Giáo Hội Franconia Mennonite

Hội Thánh cùng Phát biểu

Ân Điển và Chân Lý
Mục đích/Lý do:
 Chúng tôi xác nhận khải tưởng của Giáo hội của chúng tôi là "Đức Chúa Trời kêu gọi chúng tôi đi theo Chúa Giêxu Christ và, bởi quyền năng của Chúa Thánh Linh, để lớn lên như là những công đồng của ân điển, vui mừng, và
bình an và như vậy sự chửa lành của Đức Chúa Trời và niềm hy vọng xuyên qua chúng ta đến với thế gian" (xem
Purposeful Plan, Pg 2).


Chúng tôi xác nhận rằng " Lời Kinh Thánh là nguồn thẳm quyền và tiêu chuẩn cho việc giảng và dạy về đức tin và
đời sống, để phân biệt sự thật từ sai, phân biệt giữa thiện với ác, và cho sự cầu nguyện và thờ phượng" (xem
Bản Xác Nhận Đức Tin Mennonite, Điều 4, trg 21)



Chúng tôi xác nhận Bản Xác Nhận Đức Tin Mennonite là của chúng tôi "điều của đức tin nhằm để dạy dỗ và nuôi
dưỡng đời sống của hội thánh" và nhìn nhận vai trò của nó trong việc cung cấp hướng dẩn và giải thích Kinh
Thánh, cung cấp hướng dẫn cho niềm tin và thực hành trong sự thay đổi của thời gian, và gây dựng sự hiệp một
bên trong và ở giữa các hội thánh (xem Bản Xác Nhận Đức Tin, phần giới thiệu, trg 8,9)



Chúng tôi xác nhận rằng( qua sự sống, sự chết, và sự sống lại của Chúa Giê-xu Christ, Đức Chúa Trời ban cho sự
cứu rỗi từ tội lổi và một lối sống mới cho tất cả mọi người. Chúng tôi nhận được sự cứu rổi của Đức Chú Trời khi
chúng tôi ăn năn tội và tiếp nhận Chúa Giê-xu Christ là Đấng Cứu Chuộc và Chúa" (xem Bản Xác Nhận Đức Tin,
Điều 8, trg 35).



Chúng tôi xác nhận rằng" hội thánh, là một một cộng đồng hòa giải và tha thứ, cung cấp sự chửa lành và bắt đầu
lại mới. [qua Chúa Giê-xu], hội thánh đem đến sức mạnh à chửa lành cho từng cá nhân và gia đình" (xem Bản
Xac Nhận Đức Tin Mennonite. Điều 19, trg 74)



Chúng tôi xác nhận là "Đức Chúa Trời lập hôn nhân là một giao ước giữa một nam và một nữ đến trọn đời" (xem
Bản Xác Nhận Đức Tin Mennonite. Điều 19, trg 72).



Chúng tôi xác nhận tại Saskatoon (1986) và Prudue (1987) báo cáo mô ta "người đồng tính, ngoại tình, và tình
dục trước hôn nhân là một hành động tội lỗi", và "kêu gọi các hội thánh nên có sự đối thoại với những người có
quan điểm khác nhau,"để có một vị trí dạy dỗ trong hội thánh.
Sự nhẫn nại ở bên trong những sự khác biệt nghị quyết đã xác nhận bởi các đại biểu tại Hội nghị MC USA tại thành phố
Kansas (2015) nói chúng tôi "cung ứng ân điển, tình yêu, và sự nhẩn nại đến các hội đồng, hội thánh, và các mục sư
trong thuộc viên của chúng tôi những người, theo những đường lối khác nhau, tìm kiếm sự trung tín để Chúa Giê-xu
Christ trên những vấn đề liên quan đến sự giao ước đồng tín." Sau đây là sự giải quyết qua sự bày tỏ ra của chúng tôi, là
hội viên của hội thánh trong Giáo Hội Franconia Mennonite, chúng tôi tìm kiếm sự trung tín với Chúa Gie-xu và Lời Kinh
Thánh trên những vấn đề này.
Tuyên bố:
1. Chúng tôi cam kết để làm các hội thánh của chúng tôi là nơi tiếp khách lối cấp tiến, mời người và liên kết tất mọi
người không phân biệt chủng tộc, sắc tộc, tuổi tác, giới tính, lối sống, hoặc tình trạng về kinh tế xã hội.
a. Đức Chúa Trời muốn đem sự biến đổi đến với mỏi ngưởi; Vì thế, chúng tôi sẽ tiếp đón mọi người và kêu gọi mọi
người đến ăn năn và sống thánh khiết.
2. Chúng tôi kêu gọi chính chúng tôi, từng cá nhân và đoàn kết, để ăn năn tất cả tội lỗi.
a. Chúng tôi thừa nhận rằng chúng tôi đều là những người có tội thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Chúng
tôi nhìn nhận rằng trong khi tất cả chúng tôi không có những sự trở ngại giống nhau, tất cả chúng tôi đều cần ân
điển, thương xót, và sự tha thứ của Chúa Giê-xu.
b. Chúng tôi thừa nhận sự thất bại cung cấp cho cân bằng, day thánh kinh để cho tốt về vấn đề tình dục, hôn nhân,
độc thân, và cách độc thân.
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c. Chúng tôi thừa nhận rằng các chủ đề như quan hệ tình dục trước hôn nhân, quan hệ tình dục ngoài hôn nhân,
dâm dục, khiêu dâm, và lạm dụng tình dục đã thường bị lãng quên trong các cuộc thảo luận của chúng ta về tình
dục của con người.
d. Chúng tôi thừa nhận rằng các hội thánh của chúng tôi không phải là nơi luôn luôn an toàn cho những người
LGBTQ và có nhiều người bị tổn thương bởi sự thiếu xót ân điển, sự cảm thông, và tình yêu giống như Đấng
Christ.
e. Chúng tôi thừa nhận rằng chúng tôi đã không tiếp tục đối thoại với những người có những quan điểm khác
nhau. Chúng tôi đã không quan tâm đủ để nuôi dưỡng mối quan hệ với những người không đồng ý với họ trong
giáo hội chúng ta.
Trong tất cả các lĩnh vực này, chúng tôi khiêm nhường ăn năn, tìm kiếm sự tha thứ của Đức Chúa Trời, và cam kết
để hành động. húng tôi muốn là những cộng đồng của đức tin có tràn đầy ân điển và đầy tràn lẽ thật.
3. Chúng tôi duy trì chính sách hiện nay của chúng tôi là các mục sư, đang giử chức vụ trong Giáo hội Franconia
Mennonite không thể thực hiện các nghi lễ giao ước đồng tính. (xem Bản Nội Quy Mục vụ).
a. Các Mục sư trong Giáo hội Franconia Mennonite nào thực hiện nghi lễ đồng tính sẽ gọi họ xét lại chức nhiệm
dựa theo bản điều lệ hiện áp dụng (xem trong On Giving and Receiving Counsel: một hóa trình phân tích cho
Giáo hội Franconia bổ chức người lảnh đạo bị cáo buộc lý thuyết không đi đôi với bản xác nhận niềm tin của
Mennonite).
4. Chúng tôi duy trì Giáo hội Mennonite chính sách hiện hành là không bổ chức cho một người nào sống trong mối
quan hệ đồng tính, và kêu gọi các hội thánh trong giáo hội không nhận những người sống trong mối quan hệ đồng
tính để làm mục sư.
a. Các hội thánh nào trong Giáo hội Franconia Mennonite thu nhận những người sống trong mối quan hệ đồng tính
để làm mục sư sẽ bị kêu xét lại hội viên trong giáo hội theo quy tắc của giáo hội.
5. Chúng tôi cam kết để thời gian để cầu nguyện và kiêng ăn cho mục đích để nghe tiếng của Đức Chúa Trời về
những vấn đề này, nhận xét rằng chỉ có sự hiệp nhất quyền năng của Chúa Thánh Linh thì chúng ta mới tháy rỏ ý
muốn của Ngài.
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