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Sự Cần thiết để Hội Thánh là
Một Nơi An Toàn
Quá lâu, lạm dụng - đặc biệt là lạm dụng tình dục
-- trong các tổ chức của Mennonite đã là một bí
mật, với sự hổ thẹn đè nặng lên những người nói
về nó. Nhưng Chúa Giê-su đã nói, “Chẳng có sự
gì giấu mà không phải lộ ra, chẳng có sự gì kín
mà không được biết.” Trong Ma-thi-ơ 18:6, Chúa
Giê-su phán một lời tố cáo mạnh mẽ không tốt
đến những người làm tổn thương trẻ em và dạy dỗ
trong Ma-thi-ơ 25:40 rằng “hễ các ngươi đã làm
việc đó cho một người trong những người rất hèn
mọn nầy của anh em ta, ấy là đã làm cho chính
mình ta vậy.” Các tổ chức Tôn Giáo, các hội
thánh, các hội đồng, và các trường học, là những
nơi an toàn cho mọi người.
Bước đầu tiên là thừa nhận rằng hiện tại, và trong
quá khứ, họ đã không có được. Nghiên cứu viên
Mennonite Conrad Kanagy báo cáo năm 2006 hồ
sơ thành viên nhà thờ Mennonite đã tìm thấy 20%
phụ nữ và 5,6% các thành viên nam trong Nhà thờ
Mennonite ở Hoa Kỳ đã báo cáo họ kinh nghiệm
về bạo lực tình dục trong suốt cuộc đời của họ.
Bạo lực tình dục được xác định bởi Trung Tâm
Kiểm Soát Bệnh là một thuật ngữ gây hại bao
gồm "quấy rối tình dục bằng lời nói", "tiếp xúc
tình dục không mong muốn," lạm dụng quyền lực
"thông qua sự đe dọa hoặc lạm dụng quyền lực"
và còn nhiều hơn nữa. Hành động bạo lực tình
dục chỉ có thể kéo dài vài giây, nhưng có ảnh
hưởng suốt đời. Đối với một nhà thờ tuyên xưng
không bạo dông và tự hào về nhân chứng hòa
bình của mình, mức độ bạo lực đó cho thấy cần
phải mang nhân chứng hòa bình của chúng ta vào
trong nhà mình và nhà thờ mình.
Sự nghiên cứu về bạo lực tình dục khẳng định
rằng nếu các quan chức báo cáo thông tin về bạo
lực tình dục cho cộng đồng, một người phạm
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Biên tập

Một năm trước, tôi đã đọc hàng trăm
trang tài liệu về tình trạng lạm dụng và
che đậy tình dục đã lan tràn trong Giáo
phận Công giáo Altoona-Johnstown, khu
vực nơi tôi lớn lên và lần đầu tiên phục
vụ như một mục sư. Nước mắt tôi chảy
ra trong khi đọc danh sách các vụ lạm
dụng được đưa ra ánh sáng bởi văn
phòng Tổng Chưởng lý Pennsylvania.
Tôi rất kinh hoàng và rất đau buồn vì
nhà thờ đã thông đồng với những kẻ lạm
dụng hàng thập kỷ.
Vào cuối mùa xuân, tôi đã xem
Spotlight, tài liệu về câu chuyện vụ lạm
dụng và các phóng viên báo chí tìm
kiếm sự thật để tiến tới công lý trong
Giáo phận Boston. Tôi thấy mình đang ở
giữa câu chuyện, được đào tạo trong vai
trò một nhà báo, đang theo đạo Công
giáo, hiện đang phục vụ nhà thờ bằng
một cấu trúc giáo phận Mennonite.
Trong vòng Mennonites, chúng ta cũng
có những câu chuyện về sự lạm dụng,
và, thông thường, chúng ta đã im lặng.
Chúng ta đã giữ những sự lạm dụng và
những người lạm dụng đó khỏi “chú ý”
chính bản thân mình. Chúng ta có nhiều
sự nhìn nhận và ăn năn.
Trong Giáo hội Franconia, chúng ta
đã thách thức và cam kết tìm ra cách để
khôi phục những sai lầm quá khứ trong
khi thiết lập các mô hình và quy trình
giúp chúng ta giữ an toàn với nhau bây
giờ. Chúng ta cam kết làm việc này với
nhau như một sự mở rộng đức tin của
chúng ta, như là những người chữa lành
và hy vọng, như những người tìm kiếm
sự trọn vẹn thánh thiện của Đức Chúa
Trời dành cho tất cả
chúng ta.
— Stephen Kriss,
Hội trưởng thánh.

tội tình dục ít có khả năng xúc phạm người khác hơn. Nếu không, người phạm tội
lặp lại có thể và sẽ thường xuyên tiếp tục phạm tình dục. Tuy nhiên, các nhà nghiên
cứu Mennonite đã ghi nhận rằng một mô hình phổ biến đã được dành cho các quan
chức nhà thờ để lấy báo cáo về bạo lực tình dục và giữ các quy trình giải trình nội
bộ mà không thông báo rộng rải ra cho cả cộng đồng nhà thờ, làm cho nhiều người
có nguy cơ nghiêm trọng hơn. Hơn nữa, các bí mật quy trình trách nhiệm có nguy
cơ gây ảnh hưởng đến uy tín của các tổ chức nhà thờ, và mang trách nhiệm pháp lý
của tổ chức liên quan đến việc che giấu hành vi phạm tội tình dục.
Khi chúng ta đối phó với lạm dụng tình dục trong nhà thờ, có những điều quan
trọng cần ghi nhớ ngoài trách nhiệm giải trình công khai. Một là sự mất cân bằng
quyền lực đáng kể giữa một nhân viên nhà thờ và học sinh, hội iên trong nhà thờ,
công nhân, hoặc thành viên của nhóm trẻ hơn. Sự mất cân bằng quyền lực này có
nghĩa là không có một "sự đồng thuận" giữa người lớn ở các vị trí quyền lực và
những người mà họ có thẩm quyền. Không có quyền hoặc hành vi nào mời gọi bạo
lực / sự thao túng / ép buộc tình dục. Bạo lực tình dục là lạm dụng quyền lực.
Trong nhiều trường hợp, các tổ chức bảo vệ người phạm tội vì "họ làm quá tốt "
Những người phạm tội tình dục thường là những thành viên cộng đồng yêu thích.
Bởi vì mọi người nghĩ rằng những kẻ phạm tội tình dục sẽ là những con quái vật có
thể nhận ra rõ ràng, họ không tin rằng các mục sư Mennonite, huấn luyện viên thể
thao, giáo sư, giáo viên trường học chủ nhật, người trưởng ban hát, hay cố vấn trại
viên có thể vi phạm bạo lực tình dục. Bác sĩ Anna Salter có tài liệu vô số câu
chuyện về người phạm tội mô tả cách họ lừa dối người khác. Đối với nhiều người
vi phạm, sự kích động bạo lực tình dục không phải là tình dục. Nó là việc chải
chuốt, đánh lừa, và ép buộc một nạn nhân, gia đình của họ và cả cộng đồng rộng
lớn hơn.
Thần học Mennonite về yêu thương kẻ thù làm cho chúng ta dễ dàng tha thứ cho
những kẻ phạm tội. Sự tha thứ này không phải là món quà cho người phạm tội hoặc
gia đình của họ, như sự tha thứ mà không công khai Trách nhiệm giải trình là rất
nguy hiểm; Nó không thay đổi hành vi của người phạm tội, và nó làm cho các cơ
quan chịu trách nhiệm về những thiệt hại đã được thực hiện. Hiệp Hội Điều Trị
Dành cho Người Lạm Dụng Tình Dục (ATSA) tuyên bố rằng không có phương
pháp chữa trị “dứt “ đối với nhiều người lạm dụng tình dục. Thay vào đó, phải mất
chiến lược quản lý suốt đời để ngăn chặn những người cảm thấy bị cám dỗ để lạm
dụng tình dục.
Một số Mennonites biện minh cho bạo lực tình dục với một thần học sự cứu chuộc
đau khổ - đau khổ như là một điều tốt, ngay cả một kinh nghiệm tôn giáo. Chúng tôi
đã trừng phạt các nạn nhân bị bạo lực tình dục vì không "gác ngã một cách im lặng,
như Chúa Jêsus đã làm". Đây chỉ là một thần học tồi tệ biện minh cho bạo lực. Nó
không có chỗ trong thần học hòa bình Mennonite.
Lạm dụng phải được báo cáo cho chính quyền địa phương và nhà thờ, vì vậy cả nạn
nhân lẫn người phạm tội đều có thể nhận được sự giúp đỡ mà họ cần. Có những
nam giới và phụ nữ trong các tổ chức Mennonite của chúng ta thực sự đang phải
chịu đựng hiện nay vì thiếu quan tâm tới sự an toàn và phúc lợi của nạn nhân bị bạo
lực tình dục. Một số nạn nhân rời khỏi nhà thờ và các cơ sở nó. Là một cộng đồng
đánh giá sự hòa bình, chúng ta phải giải quyết vấn đề lạm dụng trong cộng đồng
chúng ta. Chúng ta phải tham gia vào
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kín mà không được biết.”
Lansdale, PA 19446
— Lisa Schirch, Giáo sư nghiên cứu tại
Barbie Fischer,
Trung tâm Tư pháp và Hòa bình tại Đại
Communication Manager
học Eastern Mennonite

Nói chuyện với trẻ về các cơ quan và ranh giới
Ba, gà trống đang làm gì với con gà mái đó? “ Câu hỏi ngây thơ của con trai tôi làm tôi kinh ngạc. Tôi tìm kiếm mọi khe hở trong
tâm trí của tôi để đưa ra câu trả lời. Tất cả quá trình huấn luyện trong chủng viện của tôi dường như vô ích; Tại sao chúng ta
không đề cập đến những chủ đề khó trong thần học? Con trai của chúng tôi chỉ mới 4 tuổi và câu trả lời đầy đủ về chim và ong
dường như không cần thiết và thậm chí có hại. Làm thế nào để tôi phải trả lời câu hỏi này? (Ai là người được cho là để dạy cho họ
những điều này? Không phải là để cho các chuyên gia? Giống như các giáo viên trường Chúa Nhật?)
Có lẽ bạn biết cảm giác. Việc nuôi dạy con dễ dàng hơn rất nhiều trước khi chúng tôi thực sự có những đứa con và đây chỉ là một
câu hỏi về con gà! Những câu hỏi khó hơn chắc chắn sẽ đến! Làm thế nào để chúng ta nói chuyện với con mình về tình dục? Một
bảo đãm; Họ sẽ học. Câu hỏi đặt ra là, họ sẽ học gì và ai sẽ dạy họ? Biết rằng họ đang học nhắc nhở chúng ta về sự thận trọng của
chúng ta trong việc đưa ra sự thật trong một nền văn hoá thể hiện sự dối trá. Đó là một cuộc đấu tranh nội tâm để có ý định trong
những thứ bạn muốn tránh.
Tin tốt là chúng ta không phải làm điều đó một mình. Chúng tôi, Kris và Ginger, chồng và vợ, là trong một nhóm và mỗi tháng
Tư chúng tôi nhớ đến Tháng Ngăn Ngừa Lạm dụng Trẻ em, chúng tôi cũng dành thời gian để nói chuyện với từng đứa trẻ riêng về
cơ thể, sự cho phép, giới tính và các ranh giới lành mạnh bằng cách sử dụng tuổi thích hợp trong tài liệu Cơ đốc. Mặc dù chúng
tôi coi mình là những người có trình độ học vấn cao, những cuốn sách này đề cập đến các chủ đề và tình huống mà chúng tôi
không nghĩ để tự thảo luận. Khi chúng tôi đọc xuyên qua tài liệu, chúng tôi xin lỗi những đứa con của chúng tôi trong suốt thời
gian chúng tôi đã làm chúng ôm khi rời gia đình sau cuộc họp lại nhau khi họ đã không muốn làm và củng cố cơ thể họ là của họ
và họ luôn có thể nói không với tình cảm giác yêu mến đó. Đơn giản chỉ cần một ví dụ về một điều mà chúng tôi đã không nghĩ
ra. Những tài liệu này đã trở nên một hướng dẫn để mở ra sự truyền đạt về tình dục, nhưng thường xuyên hơn là "nói chuyện" với
con cái chúng ta, chúng ta biết rằng chúng ta đang dạy con cái hàng ngày là làm sao chúng ta liên hệ với nhau và hướng dẫn con
của chúng ta tương tác với người khác. Và cho dù đó là hôn vợ tôi trước khi tôi ra đi trong ngày, ủng hộ cho đứa trẻ không muốn
ôm, hoặc chỉ đơn giản là nhắc nhở rằng một đứa trẻ để mặc quần trước khi họ rời khỏi nhà một lần nữa; Chúng ta cố gắng để
không chỉ nói về, nhưng sống trong sự thiết kế tuyệt vời của Đức Chúa Trời cho tình dục.
Làm thế nào để chúng ta giải quyết các câu hỏi? “Nói với anh ta rằng làm sao con gà con đã được tạo ra,” một người bạn với đứa
trẻ đã lơn nói và lời khuyên của anh còn đi xa hơn về sự liên hệ của con gà khi anh đã tiếp tục,” Chỉ cần có thể trả lời cách đơn
giản và dễ hiểu nhất.”
Câu trả lời. Điều đó tốt hơn nhiều so với phản ứng yếu ớt của tôi trong đó bao gồm một cái gì đó về đấu vật lộn. Và đó là lời
khuyên mà chúng tôi đã lặp lại với nhiều lần. Câu trả lời. Đơn giản. Dễ hiểu. Câu trả lời đơn giản về con gà thỏa mãn câu hỏi
của con trai chúng tôi và chúng tôi đã chuyển sang các câu hỏi sâu sắc khác về cuộc sống như Sonic the Hedgehog có thể đánh bại
Flash trong một cuộc đua. Rõ ràng các câu hỏi không đơn giản chút nào, nhưng mỗi câu hỏi đơn giản tạo ra một nền tảng để liên
tục nói về các câu hỏi của con bạn. Con cái chúng ta có thể đến và hỏi bất cứ điều gì và biết rằng họ sẽ được ban cho một tai để
nghe, một phản ứng trung thực, và một nơi an toàn để thảo luận. Không có nơi nào khác chúng ta muốn họ đi. Chúa ban cho
chúng ta ân sủng và sự khôn ngoan mà chúng ta cần phải chăm sóc và bảo vệ những đứa trẻ mà quí vị đã trao phó cho chúng tôi.
Các tài liệu chúng tôi sử dụng với con của chúng ta có sẵn tại Văn phòng Hội đồng để bạn mượn và khám phá. Chúng bao gồm:
• Tuổi từ 0-5: Đức Chúa Trời đã làm tất cả Tôi: Sách để giúp trẻ em bảo vệ cơ thể của mình bởi Justin và Lindsey Holcomb
• Độ 3-5: Câu chuyện của tôi (Ý định của Đức Chúa Trời cho Giới tính Quyển 1), của Stan và Brenna Jones
• Độ tuổi 5-8: Trước khi tôi sinh ra ( Ý định của Đức Chúa Trời dành cho Tình dục Quyển 2) của Carolyn Nystrom
• Độ tuổi từ 8-11: Có gì quan trọng ? Tại sao Chúa quan tâm đến Tình dục ( Ý định của Đức Chúa Trời dành cho Giới tính Quyển
3) của Stan và Brenna Jones..
• Tuổi 11-14: Đối mặt với sự thật: Sự thật về Tình dục và Bạn (Ý định của Đức Chúa Trời dành cho tình dục Quyển 4) của Stan và
Brenna Jones
— Mục sư Kris và Ginger Wint
Finland Nhà thờ Mennonite.

Để biết một danh sach đầy đủ tài liệu xin tìm
trong: http://franconiaconference.org/church-safety/

Tài Liệu để Giải quyết Lạm dụng.
Hầu hết chúng ta có thể đồng ý rằng lạm dụng tình dục và
bạo lực là những thực tế và chúng ta muốn thấy trừ tiệt từ
trong cộng đồng của chúng ta, đặc biệt là cộng đồng đức
tin của chúng ta. Tuy nhiên, vào cuối ngày, chúng ta
thường bị tê liệt bởi những khó khăn của những vấn đề
thực tế này, không tiến hành các bước chủ động để ngăn
ngừa hoặc trang bị tốt hơn cho chúng ta để đáp ứng với
lạm dụng tình dục. Một trong những bước chủ động đó là
bắt đầu nói chuyện về tình dục cách công khai, chủ đề
được nhìn thấy trong kinh thánh của chúng ta, từ việc tạo
ra Adam và Eva trần trụi và ra lệnh phải "sinh sôi nảy nở
và nhiều thêm lên " Nhã ca, một số bài thơ gọi là khiêu
dâm, chúc mừng tình dục lành mạnh và thánh, với nhiều
câu chuyện về tình dục đã đi sai, chẳng hạn như những phụ
nữ ở giếng với nhiều chồng. Chúng tôi cũng cần phải
nhận ra và bắt đầu nói về sự hiện diện của sự lạm dụng
tình dục và bạo lực trong cộng đồng Mennonite của chúng
ta. Để đạt được một trong hai mục tiêu trên, chúng ta cần
các nguồn lực để giúp chúng ta có những cuộc đối thoại để
chữa lành và thi hành để dẫn đến thực sự an toàn và toàn
bộ cộng đồng.

Cập nhật tài chánh
Tháng Một 2016

12 Tháng (Năm 2015-2016 Chưa Kiểm toán)
Điều hành Năm qua
Hiện
Ngân sách Ngân sách
THU
Hội thánh dâng
.
Trợ Cấp bất động sản
Tất cả các nguồn
T Tổng cộng (+)
Chi:
Mục vụ/Chương trình
Giúp phục vụ
Tổng số Chi:(-)
Còn Lại:

$391,943
$348,000
$ 90,582
_________
$830,525

$376,264
$348,000
$ 94,482
_________
$818,746

$376,310
$355,992
$ 79,209
_________
$811,411

$588,740
$172,738
_________
$761,478
_________
$ 69,047

$635,943
$182,787
_________
$818,730
_________
$ 16

$607,409
$249,963
_________
$857,372
_________
($ 45,961)

Giáo hội Franconia đã thành lập Ban đặc nhiệm Trình bài
về sự Lạm dụng để nhận ra nguồn liệu để giúp các cuộc trò
chuyện cần thiết này hầu ngăn chặn và chữa lành lạm dụng.
Một phần trong đó bao gồm việc xem xét chính sách, làm
việc để xác định các khu vực để trang bị / giáo dục và thành
lập một danh sách các tài liệu vừa in ra và trực tuyến. Vào
mùa thu này, ban đặc nhiệm này đang hướng tới đào tạo về
các ranh giới cho mục sư và các hội thánh. Các nguồn tài
liệu được xác định bởi ban đặc nhiệm là dành cho các cá
nhân, cha mẹ, các nhóm nhỏ, giáo viên của Trường Chúa
nhật, các mục sư, và các trưởng lão /chấp sự và có thể tìm
thấy tại http://franconiaconference.org/church-safety/.
Danh sách các cuốn sách tài liệu rất phong phú và ban đặc
nhiệm bắt đầu xem xét lại cho bạn. Bạn có thể tìm thấy bài
đánh giá của hai trong số các cuốn sách tài liệu được liệt kê
tại http://franconiaconference.org/resource-review/.
Một trong những quyển sách này là chương trình giảng dạy
do MennoMedia’s Faith & Life Resources đề xướng để khích
lệ các hội thánh nói chuyện cách công khai và tôn vinh tình
dục có tên Body & Soul: Tình dục Lành Mạnh và Dân Chúa.
Cuốn sách khác đang được xem xét là Sách nhỏ về Phục hồi
công lý đối với Lạm Dụng Tình Dục, một cuốn sách dưới 80
trang nhằm hướng tới sự đối diện với thực tế sâu sắc phá vở
về sự lạm dụng tình dục. Cụ thể hơn là cuốn sách áp dụng
trong khung khổ Công lý Phục hồi đặc biệt cho các tình
huống lạm dụng tình dục. Để đọc những nhận xét này và xem
bạn có thể sử dụng những tài nguyên này trong cộng đồng
của mình như thế nào vào:
http://franconiaconference.org/resource-review/.
— Krista Showalter Ehst Mục sư tại Nhà thờ Alpha
Mennonite và hội iên của the Addressing Abuse Taskforce

Đọc bài đánh giá sách đầy đủ ở đây:
http://franconiaconference.org/resource-review/
Để biết một danh sach đầy đủ tài liệu
xin tìm trong:
http://franconiaconference.org/church-safety

