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Tác giả: Ủy ban báo cáo Hội thánh cùng với nhau 2015 

This document was approved by Franconia delegates at the 2015 Assembly and became part of Mosaic 
Conference when Franconia merged with Eastern District in 2020.

MỤC ĐÍCH/LÝ DO:
Hội thánh cùng với nhau báo cáo tiến hành để mời hội viên giáo hội để đưa báo cáo để giúp đở hướng dẫn cho 
những gì chúng tôi như là một giáo hội nên tập trung vào chổ có ý nghĩa. Ủy ban Hội thánh cùng với nhau muốn 
bày tỏ lời cám ơn đến tất cả những ai tham dự vào sự tiến hành và các mục sư đã đến  vào tháng Mười ngày 15 
để xem xét bản báo cáo. Như chúng tôi xem xét hàng lọat các quan điểm trong hội đồng về vấn đề tình dục đây 
là vài điểm chúng tôi đã quan sát: 

• Chung tôi đã nghe kêu gọi  đó là sự mong muốn giáo hội ở chung lại với nhau khao khát để tập trung vào 
truyền giáo và làm trọn Đại Mạng Lệnh.  

• Chúng tôi nhận xét rằng thân của chúng ta (các đại biểu, mục sư, và hội thánh) nắm giữ các phối cảnh khác 
nhau trong việc sử dụng và áp dụng Bản Xác Nhận Đức Tin trong đời sống. Sự xưng nhân và quy tắc Xác 
Nhận Đức Tin hoặc miêu tả về sự ứng dụng của nó là gì? Chúng tin rằng những sự khác biệt trong Bản Xác 
Nhận Đức Tin là cái rể làm cho chúng ta sự bất đồng, và chúng tôi tin rằng việc chia xẻ để hiêu và làm thế 
nào để dùng  và áp dụng Bản Xác Nhận Đức Tin sẽ giúp chúng ta tăng thêm trong sự hiệp nhất. 

• Chùng tôi đã chia ra về những gì chu1g tôi tin về tình dục. Chúng tôi đại diện cho một nhóm lớn hội thánh 
Mennonite, và nhiều giáo phái khác khác, trong đó có nhiều tín hữu hiểu và yêu mên Kinh Thánh và tìm kiếm 
sự hướng dẩn của Đức Chúa Trời liên tục đến nhiều kết luận khác nhau về vấn đề tình dục.  

• Chúng tôi nhận thấy trong đó là không tin tưởng trong vòng các hội thánh và mục sư đã dẩn đến sự thiếu sự 
họp tác và tìm hiểu với nhau.  

• Chúng tôi cũng đã nghe rằng những người lảnh đạo trong hội thánh của chúng tôi không có để thì giờ nghiên 
cứu lời kinh thánh với nhau trong những năm gần đây.  

• Chúng tôi hiểu rằng là một giáo hội các đại biệu của chúng tôi đồng lòng để gianha65p vào MCUSA và ngoài 
sự tôn trong cho sự quyết định và sự liên hệ với giáo phái chúng tôi không muốn thách thứ về sự quan tâm 
của nhóm đó.  

TUYÊN BỐ:
Những điều đã ghi ở phía trên:

• Chúng tôi nhìn nhận rằng chúng tôi đã không nói chuyện và tìm hiểu với nhau trong vấn đề tình dục trong 
đường lối để đem sự vinh hiển cho Đấng Christ bên trong mỗi chúng tôi.  

• Chúng tôi thừa nhận rằng tác hại đã xãy ra qua các cuộc nói chuyện của chúng ta vê tình dục trong năm 
1997 và sự đau đớn vẫn tiếp tục thông báo theo cách chúng tôi làm việc và không làm việc chung với mọi 
người khác.  

• Trong khi khẳng định về vị trí hiện tại của các giáo phái và giáo hội bổ chức và hôn nhân, chúng tôi cũng khẳn 
định các mục sư và các hội thánh ai muốn cung cấp về châm sóc mục vụ cho LGBTOcá nhân và gia đình của 
họ đã bị ra khỏi các cộng đồng của chúng ta.  

• Chúng tôi kêu gọi giáo hội thiết lập lại Ủy ban Dức Tin và Đời sống cho mục đích là cung cấp ít nhất tụ họp 
lại từng quý cho các vị mục sư để nhận thức và học Kinh Thánh với nhau. Điều này cũng nên bao gồm xem 
xét từng trường họp, lắng nghe từ các giáo viên, các chuyên gia, và các nhà hiền triết trong các cánh đồng 
khác nhau với trọng tâm là phát triển sự quan hệ tin cậy và trách nhiệm trong sự tin chắc chúng tôi nắm giữ 
và hội thánh chúng tôi dẩn dắt. 
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