
Kính gởi đến các vị đại biểu và quí vị có chức vụ thuộc Hội đồng Franconia 

Vào ngày 6 tháng 1 năm 2014 Ervin Stutzman, Hội trưởng của Mennonite Church USA đã gởi một  thư 

tín trên mạng lưới đến Hội trưởng Hội đồng và các vị điều hành trong các khu vựt kêu gọi chúng ta”xin 

cầu nguyện cho hai tin gần đây được thông báo đã gây lên sự căn thẳng trong vòng các hội thánh” Tôi xin 

đính kèm theo đây là một bức thư để quí vị xem qua và họp tác với Ervin để kêu gọi các đại biểu và người 

có chức vụ của Hội đồng Franconia Mennonite để xin cầu nguyện ngai lúc nầy. 

 “Tính đồng tính luyến ái đã chứng tỏ là một trong những sự tranh cải và là một nan đề khó khăn hơn hết 

mà Mennonite Church đã đối diện trong những năm gần đây”. Sự quyết định gần đây là Hội thánh First 

Mennonite tại Denver đã làm thêm mối quan tâm đó cho nhiều người  về đường hướng của MCUSA và 

của Hội đồng Franconia Mennonite. Nhưng, sự giáo huấn của MCUSA và của Hội đồng Franconia vẫn 

không thay đổi. Bản Xác Nhận Đức Tin của MCUSA đã công nhận vào năm 1995 nói, “Chúng tôi tin 

rằng mục đích Đức Chúa Trời cho hôn nhân là giao ước giữa một người nam và một người nữ cho đến 

trọn đời…sự ân ái chỉ được phép trong liên hệ hôn nhân”.Năm 2001 Hôi đồng Mennonite general họp tại 

Nashville đã đồng ý thông qua bản hướng dẩn hội viên (đính kèm) một đoạn gọi là “Phân loại về một vài 

vấn đề Tính đồng tính luyến ái. Cả hai Bản Xác Nhận Đức Tin và bản hướng dẩn về hội viên được Hội 

đồng Franconia chính thức công nhân. 

Trong trang bốn của bản hồ sơ hướng dẩn về hội viên được liệt kê về sự cam kết và tôi cũng nghi rằng 

hầu hết các tín hữu Mennonite đã đồng ý tất cả những sự cam kết. Sự cam kết nói nói rằng “ Chúng tôi    

giử lấy lời tuyên bố Saskatoon và Purdue là kêu gọi hội thánh thảo luận với những ai có những cái nhìn 

khác về sự  giáo huấn của MCUSA” mặc dù  phần lớn đã bị bỏ rơi. Hình như đã có vài tín hữu giữ lấy 

cam kết này nhưng nhận thấy như có cái gì đó làm cho sự cam kết của hội thánh có sự thiếu sót. 

Trong cuộc hội họp hằng năm trong hội đồng của chúng ta vào Tháng Mười Một, 2013 Ban Cháp Hành 

Hội đồng Franconia đã trình bày một bài miêu tả thừa nhận sự biến đổi tư nhiên của Hội đồng Franconia 

và đã kêu gọi các đại biểu trong hội đồng thảo luận. Chúng ta đã miêu tả hoàn cảnh hiện thực và hỏi quí 

vị, những đại diên chính thức của Hội đồng Franconia, suy nghỉ rỏ ràng với nhau thế nào thần linh của 

Đức Chúa Trời uốn nắng tương lai của chúng ta với nhau. 

Tôi tin rằng vị trí của chúng ta, đã đề ra ở trên, là rõ ràng, Tôi cũng tin rằng đi theo sự giáo huấn của 

Mennonite Church USA có nghĩa là nghiêm túc cam kết thảo luân với những ai có cái nhìn khác biệt. 

Cơ hội kế tiếp của chúng ta là tham dự vào trong mối quan hệ để tiến hành sự tìm kiếm ý chỉ của Đức 

Chúa Trời cho Hội đồng Franconia sẽ thực hiện vào ngày 8 tháng 2, một lần nữa chúng tôi xin mời quí vị 

tham dự trong cuộc thảo luận giữa hai bên và tìm hiểu cách rõ ràng hơn. 

Chúng ta là Hội đồng Franconia. Chúng ta hãy cùng với nhau tìm hiểu ý muốn của Đức Chúa Trời cho 

chúng ta ngai lúc này. 

John Goshow, Chủ tịch Hội đồng  Franconia Mennonite 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


