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Mục đích/Lý do:                                                            
Khải tượng của Giáo Hội Franconia là để "trang bị những người lảnh đạo để trao quyền cho người khác nắm lấy sứ mạng của Đức 
Chúa Trời" và điều chính yếu của hội đồng là "truyền giáo, hòa nhập văn hóa, và sắp đặt". Vì vậy, là người theo Chúa Giê-xu Christ, 
chúng ta được kêu gọi để đoàn kết với những người bên lề của cộng đồng Cơ Đốc, những người láng giềng của chúng ta, và  xã hội 
nói chung, tìm kiếm sự biến đổi trong chính chúng ta, những người chúng ta dẫn dắt, và các hệ thống bất công mà chúng ta gặp. 
  

Tuyên bố: 
Chúng tôi chủ trương rằng Giáo Hội Franconia có chủ ý về nhận xét những người cận bên các nhà thờ và xã hội của chúng ta, và cung 
cấp những nguồn cho công tác chuyển đổi lẩn nhau các tin tức dựa trên tin lành của Chúa Giê-xu Christ. Xã hội đã xem một số người 
kém giá trị hơn những người khác, không nhìn nhận các ân tứ, kiến thức  và sự khôn ngoan. Kết quả, họ đã đẫy những người đó đến 
bên lề các cộng đồng của chúng ta, và kinh nghiệm được hệ thống áp bức và bất công.   
 

Ngược với xã hội, tin lành của Chúa Giê-xu Christ cung cấp chửa bệnh, sự phục hồi, và đời sống mới đến cho mọi người. Vì vậy, nó 
rất là quan trong là chúng ta cố ý đi đến gần với những người láng giềng trong cộng đồng của chúng ta, tìm kiếm sự liên hệ bắt 
nguồn từ tính tương tế và công lý. Mọi người đều có những ơn tứ để chia xẻ trong thân Đấng Christ, và nếu có người bị giảm giá trì 
hoặc không được công nhận, thì cả thân sẽ bị ảnh hưởng. 

 

Trong Thánh Kinh, chúng ta thấy Chúa Giê-xu khẳng định về giá trị và hình ảnh của Đức Chúa Trời trong những người không được 
quan tâm trong văn hóa và xã hội của Ngài: Những người thâu thuế, phụ nữ, người bệnh phong, người ô uế trong nghi lể, người 
Ngoại ban, v.v. Ngày nay, nhóm người bị thiệt thòi nhưng không giới hạn cho cá nhân và gia đình trải nghiệm tâm thần bệnh tật, 
nghiện thuốc và rượu, khuyết tậtvề thể xác và trí tuệ, giam giử, kỳ thị, nghèo đói chiến tranh, áp bức  và bị loại trừ. Ai là người bị 
thiệt thòi trong cá nhân hay gia đình ở trong bối cảnh của bạn và làm sao bạn có thể cố tình để đến với họ và bước vào trong đời 
sống của họ với tình yêu và hy vọng trong Chúa Giê-xu Christ? Nếu chúng ta trung thành làm môn đồ của Đấng Christ và tìm kiếm 
Nước của Đức Chúa Trời ưu tiên số một của chúng ta, đó là những người chúng ta phải quan tâm đến.     
  

Chúng ta mong muốn Giáo Hội Franconia hổ trợ cho các hội thánh trong công tác đào tạoi & với sự chuyển đổi và giửa vòng nhóm 
người bị thiệt thòi, như thế tất cả các nhóm có liên quan có thể được hình thành giống như Chúa Giê-xu Christ, và Nước của Đức 
Chúa Trời có thể biểu hiện tại đây và ngai bây giờ. 
  

Chúng tôi đề nghị những quyết định sau đây: 
1. Hội Thánh dẩn dắt 

a. Mổi hội thánh xác định những người người bị thiệt thòi trong bối cảnh của họ và thành lập các bước tiến hành về 
sự liên hệ. 

b. Lắng nghe những câu chuyện của những người ở trong những người bị thiệt thòi trong các cộng đồng. 
c. Đối tác tại địa phương và trên toàn cầu với các cộng đồng bị thiệt thọi để công bố phúc âm và để giải quyết các 

hình thức khác nhau về sự bất công và bị áp bức, làm việc hướng đến tâm linh & xã hội biến đổi. 
d. Mở mang hội thánh- Làm việc chung với Giáo hội để bắt đầu và nuôi dưỡng các cộng đồng Cơ Đốc mới mở ra được 

bền vững phát triển. 
  

2. Giáo hội dẩn dằt         
a. Trao quyền cho LEAD các Hội trưởng và các đại biểu để các hội thánh có trách nhiệm để hoàn thành khải tượng 

này. 
b. Mở mang hội thánh- Làm việc với các hội thánh để hổ trợ và nuôi dưỡng các cộng đồng Cơ Đốc mới còn yếu trở 

nên bền vững và phát triển.                                      

i Trong bản tuyên bố chung với các hội thánh, môn đồ được định nghĩa như sau: 
1. Một người khẳng định rằng Chúa Giê-xu là con đường, lẽ thật và là sự sống và đó là chỉ ăn năn và đặt đức tin nơi Ngài thì sẽ 

được khôi phục với Đức Chúa Trời. 
2. Một người để Lời Kinh Thánh là có quyền trên hết cho sự cứu rỗi, Đời sống Cơ đốc, và hiểu biết kinh nghiệm con người. 
3. Một người có lòng cam kết để tiếp tục giữ chức môn đồ và đào tạo các môn đồ mới. 
4. Một người được sự dẫn dắt bởi Thanh Linh của Đức Chúa Trời để làm chứng nhân cho Đấng Christ, chống lại bất công và áp 

bức, và đáp ứng nhu cầu cho những người chung quanh chúng ta. 
5. Một người luôn trung tín rao báo Tin Lành đến trong cộng đồng của mình. 
6. Một người vui vẽ và đầy hy vọng để chờ đợi sự phục hồi tất cả mọi sự qua Đấng Christ. 

                                                        


