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Tìm kiếm Chúa ở
bên giữa: Hội thánh
trong sự chuyển
tiếp
Sự chuyển tiếp đòi hỏi phải để
thời gian ở giữa sự chuyển tiếp—
không phải ở nơi quá khứ của
chúng ta, nhưng cũng phải là chắc
chắn trong tương lai. Như các hội
thánh chuẩn bị cho sự chuyển tiếp
của họ trong tương lai với nhau,
mục vụ cũng xảy ra hiện giờ, ở
trong thời không nhất định.
Hội trưởng Mục vụ chuyển tiếp
Giáo Hội Franconia, Jenifer
Eriksen Morales giúp để chuẩn bị
cho các hội thánh giửa các mục sư
nói rằng “I nghỉ đến nó như là
đang chuẩn bị cho cái vườn.
Không cần biết nó có kết quả như
thế nào trong mùa đã qua, nhưng
chúng ta cũng vẫn cần chuẩn bị
bón phân cho việc trồng trọt mới.”

Franconia Hội Mennonite tiếp tục bước đi với nhóm trong
quá trình chuyển đổi và những người trả lời cuộc gọi đến được
interims cố ý. Photo by Dawn Ranck Hower

Trong thời gian chuyển tiếp, các
hội thánh thường đã được hướng
dẩn bởi những câu hỏi khải
thượng như “Đức Chúa Trời đang
kêu gọi chúng ta là ai?” và “chúng
ta làm thể nào để chúng ta có thể
móc nối lại với nhau trong mục
vụ?” Hiện nay, Bally Mennonite
đang soạn một loạt câu hỏi để
hướng dẩn, bắt đầu như “Theo
Chúa Giê-xu có nghĩa gì?” Nhà
thờ dùng câu hỏi này như là một
câu căn bản cho đề tài thờ phượng
và sự nói chuyện.

Tìm thêm tại www.franconiaconference.org

Tiếp trang 2

Bài xã luận
Tăng trưởng và làm mới lại trong
khoản trống ở giữa..
Theo nghiên cứu khoa học, các sinh
vật đang sinh sống được xác định
như là trong trạng thaí không đổi và
điều chỉnh, kết thúc quá trình thay
đổi này, phát triển hay là điều chỉnh
có nghỉa là sự chết. Sau một thập
niên làm việc tại Giáo hội Franconia,
một điểm tôi có thể nói là liên tục
trong các thế kỷ cộng đồng củ đang
thay đổi. Trong những năm qua và
ngày nay, chúng ta đã có một án mây
diệu kì làm chứng đang đóng góp và
đang sống bên trong cộng đồng này
đó là trung tâm điểm tại phía bắc của
Philadelphia nhưng để với tới những
nơi như Nepal là nơi Dale và
Bethsaba Nafziger sống và làm việc.
Trong kỳ phát hành lần nay, chúng ta
nhìn thấy sự quan trọng về cách làm
thay đổi bên trong … thay đổi các
lảnh đạo, thay đổi chổ làm việc của
văn phòng, phong chức cho các ục sư
trẻ nhất trong Giáo hội, Jess Hedrick
tại hội thánh Souderton, nhìn nhận
thay đổi văn hóa chung quanh chúng
ta và làm thể nào để đáp ứng lại.
Để ý đến những sự việc bắt đầu cho
đền chấm dứt và những khoản ở giữa
hđược mời hai bên, tôi có cảm giác là
chúng ta được mời dự phần vào cả
hai để vui mưng và trung tâm. Vui
mừng vì công việc hoàn thành và
công việc được đang thực hiện. Cùng
một lúc , chúng ta chú tâm đến sự
cầu nguyện Đấng Christ là trung tâm
điểm, Linh năn quyền đang vận
chuyển như để làm chứng chỉ dẩn ở
khoản giữa ở nơi này nơi khác. Tiếp
tục là việc và hy vọng. Chúng ta tiếp
tục tin rằng công việc tốt lành mà
Chúa đã bắt đầu trong chúng ta sẽ
tiếp tục như chúng ta
thay đổi, tăng trưởng,
điều chỉnh và ngai cả
làm mới lại.
— Stephen Kriss,
Giám đốc về chăm
sóc lảnh đạo &
Giúp đỡ hội thánh.

Giới thiệu Jessica Hedrick
Giám đốc mục vụ cho thiếu nhi taị Souderton,
Chúa kêu gọi cuộc đời của cô có một chút
ngạc nhiên. Nghĩ rằng bằng học vấn của cô
cho cấp tiểu học nghĩa là một giáo viên thuần
túy, cô chưa bao giờ nghĩ là cô có thể nghe
một câu đáp của một em bé với ông bà của
em khi đã hỏi, “Cô bé này là ai?” bé gái trả
lời cách hảnh diện, “Cô Jess. Cô là mục sư
của cháu.”
Để có thể biết Jessica Hedrick và những
người lảnh đạo mới trong Giáo Hội
Franconia bằng cách đọc những câu chuyện của họ trên mạng của chúng
ta Website:franconiaconference.org/call
Tiếp từ trang 1
Các hội thánh trong Giáo hội thuộc nhiều loại khác nhau, nhưng họp nhất trong sự
khao khác của họ cho sự đàm thoại đầy ý nghĩa với nhau và cho sự biến đổi khi đối
diện với Đức Chúa Trời qua Kinh Thánh.” Cuộc đàm thoại có ý nghĩa là tấn tới như
một trung tâm chính,”Fred Kauffman nhận xét, mục sư lâm thơ tại hội thánh
Methacton. “Trong buổi học trường Chúa Nhật mới đây chúng tôi chia ra từng đôi có
chủ tâm, mục đích cuộc đối thoại về câu hỏi ‘ai là người là những người cố vấn?’ lúc
đó có nhiều năn lực!” Đây cũng là việc lập lại qua sự cố gắng của hai hội thánh
Souderton Mennonite và Blooming Glen Mennonite.
Như mục sư lâm thời Alan Miller hướng dẩn hội thánh Souderton suy nghỉ đến Đức
Chúa trời muốn cho họ, và Đức Chúa Trời dẩn hội thánh đi đâu, ông đã đưa ra một
loạt buổi thảo luân ngồi chung quanh bàn để nghe những câu chuyện trong vòng
những người đến tham dự. Miller cho biết “Những buổi thảo l65n này đem đem đến
cho mọi người thêm năn lục và hăng hái.”
Phil Bergy, mục sư lâm thời tại hội thánh
Blooming Glen, nói, “ Hơn năm vừa qua
hoặc là như vậy hội thánh đã có tổ chức
nhiều buổi họp để lắng nghe và học hỏi
thêm trong các cuộc đàm thoại như vậy
chúng tôi đã nghe nhiều điểm khác nhau
trong hội thánh. Vài người nhận thấy rất là
căn ra, trong khi những người khác được
khích lệ bởi thật thà và tin tưởng. Chúng tôi
tin rằng Đức Chúa Trời có một chổ để đến
và kêu gọi hội thánh chúng tôi. Chúng tôi
muốn trung tín trong sự kêu gọi của Ngài.”
Các mục sư lâm thời, phục vụ các hội
thánh trong sự chuyển tiếp, có thể giúp cho
các hội thánh thấy các ơn tứ đang hiện diện
ở giữa họ qua các câu hởi, khích lệ trong
việc đào sâu hơn, và mời gọi tập thể suy
nghĩ, Các ơn tứ này rồi có thể nở bông trái
trong khải tượng cho hội thánh trong tương
lai , như họ tìm kiếm Chúa trong các đường
lối mới.
— Lisa Rand

Giao Điểm
Tập 79, số 1

Giáo Hội Franconia
1000 Forty Foot Rd.
Lansdale, PA 19446

Barbie Fischer,
Communication Manager
Dawn Ranck Hower Design
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Vui mừng với Aldo và Viviani
Vào mùa Thu năm 2014, University Mennonite Church, tại State College, PA, khởi đầu mục vụ Ana-bíp-tít đầu tiên tại trường Đại học Penn State. Tiêu điểm là Đấng Christ trung tâm sự ôn hòa,
công bình, và đức tin. Trong năm đầu của mục vụ, 3rd Way Collective, tôi tự dẩn, Ben Wideman
(trước đây thuộc Salford) đã là một cuộc hành trình đáng kinh ngạc.
Trong bảy tháng, 3rd Way Collective đã sáng lập và đã họp tác trong hơn 60 sự kiện và các cuộc
họp hằng tuần có hơn 800 người đến tham dự từ cộng đồng Penn State và State College. Bao gồm
phục vụ/du ngoạn học hỏi ở Washington, D.C. với ba nhóm mục vụ khác, hướng dẩn PeaceMaker
chuyến du ngoạn với RAWTools, và tham gia vào chuyến đi xe đạp với PA Interfaith &Light. Các
hoạt động hằng tuần bao gồm 3rd Way Coversations và Pause for Peace, một nơi trao đổi niềm tin.
Ngoài ra, mỗi tháng có đặc điểm và cơ hội phục vụ. Một nhóm sinh viên Mennonite hop lại, cũng
là cơ hội cho các sinh viên tham gia buổi nấu ăn trong một nhà của một thành viên tại nhà thờ
University Mennonite.
Các cuộc hội họp có ý nghĩa và ảnh hưởng nhất của chúng tôi là những người chúng tôi họp tác với các tổ chức sinh viên khác
trong trường liên quan đến vấn đề hiện tại trong cộng đồng Penn State, như là phối hop Black Lives Matter hay gây xôn xao tình
anh em trong phong tục văn hóa. Chúng tôi đã tìm thấy ba vấn đề quan trọng rất cần để quan tâm đến tại Penn State: sự kỳ
thị/phân biệt đối xử với giới tính, tình dục bạo động, và khủng hoảng tài chánh. Nếu 3rd Way Collective tiếp tự nhìn thấy là một
mục vụ cho sinh viên và sự tổ chức nhắm vào trong sự ôn hòa, công chính, và đức tin,
Chúng tôi phải chú tâm đến những vấn đề này ở trong cộng đồng tại trường. Đây là những vấn đề có tính nhạy cảm và sự cộng tác
với những nhóm có tâm chí để nhiều thời gian và sự cố gắng, và chúng tôi tin nó là chổ mà hội thánh Uninversity Mennonite và
người khác có thể đóng góp về sự nhận xét và tiêng nói của họ đến 3rd Way Collective muc vụ.
3rd Way Collective trình bài một bước trong đức tin và phối họp để đồng với sự kêu gọi của Chúa Giê-xu để tìm kiếm sự ôn hòa
và theo đuổi nó trong cộng đồng địa phương mà đã chưa tìm thấy nó trong nhiều hội thánh trong vòng thế giới Mennonite.
— Ben Wideman, mục sư cưu xá tại hội thánh University Mennonite, State College, PA

Bạn Đọc Kinh Thánh như thế nào? Sự nhận xét phê bình ý kiến trong sự giải
thích Kinh Thánh theo cái nhìn của A-na-báp-tít
Vào thứ Bảy, Tháng Tư ngày 18th , có 86 thành viên trong Giáo hội Franconia
Mennonite họp lại với nhau để nhận xét phê bình về cách chúng ta đọc Thánh
Kinh : như là một sách luật lệ, hay là một công thức cho đời sống tốt, hay là
một bức thư tình yêu từ Đức Chúa Trời gởi đến con dân Ngài.
Qua cuộc gặp gở trên tôi phải làm mới lại mục đích của tôi để đấm chìm sâu
vào Lời Chúa như khải thị của Giê-xu, lời của Đức Chúa Trời đến với chúng
ta. Nhìn đây như là một bức thư tình /câu chuyện từ/về Người Yêu muốn
chúng ta đọc, học, và tìm kiếm không chỉ về những lời trong từng trang giấy
nhưng về tình thế, các mạch văn, và cái nhìn của thế giới đó là một trong cách
kể chuyện. Nó không thể trơn truội, chỉ những gì mình đọc. Tôi không thể đọc
những bức thư từ những người tôi yêu theo cách đó. Tôi nuốt và đọc các sắc
thái thân mật của mỗi từ và đoạn văn, tìm kiếm để biết người yêu dấu tốt hơn. Những người tham gia đã tham gia trong sự thờ phượng

trước khi thuyết trình loa tại Reflections trên Giải thích Kinh

Nếu lòng khát khao chúng ta đến với Lời Chúa để biết Đức Chúa Trời là Đấng Thánh Thông qua sự rửa tội ở phái tin lành Eyes.
yêu thương xa hơn tất cả sự tưởng tượng, thì chúng ta sẽ thấy sự phát triển và
sâu sắc hơn trong tình yêu cho Chúa Giê-xu – tìm kiếm Đức Chúa Trời, và khi nhìn thấy ngài thì chúng ta sẽ nhìn thấy nhau trong
sự sáng của ngài. Vì vậy tôi đi xa một ngày với một sự biết ơn sâu xa và khao khát để biết và theo Chúa Giê-xu tốt hơn bằng cách
đào sâu hơn vào trong Lời Kinh Thánh.
Nếu bạn đã vắng mặt, xin hãy nghe podcast tại
www.FranconiaConference.org/media/audiogallery/ và / hoặc tìm người nào đã tham dự và
hỏi họ kể lại những gì họ đã nghe và đã kinh
nghiệm qua.
— Verle Brubaker, Hội Thánh Swam Mennonite
và hội viên trong Ủy Ban Giám Mục của Giáo
Hội Franconia

Hội Đồng Liên hệ Các Mục vụ ( CRMs ) là tổ chức phối
hợp với Hội Đồng Franconia và phục vụ các hôi thánh và khu vực lân cận
trong danh Chúa Giêsu . Để xem danh sách đầy đủ của CRMs , vào
franconiaconference.org/directory.

Tường Trình Tài chánh
Tháng 4 năm 2015

Điều hành ngân sách

3 tháng (Tháng Hai-Tháng Tư)
Hiện còn
Ngân sách
Năm qua

THU TRƯỚC KHI CHI
Hội thánh dâng vào
$ 59,803
Tất cả các nguồn khác
$ 99,609
_________
Tổng cộng thu (+)
$159,412

$ 75,572
$119,686
_________
$195,258

$ 61,165
$105,400
_________
$166,565

$134,123

$175,929

$142,732

$ 41,655
_________
Tổng cộng các chi phí (-) $175,778
_________
CÒN LẠI
$ (16,366)

$ 51,110
_________
$227,039
_________
$ (31,781)

$ 49,028
_________
$191,760
_________
($ 25,195)

GASTOS
Các Muc vụ/
các chương trình
Hổ trợ các dịch vụ

Mùa Xuân này, SisterCare để thời gian để đối diện Chúa trong mỗi người
trong tiếng Tây Ban Nha và tiếng Anh như Nueva Vida Norristown New
Life đón tiếp “Đập vỡ Gương của chúng ta, Phục hồi lại chúng ta”

Giáo Hội Franconia Mennonite bước vào năm mới dọn vào trong một chổ mới
tại Christopher Dock’s Campus trong trung tâm Rosenberger Academic. Xin
ghé qua Thứ Hai – Thứ Năm từ 9am-5pm để chào thăm.

Dave Mansfield từ RescueNet tham gia với Dale và Bethsaha Nafziger tại Tiệm Top of the World Coffee
nằm ở Kathmandu, Nepal để trợ giúp trong nổ lực phục hồi sau trận động đất 7,8 đã xẩy ra tại khu vực
này. Vào ngày 25 tháng 4 và sau cơn sửng sốt trong đó bao gồm trận động đất vào ngày 12 tháng 5.
Dave và Nafzingers đều được bảo trợ bởi Hội Thánh Vincent Mennonite.

Giáo Hội chào mừng tiếp đón nhân viên mới
Barbie Fisher (bên trái), Giám đốc truyền thông
& điều phối viên hành chánh cùng là thành viên
hội đồng quản trị mới Gwen Groff (bên phải),
mục sư của Hội Thánh Mennonite tại
Bridgewater Corners, Vermont

Tìm toàn bộ câu chuyện tại franconiaconference.org/intersections

