Beny tiếp tục nói về việc làm thế nào khi nào bạn 
cần giúp đỡ gọi cho gia đình bạn. Khi Nations Worship 
Center đã quyên góp tiền cho họ xây dựng các nhà thờ 
ở California đã thu lấy một số . Họ chia sẻ tài nguyên và 
thông tin.  Chính các hội thánh Indonesia ở California 
đã dạy cho Mục sư Beny về công việc đa văn hoá với 
Mennonites và cách Nations Worship Center có thể hỗ 
trợ Nhà thờ Mennonite, tham gia với  Mennonite  Cen-
tral Committee và Everence.

Mục sư  của Philadelphia Praise Center Prado Aldo 
Siahaan đã  tìm kiếm cố vấn của Mục sư Virgo Handoyo 
của JKIA khi PPC đang tìm kiếm để mua một tòa nhà. 
Đó là Mục sư Virgo, người đã liên lạc anh với Dịch vụ 
Khuyến khích Giáo hội (Mennonite Financial Institu-
tion).Từ mạng lưới này PPC đã có thể mua được một 
nhà thờ. Mục sư Aldo cũng đã nói về việc thành lập Hiệp 
hội Mennonite Indonesia (IMA), được thành lập vào 
năm 2007 khi ông tham dự hội nghị Mennonite USA 
(MCUSA) tại San Jose.  Điều này đưa đến ông, tham gia 
với các lãnh đạo từ các hội thánh Indonesia ở California, 
để tiến hành hai cuộc hội thảo về  sự nhập cư tại Hội 
nghị  MCUSA. Chia sẻ thông tin liên quan đến nhập cư 
vẫn tiếp tục cho đến ngày nay như là một phần của mối 
quan hệ đang diễn ra của họ.

Theo Mục sư Aldo, “Khoảng cách của Pennsylvania đến 
California là xa, nhưng lòng và tâm trí ở gần, khoảng 
cách không còn là một vấn đề. Công thêm là được hỗ trợ 
bởi công nghệ làm cho mối quan hệ dễ dàng hơn. “


