Báo cáo Cuối cùng
Hai Hội Đồng Eastern District và Franconia Mennonite
Nhóm Thăm Dò Hòa Giải
Ngày 30 Tháng 9 Năm 2017
Bối cảnh:
Dầu bị chia rẽ 170 năm trước đây, nhưng trong những thập niên gần đây hai hội đồng Eastern
District và Franconia Mennonite đã được trở lại gần nhau. Những lý do về sự phân chia ban đầu
rõ ràng đối với một số thành viên lớn tuổi trong hai hội đồng, nhưng các thế hệ sau này không
hiểu. Trong cuộc họp chung vào tháng 11 năm 2016, các đại biểu của cả hai hội đồng áp đảo bỏ
phiếu để phê duyệt một quá trình "thăm do sự hòa giải" giữa hai hội đồng. “Nhóm Thăm Dò
Hoà giải" bao gồm sáu thành viên từ hai cuộc hội đồng được hỗ trợ bởi hai chuyên gia tư vấn,
đã làm việc trong chín tháng qua để phân biệt nơi nào Đức Chúa Trời kêu gọi hai hội đồng trong
mối quan hệ lịch sử của họ.
Mục đích của Nhóm “Thăm Dò Hòa Giải” là "Để thăm dò sự hòa giải giữa hai hội đồng Franconia
Mennonite Conference (FMC) và Eastern District Conference (EDC), bao gồm tính đến giải pháp
hình thành một hội đồng chung. "Nhóm chúng tôi cũng đưa ra một quy trình thời gian, như sau:
1. Thu thập và phân tích thông tin từ tháng 1 đến tháng 5 năm 2017 với Báo cáo Tạm thời
gửi đến ngày 1 tháng 7 năm 2017;
2. Các khuyến nghị dự thảo vào tháng 8 và tháng 9 tới các khuyến nghị đưa ra vào ngày 1
tháng 10 năm 2017.
Báo cáo này cung cấp một cái nhìn khái quát về những gì Nhóm Thăm dò Hòa giải chúng tôi đã
học được trong giai đoạn thu thập và phân tích thông tin của công việc, cũng như những kết
luận và kiến nghị của chúng tôi cho các bước tiếp theo.

Quá trình Thu thập Thông tin:
Dữ liệu được thu thập bằng các nhóm tập trung, các cuộc phỏng vấn cá nhân, và một cuộc khảo
sát trực tuyến. Sáu thành viên nhóm hòa giải tiến hành tổng cộng 16 nhóm tập trung với trung
bình là bảy người tham gia từ tháng 3 đến tháng 5 năm 2017. Hai chuyên gia tư vấn, David
Brubaker và Roxy Allen Kioko, đã phỏng vấn bảy người, và 101 người đã hoàn thành khảo sát
trực tuyến từ tháng 4 đến tháng 5.
Các Thành viên Nhóm Trọng tâm
● Tổng số mười sáu nhóm có từ 3 đến 12 người tham gia mỗi nhóm (trung bình bảy người
một nhóm) và khoảng 104 người tham gia, đại diện cho 13 chi hội khác nhau cũng như
một nhóm các lãnh đạo LEAD của FMC.
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● Đã có nhiều nỗ lực để đạt được (1) nhiều nhóm tuổi, (2) phụ nữ và nam giới, (3) mục sư
và giáo dân, và (4) cá nhân từ nhiều chi hội cả hai hội đồng.
Cá nhân Tham gia Phỏng vấn
●
●
●
●
●
●
●

Barbie Fischer— Nhân viên Cơ quan
John Goshow— Chủ tịch Hội Đồng FMC
Steve Kriss— Mục vụ trưởng FMC
Jim Lapp— Cựu Mục vụ trưởng FMC
Scott Roth— Mục vụ trưởng EDC
Rodger Schmell— Chủ tịch Hội Đồng EDC
John Stoltzfus— Mục vụ trưởng Thanh niên hai hội đồng EDC và FMC

Người tham gia Khảo sát
Tổng cộng có 101 người hoàn thành một cuộc khảo sát trực tuyến vào tháng 4 đến tháng 5 năm
2017, đại diện cho 35 chi hội khác nhau từ cả hai hội đồng. Bản tóm tắt về nhân khẩu học của
người trả lời khảo sát, bao gồm danh sách các chi hội tham gia, được đính kèm với tài liệu này.

Học hỏi của Chúng tôi:
Tất cả những người các nhóm tập trung, phỏng vấn cá nhân, và tham gia khảo sát đã được hỏi
chín câu hỏi do Nhóm Hòa giải làm ra. Các phản hồi của nhóm tập trung đã được người cố vấn
hoặc người phỏng vấn diễn giải và cùng với số liệu khảo sát và phỏng vấn đã được đánh số và
theo chủ đề bởi Bex Simmerman, một nhà nghiên cứu định lượng giàu kinh nghiệm làm việc với
Roxy và David. Báo cáo mã hóa đã được các thành viên của Nhóm Hòa giải xem lại tại cuộc họp
ngày 17 tháng 6 của họ. Sau đây là tóm tắt của những phát hiện chính từ việc xem xét các báo
cáo mã hóa. Các "chủ đề" đã được xác định bởi người lập trình (Bex Simmerman), và các nhận
xét theo từng báo cáo xuất hiện từ bài đánh giá của chúng tôi về báo cáo mã hóa. Chúng tôi đã
làm ra các khuyến nghị của chúng tôi từ phân tích của chúng tôi về những chủ đề này và sự
nhận xét và thảo luận riêng của chúng ta qua sự cầu nguyện.
Chủ đề # 1 - Những vết thương lịch sử và rễ xung đột, căng thẳng và sự khác biệt hiện đại:
Hầu hết người được hỏi đều hiểu rằng sự tồn tại của hai hội đồng là do sự phân tách cách đây
170 năm, nhưng những vấn đề quan trọng khác phát sinh từ sự kiện đó. Nhiều thế hệ giáo dân
nhận thức được tác động của việc chia rẽ và các nhu cầu hòa giải cách khác nhau.
Chủ đề # 2 - Tường thuật và Thái độ:
Mỗi hội đồng có những tường thuật và quan điểm riêng về những vấn đề phát sinh trong 170
năm qua. Có thể cần phải giải quyết một số nhận thức của người một bên đối với người bên kia
để được hòa giải. Chúng bao gồm nhận thức về niềm tin Mennonite đích thực, chủ nghĩa hòa
bình, và cách đối xử cựu chiến binh sau Chiến tranh Thế giới II.
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Các chủ đề # 3-4 - Những tiến bộ đáng kể và sự khác biệt & các tính chất chung:
Trong những thập niên gần đây, hai hội đồng đã có những tiến bộ đáng kể về việc đối chiếu và
người trả lời thường tin rằng có nhiều điểm chung giữa hai hội đồng hơn là có sự khác biệt.
Chúng tôi khẳng định tiến bộ này và tin rằng tiếp tục xác nhận và công nhận những điểm chung
sẽ là chìa khóa cho thành công cuối cùng của quá trình hoà giải.
Chủ đề thứ 5 - Ý kiến về Thống nhất:
Đại đa số người trả lời dường như thuận lợi cho hai hội đồng trở thành một. Ý kiến chung đã
được tóm tắt trong tuyên bố này: "Làm cho sự hợp nhất trở thành một phương tiện cho một
mục đích lớn hơn, chứ không phải là một kết thúc... Di chuyển về phía trước một cách cố ý,
nhưng không bắt buộc hoặc vội vàng."
Chủ đề số 6 - Cơ cấu, Lãnh đạo và Văn hoá Tổ chức:
Mối quan tâm đáng kể đã được diễn đạt là bất kỳ bước đi nào trong một hội đồng mới đảm bảo
rằng EDC không cảm thấy như đang bị "nuốt chửng" và tổ chức mới này sẽ điều chỉnh các cấu
trúc khác nhau của EDC và FMC. Ngôn ngữ "hôn nhân" có thể hữu ích trong quá trình này, theo
đó hai trở thành một nhưng duy nhất vẫn còn.
Chủ đề # 7 - Cân bằng các nhu cầu về tự chủ, thống nhất và tính đồng nhất:
Nhiều người được hỏi đã tự hỏi làm thế nào để cân bằng nhu cầu đoàn kết trong một hội đông
mới với sự cần thiết phải tôn trọng độc nhất các chi hội và hai hội đồng. Chúng tôi thảo luận về
khả năng tổ chức các buổi lễ lập kế hoạch xung quanh các nhân dạng đang phát triển trong quá
trình hợp nhất tiềm năng - chẳng hạn như một buổi lễ buông xuôi và cử hành một cái gì mới.
Chủ đề thứ 8 - Nguồn lực, Mạng lưới, và Nhiệm vụ chung:
Các nhà lãnh đạo và tín đồ muốn có sự hỗ trợ, nguồn lực, sứ mệnh và trách nhiệm giải trình từ
một hội đồng. Điều này cho thấy nhu cầu tập trung vào những gì mà một hội ̣đồng chung có thể
làm cùng nhau, cũng như nhiều thăm dò hơn về mong đợi của một hội đông nên cung cấp về hỗ
trợ và trách nhiệm giải trình.
Chủ đề số 9 - Vấn đề đồng tính luyến ái và các chuyện thần học hay gây ra chia rẽ:
Một lĩnh vực căng thẳng mà người trả lời ghi nhận thường xuyên là những niềm tin và thực tiễn
khác nhau về việc đưa những cá nhân đồng tính luyến ái vào cuộc sống và sự lãnh đạo của hội
thánh. Chúng tôi ghi nhận nhiều sự khác biệt trong mỗi hội đồng hơn là giữa hai hội đồng về
vấn đề này, và thách thức thực sự có thể là làm thế nào chúng ta sống và quyết định trong sự
đa dạng đó.
Chủ đề # 10 - Quyền sở hữu trong quá trình chuyển đổi:
Các nhà lãnh đạo và giáo dân mong muốn truyền thông và dự đoán rằng quá trình thống nhất
sẽ mất thời gian và công việc. Chúng tôi tin rằng sẽ cần phải có nhà vô địch để chuyển tiếp các
khuyến nghị để thực hiện.
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Kết luận của chúng tôi: Mục đích và Tầm nhìn Hoà giải
Một Lịch sử ngắn
Năm 1847, sau hơn một thế kỷ của cuộc sống ở Pennsylvania, các thành viên của Hội Đồng
Franconia Mennonite phân cực về cách đối phó với những thách thức của thay đổi xã hội và
công nghệ. Bởi vì không có sự đồng thuận nào có thể đạt được một sự chia rẽ xảy ra, và hơn
một phần ba thành viên của FMC chuyển sang "Hội đồng Đông Phương của Giáo Hội Mennonite
ở Bắc Mỹ", bây giờ được gọi là Hội đồng của Đông Phương (EDC). Sự tức giận xa lánh đã được
cảm nhận ở cả hai phía bộ phận.
Với thời gian trôi qua, tầm quan trọng của các vấn đề liên quan đến bộ phận năm 1847 lần lần
giảm bớt, và đã có những cuộc trò chuyện ngày càng thường xuyên hơn về khả năng của một
mối quan hệ đã thay đổi. Trong số các giải pháp được thảo luận là (1) tuyên bố về sự tha thứ
lẫn nhau, (2) hoà giải và/hoặc (3) sáp nhập.
Mục đích và Tầm nhìn Hoà giải
Niềm hy vọng về sự hòa giải giữa EDC và FMC đã tăng lên kể từ năm 1947, khi hai hội đồng tổ
chức một cuộc họp chung hòa bình. Trong những năm tiếp theo, nhiều (mặc dù không phải tất
cả) các vấn đề ban đầu gây ra sự chia rẽ được lãng quên, hoặc chưa bao giờ được biết đến bởi
các thành viên của chi hội mới. Ngay từ năm 1974, các đoàn thể lịch sử của EDC và FMC hợp
nhất thành một, và các thành viên từ cả hai hội đồng đã được phục vụ trong các ban quản trị
của nhau. Thực tế là hai hội đồng sử dụng một văn phòng chung và đã được cộng tác trong các
dự án trong một số năm nay là bằng chứng của những nỗ lực hòa giải đã được thực hiện. Chúng
ta thừa nhận rằng ngoài lợi ích của việc chia sẻ các ân tứ và khả năng do Đức Chúa Trời ban cho
chúng ta, chúng ta có cơ hội để cho thấy một ví dụ Cơ đốc giáo về sự hiệp nhất và giải hòa sau
sự chia rẽ trong một xã hội ngày càng phân cực.
Các Thành phần Thiêng liêng của Hoà giải
Bài giảng trên Núi, nơi các nhà sáng lập Mennonite nhìn vào năm 1525, làm cho việc hoà giải
được ưu tiên. Nếu trong khi thờ phượng bạn "nhớ rằng anh em của bạn có điều gì đó chống lại
bạn," trước tiên bạn nên "đi và được hòa giải ... và sau đó đến" và thờ phượng. Chính Chúa
Jêsus cũng cầu nguyện rằng những ai tin nơi Ngài "tất cả có thể là một." "Như Cha ở trong Con
và Con ở trong con, để họ cũng ở trong Cha và Con. Do đó, thế gian sẽ tin rằng chính Cha đã sai
Con đến "(Giăng 17:21). Các bài viết của Phao-lô đều rõ ràng: Những người "đã từng xa cách đã
được gần gũi với nhau bằng huyết của Chúa Giê-su. Cùng với nhau như một thân thể, Đức Chúa
Giê-su đã hòa giải hai nhóm với Đức Chúa Trời qua sự chết của Ngài trên thập tự giá, và sự thù
địch của chúng ta đối với nhau đã bị xử tử" (Ê-phê-sô 2:13-15). Đây là điều cứu rỗi thực sự.
"Trong Chúa Cứư Thế, Đức Chúa Trời đã hòa giải thế giới với chính Ngài ... và đã ban hành sứ
điệp hòa giải cho chúng ta" (2 Cô-rinh-tô 5:17-18).
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Xác định sự Khác biệt thực sự, Đau đớn và Thất bại
Tuy nhiên, khi chúng ta nhìn về một tương lai chung, điều quan trọng là phải giải quyết các sự
khác biệt thực tế và nhận thức giữa Hội Đồng Đông Phương (EDC) và Hội Đồng Franconia
Mennonite (FMC) và các vết thương mà chúng ta có thể gây ra cho nhau. Mặc dù có một lịch sử
lâu dài về mâu thuẫn xảy ra vào năm 1847, nhưng nhiều nguồn căng thẳng trước đây không còn
là vấn đề nữa đối với chúng ta ngày nay. Tuy nhiên, có những xung đột gần đây hơn đã ảnh
hưởng đến các chi hội, gia đình và cá nhân trong cả hai hội đồng.
Trong những năm qua, một số chi hội chia rẽ vì những khác biệt thần học hoặc giáo lý hoặc
những bất đồng liên quan đến cấu trúc và truyền thống. Trong một số trường hợp, một nửa số
tín đồ ở lại với FMC trong khi một nửa khác nhập EDC. Những sự phân chia này thường gây
tranh cãi và kịch tính, gây ra sự nứt vỡ của các gia đình và cộng đồng. Mặc dù nhiều chi hội
chúng ta với lịch sử này đã thực hiện các bước tuyệt vời để hòa giải và xây dựng các cây cầu,
vẫn còn đau đớn ngày nay từ những vết nứt trong số chúng ta ảnh hưởng đến nhận thức của
chúng ta về nhau.
Các Vấn đề Quyền lực và Quyền hạn
Từ trước Thế chiến thứ hai, một số gia đình chi hội của FMC bởi vì một thành viên trong gia
đình đã phục vụ trong quân đội đã bị trục xuất khỏi thành viên trong một chi hội FMC. Nhiều gia
đình trong số họ đã được chi hội EDC hoan nghênh làm thành viên bất kể sứ tham gia vào quân
đội vì EDC ít có thẩm quyền về cấu trúc. Mặc dù một số chi hội FMC giờ đây hoan nghênh các
cựu chiến binh quân đội như các thành viên, họ vẫn duy trì chủ nghĩa hòa bình mà đưa Đấng
Christ đến trước mặt đất nước. Một số trong FMC đã bày tỏ mối quan ngại về các chi hội EDC
đã treo cờ Mỹ và có thể có những thần học khác biệt, trong khi nhiều người trong EDC lo lắng
về lịch sử của FMC về quyền lực từ trên xuống. Vì hai hội đồng nghị hướng tới một tương lai
chung, cần phải đặc biệt chú ý đến việc đảm bảo rằng EDC là hội đồng nhỏ hơn không nên bị chỉ
đơn giản nuốt vào bởi các cơ cấu và chính sách lớn hơn của FMC mà cả hai hội đồng đều cảm
thấy có quyền sở hữu khi làm việc cùng nhau để tạo ra một cái gì mới đó.
Nhận thức được Bản sắc Độc đáo của mỗi Hội Đồng
Về mặt lịch sử, EDC đã chứng tỏ sẵn sàng thử những điều mới và chấp nhận một nền văn hoá
đổi mới, trong khi FMC đã đặt một giá trị cao hơn vào việc giữ gìn truyền thống thần học và
trong hội thánh. Những phương cách khác nhau đó có thể giống như một công thức cho xung
đột, nhưng họ cũng có thể bổ sung lẫn nhau và củng cố mục vụ của chúng ta. FMC mang lại một
nguồn gốc trong lịch sử Anabaptism giữ chúng ta tập trung trong khi EDC mang lại một tinh
thần cởi mở của sự đổi mới khi chúng ta nhìn vào tương lai hội thanh. Khi chúng tôi theo đuổi
sự hòa giải tiếp theo, điều quan trọng là tiếp tục nhận ra và ăn mừng những ân tứ độc nhất mà
cả hai hội đồng đưa ra chung.
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Thừa nhận sự đa dạng Thần học trong cả hai cuộc Hội đồng
Trong việc nhận ra những khác biệt thần học tồn tại giữa EDC và FMC, điều quan trọng là phải
nhận ra rằng có nhiều sự đa dạng trong mỗi hội đồng, không riêng giữa hai hội đồng. Các chi hội
trong cả hai hội đồng đều có phạm vi rộng rãi trong các vấn đề như giải thích Kinh Thánh, thần
học chuộc tội, mục vụ phụ nữ và vai trò người đồng tính luyến ái. Những sự khác biệt thách
thức chúng ta khi chúng ta tìm cách đi theo Đức Chúa Jêsus với nhau trong hiện tại mà không
tạo thêm sự chia rẽ và phân chia.
Cả EDC và FMC đều đã trải qua những tổn thất liên quan đến sự đa dạng thần học. EDC đã trải
qua những tổn thất đáng kể khi một số chi hội rời bỏ tham gia vào AMEC (Liên minh các Chi hội
Tin lành Mennonite) do những khác biệt về mặt thần học với Mennonite Church USA và Bản Tín
Điều Mennonite năm 1995 mà họ cho rằng không thể hòa hợp được.
Vào tháng 10 năm 1997, Hội Thánh Germantown Mennonite đã mất tư cách thành viên của
mình trong FMC do lập trường của họ về vai trò người đồng tính luyến ái. Mối quan hệ giữa
Germantown và EDC cũng thay đổi. Mặc dù hội thánh được mời tiếp tục họp chung với hội
đồng, nhưng họ bị mất quyền bỏ phiếu tại hội đồng EDC. Mâu thuẫn với Germantown đã ảnh
hưởng sâu sắc đến nhiều cá nhân và chi hội trong cả hai hội đồng và được một số người nhớ
đến như là một phần bi kịch trong quá khứ của chúng ta mà vẫn chưa được hòa giải.
Những gợi ý cho một Tương lai Hiệp Chung
Những sự khác biệt thần học có thể là một nguồn gây lo lắng và mâu thuẫn, nhưng chúng cũng
có thể tạo cơ hội để tự phản chiếu và phát triển. Mặc dù chúng ta sẽ không bao giờ giải quyết
được tất cả những khác biệt của chúng ta, chúng ta có thể hòa giải các mối quan hệ mà chúng
ta đã chia rẽ bằng cách khiêm tốn lắng nghe câu chuyện của nhau và cùng nhau chia sẻ những
thực tiễn và niềm tin cốt lõi. Nếu chúng ta có một tương lai chung, chúng ta phải nhận ra rằng
môn đệ thật sự chỉ xảy ra thông qua các mối quan hệ tôn trọng lẫn nhau, trong đó những khác
biệt về thần học là các điểm thảo luận chứ không phải sự phân chia. Như với một cuộc hôn
nhân lành mạnh, chúng ta phải từ bỏ xu hướng của mình để thử và kiểm soát lẫn nhau và chọn
cách khác nhau để thay thế.

Khuyến nghị của chúng tôi:
Nhóm Thăm dò Giải hòa đạt các khuyến nghị của chúng tôi về ba mức độ phân biệt, như sau:
1) Những gì chúng tôi đã học được từ quá trình ba thánh nghe nhiều nhóm người trong cả
hai hội đồng.
2) Những gì chúng ta đã nhận ra khi lắng nghe nhau và kinh nghiệm của các hội đồng khác
đã thực hiện các quá trình tái cơ cấu đáng kể.
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3) Những gì chúng ta tin Chúa kêu gọi hai hội đồng chúng ta vào thời điểm này trong lịch
sử của chúng ta, được nhận ra qua thời giờ cầu nguyện và nghiên cứu Kinh thánh.

Khuyến nghị cốt lõi của chúng tôi là như sau:
"Nhóm Thăm Dò Hòa giải khuyến nghị rằng EDC và FMC sẽ tham gia vào quá trình tham
gia chính thức nhằm mục đích chữa lành và hoà giải và với ý định trở thành một hội
đồng đơn nhất, thống nhất vào tháng 11 năm 2019."
Để đạt được khuyến nghị này, chúng tôi đề nghị EDC và FMC thành lập "Nhóm Chữa Lành và
Hòa giải" và "Nhóm Phát triển Nhận dạng và Thực hiện Kết cấu" để làm việc hoà giải và thống
nhất. Chúng tôi cũng đề nghị nên triệu tập "Nhóm Chữa lành và Hòa giải" và "Nhóm Phát triển
Nhận dạng và Thực hiện Cấu trúc" để chia sẻ biên bản các cuộc họp hai nhóm tương ứng với
nhau và lên kế hoạch các cuộc trò chuyện hàng tháng nơi họ cập nhật thông tin về công việc của
hai nhóm. Trang điểm và trách nhiệm của hai nhóm được nêu dưới đây.

1. Thành lập một "Nhóm Chữa Lành và Hòa giải" để giải quyết các vấn đề thuộc
linh và các thành phần cảm xúc của sự hòa giải
Mục đích và Thành phần:
Ban Trị sự hai Hội đồng nên tạo thành một "Nhóm Chữa lành và Hòa giải" bao gồm cả
thành viên EDC & FMC để tiếp tục quá trình chữa lành và hòa giải đã làm trong những
năm gần đây. Nhóm 6-8 người này sẽ có trách nhiệm chính trong việc thực hiện các
khuyến nghị sau đây, bao gồm toàn quyền uỷ nhiệm một số nhiệm vụ cho các nhóm
người có trình độ. Nhóm này nên đại diện cho sự đa dạng chủng tộc, sắc tộc, thế hệ, và
thần học của cả hai hội đồng để các vấn đề hiện tại và quá khứ có liên quan sẽ được đề
cập đến. Các thành viên có thể bao gồm:
Ít nhất một người soạn thảo chương trình thờ phượng Hội nghị Mùa xuân năm
2018
● Ít nhất hai vị mục sư từ các hội đồng và các chi hội có sức mạnh trong việc thực
hành những sinh hoạt cầu nguyện cho các tín đồ và cung cấp hỗ trợ các chi hội
và mục sư
● Ít nhất là ba mục sư hoặc nhà lãnh đạo giáo dân có kinh nghiệm trong nghi lễ thờ
phượng dựa trên nghệ thuật để thay mặt sự đa dạng (chủng tộc, sắc tộc, thế hệ,
thần học) trong hai hội đồng với khả năng làm nổi bật và tạo điều kiện thuận lợi
cho các hoạt động đối chiếu của các nhóm đa dạng
● Một thành viên được chỉ định bởi 6-8 thành viên (ỡ trên) để phục vụ như là
người điều hành nhóm.
●
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Trách nhiệm:
Tổ chức một lễ cầu nguyện bằng than thở và hy vọng trong Hội nghị chung Mùa
Xuân năm 2018. Lễ nầy sẽ tạo cơ hội cho hai hội đồng kết hợp với nhau để nêu ra
những thất bại trong quá khứ và cũng khẳng định những tài nâng món quà độc đáo
và tiến trình hòa giải giữa các cộng đồng đa dạng.
● Chú ý đến những mối quan ngại của các giáo đoàn và mục sư và hỗ trợ trong suốt
quá trình chuyển đổi.
● Tổ chức các mối quan hệ cộng tác cầu nguyện giữa các chi hội của các chi nhánh
hoặc nhân dạng khác nhau và khuyến khích họ cam kết cầu nguyện cho các mục vụ
của nhau. Ví dụ: ghép một hội thánh đô thị với hội thánh ngoại ô, hội thánh EDC với
hội thánh FMC, hoặc các hội thánh từ những quang phổ thần học khác nhau. Sự hợp
tác giữa các nhóm khác nhau có thể giúp củng cố mối quan hệ với nhau.
● Mời các chi hội cầu nguyện cho các nhà lãnh đạo hai hội đồng khi chúng ta nhận ra
con đường phía trước.
●

Những ý kiến khác:
Tạo một màn hình hiển thị hoặc video chào mừng các câu chuyện/gốc rễ của hai hội
đồng từ khắp thế hệ, bao gồm nhiều nhóm chủng tộc/sắc tộc trong hai hội đồng.
● Tạo ra và chia sẻ hình ảnh / màn hình / đồ hoạ dựa trên những ân tứ của mỗi hội
đồng được trưng bày tại các lễ thờ phượng liên quan.
● Lập kế hoạch bữa tiệc chúc mừng chia sẻ bao gồm các món ăn riêng tư mỗi dân tộc
khác nhau trong hai hội đồng. Bữa ăn và lễ kỷ niệm sẽ chỉ về tương lai cũng như tôn
trọng quá khứ.
●

Câu Kinh Thánh chủ đề cho Nhóm này:
“Hỡi những kẻ mệt mỏi và nặng gánh ưu tư, hãy đến cùng Ta. Ta sễ cho các con được yên nghỉ.
Hãy mang ách của Ta va hoc theo Ta, thì tâm hồn các con sẽ tìm được yên nghỉ, vì Ta có lòng dịu
hiền fq khiêm tốn, vì ách Ta dễ chịu và gánh Ta nhẹ nhàng.” Ma-thi-ơ 11:28-30

2. Hình thành "Nhóm Phát triển Nhận dạng và Thực hiện Kết cấu" để tạo ra một
Hội đồng Hợp nhất:
Mục đích và Thành phần:
Mục đích của Nhóm Phát triển Nhận dạng và Thực hiền Kết cấu sẽ là để quản lý quá
trình hình thành một hội đồng đơn nhất và thống nhất, đặc biệt chú ý đến cấu trúc,
nhân sự, tài chính và văn hoá thực tế của việc tạo ra một hội đồng duy nhất từ hai hội
đồng hiện tại. Mặc dù nhóm này có trách nhiệm chính trong việc thực hiện theo các
khuyến nghị sau đây, nhưng nhóm có thể phân công một số nhiệm vụ cho các tiểu ban
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hoặc nhóm của các cá nhân đủ khả năng. Nhóm này nên đại diện cho sự đa dạng chủng
tộc, thế hệ và thần học của cả hai hội đồng.
Chúng tôi đề nghị Nhóm Phát triển Nhận dạng và Thực hiền Kết cấu bao gồm bảy thành
viên, như sau:
● Hai thành viên do Quản Trị Hội đồng Franconia Mennonite bổ nhiệm và hai
thành viên do Quản Trị Hội đồng Đông Phương bổ nhiệm, với ít nhất một thành
viên là nhân viên của mỗi hội đồng.
● Hai thành viên có kinh nghiệm trong việc tổ chức lại / sáp nhập tổ chức (như sự
sáp nhập Trường Học Dock Mennonite gần đây) được lựa chọn bởi bốn thành
viên trên. Lý tưởng nhất là ít nhất một trong số các thành viên này hiểu được
pháp lý.
● Một thành viên do sáu thành viên được đề cử (ở trên) đề cử làm người điều
hành nhóm.
(Lưu ý: Nhóm Tham dò Giải hòa được chuẩn bị để cung cấp danh sách các tên để các cơ
quan hai hội đồng xem xét để đề cử thành viên ban đầu.)

Trách Nhiệm:
Hai lĩnh vực trách nhiệm sau đây cần được thực hiện tuần tự với công việc phát triển nhận diện
trước bất kỳ công việc nào liên quan đến việc tạo ra các cấu trúc tổ chức mới.
Phát triển Nhận dạng:
● Truyền đạt mục đích và tầm nhìn cho việc hòa giải và hình thành một hội đồng thống
nhất vào thời điểm này trong lịch sử (xem mục "Mục đích và Tầm nhìn Hòa giải" bối
cảnh và ngôn ngữ diễn tả). Nhóm cần liên lạc thường xuyên với các chi hội và mục sư về
quá trình chuyển đổi để họ có thể cầu nguyện cho những thách thức cụ thể khi nó phát
sinh.
● Dự thảo Báo cáo về Sứ mệnh, Tầm nhìn và Giá trị cho hội đồng mới. Điều này sẽ bao
gồm rõ ràng về kỳ vọng các dịch vụ mà hội đồng sẽ cung cấp cho các chi hội trong hội
đồng.
● Diễn tả cqc ân tứ và điểm mạnh của nhân dạng mỗi hội nghị như tổ chức, hỗ trợ, khuyến
khích, trách nhiệm giải trình, và các mối quan hệ; kết hợp những điểm mạnh trong cấu
trúc mới.
● Đề xuất tên cho hội đồng mới, phù hợp với các tuyên bố về sứ mệnh, tầm nhìn và giá
trị. Tên của hội đồng mới được hợp nhất phải là biểu tượng của một nhận dạng mới
trong khi tôn trọng các yếu tố nhận dạng lịch sử. Tên có thể là một mở rộng hợp lý của
hai tên hiện tại hoặc một tên hoàn toàn mới. Khuyến khích lựa chọn vượt ra ngoài các
mô tả địa lý.
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Tạo cấu trúc mới:
● Thiết lập các chính sách mới cho tổ chức mới bao gồm các thủ tục đảm bảo tiếng nói của
tất cả các nhóm chủng tộc/sắc tộc.
● Làm một sơ đồ tổ chức cho thấy mối quan hệ của ban/nhân viên và các vị trí nhân viên
trong hội đồng mới.
● Dự thảo ngân sách ban đầu cho hội đồng cho thấy doanh thu và chi phí dự kiến cho năm
đầu tiên hoạt động (năm 2020).
● Tổ chức hội nghị mùa xuân năm 2019 để xử lý các khuyến nghị của nhóm này, bao gồm
tên dự thảo, tuyên bố về Nhiệm vụ / Tầm nhìn / Giá trị và ngân sách.
Câu Kinh Thánh Chủ đề cho Nhóm này:
“Chính Chúa cho một số người làm sứ đồ, một số làm tiên tri, một số làm truyền giáo, một số
làm mục sư và giáo sư, nhằm mục đích trang bị các thánh đồ cho công tác phục vụ, gây dựng
Thân Thể Chúa Cứu Thế, cho đến khi tất cả chúng ta đạt đến sự hợp nhất trong đức tin và trong
sự hiểu biết Con của Đức Chúa Trời, đến mức trưởng thành, đến tầm thước vóc dáng đầy trọn
của Chúa Cứu Thế. E-phê-sô 4:11-13

Chúng tôi tin tưởng rằng sẽ có được tình yêu và ân sủng của nhiều người để đạt được tầm nhìn
thành lập một hội đồng thống nhất mới vào tháng 11 năm 2019. Tuy nhiên, đây không chỉ là
điểm đến cuối cùng mà còn là những gì chúng ta học và cách chúng ta đối xử với nhau trong
hành trình đến đích.

Trân trọng gửi đến hai Hội đồng Quản trị EDC và FMC do Nhóm Thăm dò Giải Hòa:
Jessica Miller
Ron White
Bronwyn Histand
Lisa Stenger
Josh Meyer
John Ruth
Roxy Allen Kioko (tư vấn)
David Brubaker (tư vấn)
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PHỤ LỤC 1: DANH SÁCH CÁC CHI HỘI THAM GIA (Khảo sát và Nhóm Tiêu điểm)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Alpha
Ambler Mennonite Church
Bethany
Blooming Glen Mennonite
Boyertown
Christ Fellowship*
Church of the Good Samaritans
Circle of Friends*
Covenant Community Fellowship
Deep Run Mennonite Church East
Deep Run Mennonite West*
Doylestown Mennonite
Fairfield Mennonite
Finland Mennonite*
Franconia Mennonite Church*
Frederick Menn.
Grace
Lakeview Mennonite
Member at former Bethel congregation
Methacton Mennonite Church
Norristown New Life*
Nueva Vida Norristown New Life
Perkasie Mennonite Church*
Perkiomenville Mennonite Church*
Philadelphia Praise Center (young adults)*
Plains Mennonite Church
Ripple-Allentown
Rockhill Mennonite Church
Rocky Ridge
Salford Mennonite Church*
Souderton*
Spring Mount
Springfield
Swamp
Upper Milford*
Vincent Mennonite Church
Wellspring Church of Skippack
West Philadelphia Mennonite Fellowship
West Swamp Mennonite Church
Whitehall
41. Zion Mennonite*
* Các nhóm tập trung đã được tiến hành tại các chi hội có dấu sao.
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PHỤ LỤC 2: TÓM TẮT KHẢO SÁT DÂN SỐ (n = 101)
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