Các Điều Khoản Của
Bản Tuyên Xưng Đức Tin
LỜI MỞ ĐẦU
Để gìn giữ di sản mà Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta, đức tin đã một lần truyền
cho các thánh đồ, nhất là giáo lý và kinh nghiệm của sự nên thánh trọn vẹn như là công việc
thứ hai của ân điển, và cũng giúp chúng ta hợp tác một cách hữu hiệu với các chi thể khác của
Hội Thánh Chúa Giê-su Christ trong công việc phát triển vương quốc của Đức Chúa Trời,
chúng tôi, các mục sư và tín hữu thành viên của Giáo Hội Nazarene, phù hợp với các nguyên
tắc của hiến chương đã được thiết lập ở giữa chúng tôi, đã quyết định ban hành, lựa chọn và
thực thi như là pháp lý căn bản hay Hiến Chương của Giáo Hội Nazarene, gồm có Các Điều
Khoản của Bản Tuyên Xưng Đức Tin, Giao Ước Hạnh Kiểm Cơ Đốc, và Các Điều Khoản của
Tổ Chức và Chính Thể, được định nghĩa như sau

CÁC ĐIỀU KHOẢN CỦA BẢN TUYÊN XƯNG ĐỨC TIN
I.

Đức Chúa Trời Tam Vị Nhất Thể

1. Chúng tôi tin nơi một Đức Chúa Trời tự hữu hằng hữu, Thượng Đế vô hạn và Đấng Chí
Cao Tể Trị trên cả vũ trụ. Chúng tôi tin rằng Ngài là Đức Chúa Trời duy nhất, Đấng sáng tạo
và trị vì, với phẩm chất thánh khiết, trong phẩm hạnh và chủ đích. Chúng tôi tin rằng Ngài, là
Thượng Đế Tam Vị Nhất Thể trong thực chất thần thể, được mặc khải như là Đức Chúa Cha,
Đức Chúa Con, và Đức Thánh Linh.
(Sáng Thế 1 ; Lê-vi 19 :2 ; Phục Truyền 6 :4-5 ; I-sa 5 :16 ; 6 :1-7 ; 40 :18-31 ; Ma-thiơ 3 :16-17 ; 28 :19-20 ; Giăng 14 :6-27 ; 1 Cô-rinh-tô 8 :6 ; 2 Cô-rinh-tô 13 :14 ; Gala-ti 4 :4-6 ; Ê-phê-sô 2 :13-18)

II.

Chúa Giê-su Christ

2. Chúng tôi tin nơi Chúa Giê-su Christ, Ngôi Vị Thứ Hai của Đức Chúa Trời Tam Vị Nhất
Thể. Chúng tôi tin rằng Ngài hằng hữu trong sự hiệp nhất với Đức Chúa Cha ; và Ngài đã
hiện thân làm người, cấu tạo bởi Đức Thánh Linh và đã sanh ra từ trinh nữ Ma-ri. Do đó cả
hai bản thể là toàn vẹn và hoàn hảo, thần thể và nhân thể, và vì thế hiệp một thành một Người
vừa là Đức Chúa Trời mà cũng là con người trọn vẹn.
Chúng tôi tin rằng Chúa Giê-su Christ đã chết cho các tội lỗi của chúng ta, và Ngài đã
thật sự sống lại từ cõi chết và được khôi phục lại trong cơ thể của Ngài, cùng với tất cả những
gì phù hợp với phẩm chất toàn hảo của con người. Và sau đó Ngài đã trở về trời và là Đấng
trung bảo biện hộ cho chúng ta với Đức Chúa Trời.
Các trích dẫn từ Kinh Thánh hỗ trợ cho các Điều Khoản của Bản Tuyên Xưng Đức Tin và được đặt trong Bản
Tuyên Xưng Đức Tin bởi quyết định của Đại Hội Đồng năm 1976, nhưng không được xem như là một phần của
bản Hiến Chương.
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(Ma-thi-ơ 1 :20-25 ; 16 :15-16 ; Lu-ca 1 :26-35 ; Giăng 1:1-18 ; Công Vụ 2 :22-36 ;
Rô-ma 8 :3, 32-34 ; Ga-la-ti 4 :4-5 ; Phi-líp 2 :5-11 ; Cô-lô-se 1 :12-22 ; 1 Ti-mô-thê
6 :14-16 ; Hê-bơ-rơ 1 :1-5 ; 7:22-28 ; 9 :24-28 ; 1 Giăng 1 :1-3 ; 4 :2-3, 15)

III.

Đức Thánh Linh

3. Chúng tôi tin nơi Đức Thánh Linh, Ngôi Vị Thứ Ba của Đức Chúa Trời Tam Vị Nhất Thể.
Chúng tôi tin rằng Ngài luôn luôn hiện diện và vận hành một cách hữu hiệu bên trong và với
Hội Thánh Đấng Christ, thuyết phục thế gian về tội lỗi, phục hồi và tái thiết tất cả những
người ăn năn hối cải và có đức tin, thánh hóa các tín hữu, và dẫn dắt họ trong tất cả các lẽ thật
như thể trong Chúa Giê-su.
(Giăng 7 :39 ; 14 :15-18, 26 ; 16 :7-15 ; Công Vụ 2 :33 ; 15 :8-9 ; Rô-ma 8 :1-27 ; Gala-ti 3 :1-14 ; 4 :6 ; Ê-phê-sô 3 :14-21; 1 Tê-sa-lô-ni-ca 4 :7-8 ; 2 Tê-sa-lô-ni-ca
2 :13 ; 1 Phê-rơ 1 :2 ; 1 Giăng 3 :24 ; 4 : 13)

IV.

Kinh Thánh

4. Chúng tôi tin nơi sự thần cảm tuyệt đối và toàn vẹn của Kinh Thánh, mà chúng tôi hiểu
rằng 66 quyển sách của Cựu Ước và Tân Ước đã được ban cho bởi sự thần cảm thiên thượng,
mặc khải một cách không sai lầm ý chỉ của Đức Chúa Trời liên quan đến tất cả những gì cần
thiết cho sự cứu rỗi của chúng ta, vì thế bất cứ điều gì không có trong Kinh Thánh không thể
được thêm vào như một điều khoản của đức tin.
(Lu-ca 24 :44-47 ; Giăng 10 :35 ; 1 Cô-rinh-tô 15 :3-4 ; 2 Ti-mô-thê 3 :15-17 ; 1 Phêrơ 1 :10-12 ; 2 Phê-rơ 1 :20-21)

V.

Tội Lỗi, Nguyên Tội và Tội Lỗi Cá Nhân

5. Chúng tôi tin rằng tội lỗi đã vào thế gian bởi sự bất tuân của cha mẹ đầu tiên chúng ta, và
với tội lỗi sự chết đã đến. Chúng tôi tin là có hai loại tội lỗi : nguyên tội hay sự bại hoại, và
tội lỗi thực sự, hay tội lỗi cá nhân.
5.1. Chúng tôi tin rằng nguyên tội, hay sự bại hoại, là sự suy đồi, sa đọa trong bản chất của
toàn thể hậu duệ của A-đam, và vì lý do đó mọi người sống cách xa với sự chính trực nguyên
thủy hay trạng thái thánh sạch của cha mẹ đầu tiên chúng ta vào thời sáng thế, và bản chất đó
là đối nghịch với Đức Chúa Trời, không có đời sống thuộc linh, với khuynh hướng luôn luôn
quay về sự gian tà. Hơn nữa chúng tôi tin rằng nguyên tội tiếp tục hiện hữu trong đời sống
mới của người được tái sanh, cho đến khi tấm lòng người ấy được thanh tẩy một cách trọn
vẹn bởi báp-têm với Đức Thánh Linh.
5.2. Chúng tôi tin rằng tội lỗi thực sự hay tội lỗi cá nhân khác biệt với nguyên tội, vì nguyên
tội là khuynh hướng tự nhiên dẫn đến tội lỗi thực sự mà không ai có thể bị lên án cho đến khi
biện pháp cứu chữa được Đức Chúa Trời ban cho bị xem thường hay chối bỏ.
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5.3. Chúng tôi tin rằng tội lỗi thực sự hay tội lỗi cá nhân là một sự vi phạm cố tình của một
định luật của Đức Chúa Trời đã được hiểu biết bởi một người ý thức được trách nhiệm đạo lý
của mình và đã trưởng thành. Vì thế chúng ta đừng nhầm lẫn với những sai sót vô tình và
không thể tránh khỏi, những khuyết tật, những sai trật, các sai lầm, các thất bại, và những lệch
hướng, lạc đường của một tiêu chuẩn cho hạnh kiểm toàn hảo như ảnh hưởng để lại bởi sự Sa
Ngã. Tuy thế, những ảnh hưởng vô tội đó không bao gồm các thái độ, cách cư xử hay các
phản ứng đối nghịch lại tinh thần của Đấng Christ, mà chúng ta có thể gọi một cách thích ứng
là các tội lỗi trong tâm trí. Chúng tôi tin rằng tội lỗi cá nhân chủ yếu là sự vi phạm định luật
của tình yêu thương ; và liên quan đến Đấng Christ tội lỗi có thể được định nghĩa như là sự
không tin.
(Nguyên tội : Sáng Thế 3 ; 6 :5 ; Gióp 15 :14 ; Thánh Thi 51 :5 ; Giê-rê-mi 17 :9-10 ;
Mác 7 :21-23 ; Rô-ma 1 :18-25 ; 5 :12-14 ; 7 :1 – 8 :9 ; 1 Cô-rinh-tô 3 :1-4 ; Ga-la-ti
5 :16-25 ; 1 Giăng 1 :7-8)
(Kỷ tội hay tội lỗi cá nhân: Ma-thi-ơ 22 : 36-40 (cùng với 1 Giăng 3 :4) ; Giăng 8 :3436 ; 16 :8-9 ; Rô-ma 3 :23 ; 6 :15-23 ; 8 :18-24 ; 8 :18-24 ; 14 :23 ; 1 Giăng 1 :9 –
2 :4 ; 3 :7-10)

VI.

Sự Chuộc Tội

6. Chúng tôi tin rằng Chúa Giê-su Christ, bởi sự đau khổ của Ngài, bởi máu huyết của chính
Ngài đã đổ ra, bởi sự chịu chết hy sinh của Ngài trên Thập Tự Giá, đã đem đến sự chuộc tội
trọn vẹn cho tất cả tội lỗi của nhân loại, và sự Cứu Chuộc đó là nền tảng duy nhất cho sự cứu
rỗi, và đó là sự sung mãn cho mỗi người sanh ra thuộc về dòng dõi A-đam. Sự Cứu Chuộc là
hoàn toàn hữu hiệu trong ân điển cho sự cứu rỗi của người thiểu năng và thiếu nhi còn ngây
thơ, chưa đến tuổi hiểu biết, nhưng chỉ hữu hiệu đối với người đạt đến tuổi trưởng thành với
điều kiện duy nhất là họ phải ăn năn hối cải và có đức tin.
(I-sa 53 :5-6 ; Mác 10 :45 ; Lu-ca 24 :46-48 ; Giăng 1 :29 ; 3 :14-17 ; Công Vụ 4 :10-12 ;
Rô-ma 3 :21-26 ; 4 :17-15 ; 5 :6-21 ; 1 Cô-rinh-tô 6 :20 ; 2 Cô-rinh-tô 5 :14-21 ; Ga-la-ti
1 :3-4 ; 3 :13-14 ; Cô-lô-se 1 :19-23 ; 1 Ti-mô-thê 2 :3-6 ; Tích 2 :11-14 ; Hê-bơ-rơ 2 :9 ;
9 :11-14 ; 13 :12 ; 1 Phê-rơ 1 :18-21 ; 2 :19-25 ; 1 Giăng 2 :1-2)

VII. Tiên Ân Hay Ân Điển Dự Phòng
7. Chúng tôi tin rằng sự sáng tạo của loài người trong hình ảnh của Đức Chúa Trời bao gồm
khả năng lựa chọn giữa điều thiện và điều ác; và vì thế mỗi con người được tạo ra với trách
nhiệm đạo lý; rằng với sự sa ngã của A-đam họ trở nên bại hoại nên không thể tự quay lại và
tự chỉnh sửa với nghị lực cá nhân tự nhiên và tự tiến đến đức tin và khả năng tự kêu gọi Đức
Chúa Trời. Nhưng chúng tôi cũng tin rằng ân điển của Đức Chúa Trời qua Chúa Giê-su
Christ đã được ban tặng một cách miễn phí cho mọi người, cho mọi người khả năng từ bỏ tội
lỗi để đi đến sự công chính, tin cậy nơi Chúa Giê-su Christ cho sự tha thứ và thanh tẩy của tội
lỗi, và đi theo công việc tốt lành làm hài lòng Chúa và được chấp nhận trước mắt Ngài.
Chúng tôi tin rằng tất cả mọi người, mặc dù có được kinh nghiệm sống của sự tái sanh và sự
nên thánh trọn vẹn, vẫn có thể rơi ra ngoài ân điển và bội đạo, và chỉ với điều kiện ăn năn hối
cải các tội lỗi của họ, sẽ trở nên vô vọng và hư mất một cách vỉnh viễn.
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(Hình ảnh Đức Chúa Trời và trách nhiệm đạo lý: Sáng Thế 1 : 26-27 ; 2 :16-17 ; Phục
Truyền 28 :1-2 ; 30 :19 ; Giô-suê 24 :15 , Thánh Thi 8 :3-5 ; I-sa 1 :8-10 ; Giê-rê-mi
31 :29-30 ; Ê-xê-chi-ên 18 :1-4 ; Mi-chê 6 :8 ; Rô-ma 1 :19-20 ; 2 :1-16 ; 14 :7 – 12 ;
Ga-la-ti 6 :7-8)
(Sự bất lực trong bản chất: Gióp 14 :4 ; 15:14 ; Thánh Thi 14 :1-4 ; 51 :5 ; Giăng
3 :6a ; Rô-ma 3 :10-12 ; 5 :12-14, 20a ; 7:14-25)
(Ân điển miễn phí và các công việc của đức tin: Ê-xê-chi-ên 18 :25-26 ; Giăng 1 :1213 ; 3 :6b ; Công Vụ 5 :31 ; Rô-ma 5 : 6-8,18 ; 6 :15-16, 23 ; 10 :6-8 ; 11 :22 ; 1 Côrinh-tô 2 :9-14 ; 10 :1-12 ; 2 Cô-rinh-tô 5 :18-19 ; Ga-la-ti 5 :6 ; Ê-phê-sô 2 :8-10 ;
Phi-líp 2 :12-13 ; Cô-lô-se 1 :21-23 ; 2 Ti-mô-thê 4 :10a ; Tích 2 :11-14 ; Hê-bơ-rơ
2 :1-3 ; 3 :12-15 ; 6 :4-6 ; 10 :26-31 ; Gia-cơ 2 :18-22 ; 2 Phê-rơ 1 :10-11 ; 2 :20-22)

VIII. Sự Ăn Năn Hối Cải
8. Chúng tôi tin rằng sự ăn năn hối cải, là một sự biến đổi thành thật và toàn diện của tâm trí
liên quan đến tội lỗi, trong đó có sự cảm nhận của tội lỗi cá nhân và sự từ bỏ tội lỗi một cách
tự nguyện, là điều được đòi hỏi nơi tất cả những ai đã từng phạm tội chống nghịch lại Đức
Chúa Trời qua hành vi hay chủ đích. Thánh Linh của Đức Chúa Trời ban cho tất cả những ai
có ý muốn ăn năn hối cải sự trợ giúp với ân điển cho một tấm lòng biết hối lỗi và hy vọng của
sự thương xót, để họ có thể tin có được sự tha thứ và một đời sống thuộc linh.
(2 Sử Ký 7 :14 ; Thánh Thi 32 : 5-6 ; 51 :1-17 ; I-sa 55 :6-7 ; Giê-rê-mi 3 :12-14 ; Ê-xêchi-ên 18 :30-32 ; 33 :14-16 ; Mác 1 :14-15 ; Lu-ca 3 :1-14 ; 13 :1-5 ; 18 :9-14 ; Công Vụ
2 :38 ; 3 :19 ; 5 :31 ; 17 :30-31 ; 26 :16-18 ; Rô-ma 2 :4 ; 2 Cô-rinh-tô 7 :8-11 ; 1 Tê-salô-ni-ca 1 :9 ; 2 Phê-rơ 3 :9)

IX.

Sự Xưng Công Chính, Sự Tái Tạo, Và Sự Nhìn Nhận Làm Con

9. Chúng tôi tin nơi sự xưng công chính như một hành động dựa trên ân điển và trên pháp lý
của Đức Chúa Trời, để qua hành động đó Ngài đã ban cho sự ân xá trọn vẹn đối với tất cả mọi
tội lỗi và giải cứu một cách hoàn toàn con người khỏi sự trừng phạt các tội lỗi đã vi phạm, và
sự chấp nhận như là người chính trực, đối với tất cả mọi người đã tin nơi Chúa Giê-su Christ
và tiếp nhận Ngài như là Cứu Chúa.
10. Chúng tôi tin nơi sự tái tạo, hay sự ra đời mới, như một công việc dựa trên ân điển của
Đức Chúa Trời để nhờ đó phẩm chất đạo lý của một tín hữu đã ăn năn hối cải sẽ trở nên sinh
động và người ấy được ban cho một đời sống thuộc linh đặc biệt, với khả năng của đức tin,
tình yêu thương và sự tuân lời .
11. Chúng tôi tin rằng sự nhìn nhận làm con là một hành động dựa trên ân điển của Đức
Chúa Trời, để qua hành động đó người tín hữu được xưng công chính và hồi sinh sẽ trở thành
một người con của Đức Chúa Trời.
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12. Chúng tôi tin rằng sự xưng công chính, sự hồi sinh, và sự nhìn nhận làm con xảy đến
cùng một lúc trong kinh nghiệm của những ai tìm kiếm Đức Chúa Trời, và đạt đến được với
điều kiện của đức tin, sự ăn năn phải đến trước; công việc và trạng thái ân điển này được Đức
Thánh Linh làm chứng.
(Lu-ca 18 :14 ; Giăng 1 :12-13 ; 3 :3-8 ; 5 :24 ; Công Vụ 13 :39 ; Rô-ma 1 :17 ; 3 :21-26,
28 ; 4 :5-9, 17-25 ; 5 :1, 16-19 ; 6 : 4 ; 7 :6 ; 8 :1, 15-17 ; 1 Cô-rinh-tô 1 :30 ; 6 :11 ; 2 Côrinh-tô 5 :17-21 ; Ga-la-ti 2 :16-21 ; 3 :1-14, 26 ; 4:4-7 ; Ê-phê-sô 1 :6-7 ; 2 :1, 4-5 ; Philíp 3 :3-9 ; Cô-lô-se 2 :13 ; Tích 3 :4-7 ; 1 Phê-rơ 1 :23 ; 1 Giăng 1 : 9 ; 3 :1-2,9 ; 4 :7 ;
5 :1, 9-13, 18)

X.

Sự Nên Thánh Trọn Vẹn

13. Chúng tôi tin rằng sự nên thánh trọn vẹn như hành động của chính Đức Chúa Trời, tiếp
theo sự hồi sinh của một người, để qua hành động đó các tín hữu được giải thoát khỏi nguyên
tội, hay sự bại hoại, được đem trở về trạng thái thánh hiến trọn vẹn cho Đức Chúa Trời, và sự
tuân lời thánh khiết của tình yêu thương trở nên toàn vẹn .
Sự nên thánh trọn vẹn được đem đến nên bởi báp-têm với Đức Thánh Linh, được
thông hiểu với một kinh nghiệm của sự thanh tẩy một tấm lòng khỏi tội lỗi và sự hiện diện
thành tín của Đức Thánh Linh bên trong một người, thêm sức sống và mục vụ cho người tín
hữu.
Sự nên thánh trọn vẹn được ban cho bởi máu huyết của Chúa Giê-su, đem đến ngay
lập tức bởi đức tin, với sự thánh hiến trọn vẹn đến trước ; và công việc và trạng thái ân điển
này được Đức Thánh Linh làm chứng .
Kinh nghiệm này còn được biết đến bởi nhiều từ ngữ khác nhau, như “sự toàn hảo Cơ
Đốc”, “tình yêu thương toàn vẹn”, “sự thánh sạch của tấm lòng”, “báp-têm với Đức Thánh
Linh”, “sự sung mãn của ân phước”, và “sự thánh khiết Cơ Đốc”.
14. Chúng tôi tin rằng có sự khác biệt rõ rệt giữa một tấm lòng thánh sạch và một bản tính
trưởng thành. Một tấm lòng thánh sạch được đạt đến trong một khoảnh khắc, kết quả của sự
nên thánh trọn vẹn; một bản tính trưởng thành là kết quả của sự tăng trưởng trong ân điển.
Chúng tôi tin rằng ân điển của sự nên thánh trọn vẹn bao gồm sự thôi thúc để trưởng
thành trong ân điển . Tuy thế, sự thôi thúc này cần được nuôi dưỡng với sự nhận thức, và một
sự quan tâm thật thận trọng đến các điều kiện cần thiết và các quá trình phát triển thuộc linh,
cùng sự tiến bộ của bản tính và nhân cách giống như Đấng Christ của một người. Nếu một
người không có sự nỗ lực với chủ đích, sự làm chứng của người ấy có thể bị suy yếu, và chính
ân điển có thể bị thất vọng và cuối cùng bị mất đi.
(Giê-rê-mi 31:31-34, Ê-xê-chi-ên 36 :25-27 ; Ma-la-chi 3 :2-3 ; Ma-thi-ơ 3 :11-12 ; Lu-ca
3 :16-17 ; Giăng 7 :37-39 ; 14 :15-23 ; 17 :6-20 ; Công Vụ 1 :5 ; 2 :1-4 ; 15 :8-9 ; Rô-ma
6 :11-13,19 ; 8 :1-4,8-14 ; 12 :1-2 ; 2 Cô-rinh-tô 6 :14-7 :1 ; Ga-la-ti 2 :20 ; 5 :16-25 ; Ê5

phê-sô 3 :14-21 ; 5 :17-18, 25-27 ; Phi-líp 3 :10-15 ; Cô-lô-se 3 :1-17 ; 1 Tê-sa-lo-ni-ca
5 :23-24 ; Hê-bơ-rơ 4 :9-11 ; 10 :10-17 ; 12 :1-2 ; 13 :12 ; I Giăng 1 : 7, 9)
(“Sự toàn hảo Cơ Đốc”, “tình yêu thương toàn vẹn” : Phục Truyền 30 :6 ; Ma-thi-ơ 5 :4348 ; 22 :37-40 ; Rô-ma 12 :9-21 ; 13 :8-10 ; I Cô-rinh-tô 13 ; Phi-líp 3 :10-15 ; Hê-bơ-rơ
6 :1 ; 1 Giăng 4 : 17-18)
(“Sự thánh sạch của tấm lòng” : Ma-thi-ơ 5 :8 ; Công Vụ 15 :8-9 ; 1 Phê-rơ 1 :22 ; I
Giăng 3 : 3)
(“Báp-têm với Đức Thánh Linh” : Giê-rê-mi 31:31-34, Ê-xê-chi-ên 36 :25-27 ; Ma-la-chi

3 :2-3 ; Ma-thi-ơ 3 :11-12 ; Lu-ca 3 :16-17 ; Công Vụ 1 :5 ; 2 :1-4 ; 15 :8-9)
(“Sự sung mãn của ân phước” : Rô-ma 15 : 29)
(“Sự thánh khiết Cơ Đốc” : Ma-thi-ơ 5 :1 – 7 :29 ; Giăng 15 :1-11 ; Rô-ma 12 : 1 –

15 :3 ; 2 Cô-rinh-tô 7 :1 ; Ê-phê-sô 4 :17 – 5 :20 ; Phi-líp 1 :9-11 ; 3 :12-15 ; Cô-lô-se
2 :20-3 :17 ; 1 Tê-sa-lo-ni-ca 3 :13 ; 4 :7-8 ; 5 :23 ; 2 Ti-mô-thê 2 :19-22 ; Hê-bơ-rơ
10 :19-25 ; 12 :14 ; 13 : 20-21 ; 1 Phê-rơ 1:15-16 ; 2 Phê-rơ 1 :1-11 ; 3 :18 ; Giu-đe 2021)

XI.

Hội Thánh

15. Chúng tôi tin vào Hội Thánh, cộng đồng tuyên xưng Chúa Giê-su Christ là Chúa, dân
của giao ước với Đức Chúa Trời được đổi mới trong Đấng Christ, Thân Thể của Đấng Christ
được kêu gọi bởi Đức Thánh Linh để hiệp nhất với nhau qua Lời của Đức Chúa Trời.
Đức Chúa Trời kêu gọi Hội Thánh bày tỏ sự sống của mình trong sự hiệp một và sự
hiệp thông của Đức Thánh Linh; trong sự thờ phượng qua sự truyền giảng của Lời của Ngài,
sự tuân thủ các thánh lễ, và thánh chức trong danh Ngài ; trong sự tuân phục Đấng Christ và
tinh thần minh bạch và trách nhiệm với nhau.
Sứ mệnh của Hội Thánh trong thế gian là tiếp tục công việc cứu chuộc của Đấng
Christ trong quyền năng của Đức Thánh Linh qua đời sống thánh khiết, chương trình truyền
giáo và truyền giảng phúc âm, môn đồ hóa, và mục vụ.
Hội Thánh là một thực tế lịch sử, tự tổ chức theo nhiều dạng thức tùy theo bối cảnh
văn hóa ; vừa hiện hữu như hội chúng địa phương và cũng hiện hữu như một thể chế toàn vũ;
những người được Đức Chúa Trời biệt riêng và kêu gọi cho những thánh chức chính xác.
Đức Chúa Trời kêu gọi Hội Thánh sống dưói sự tể trị của Ngài trong sự đợi chờ được cất lên
vào ngày Chúa Giê-su Christ tái lâm.
(Xuất Hành 19 :3 ; Giê-rê-mi 31 :33 ; Ma-thi-ơ 8 :11 ; 10 :7 ; 16 :13-19,24 ; 18 :1520 ; 28 :19-20 ; Giăng 17 :14-26 ; 20 :21-23 ; Công Vụ 1 :7-8 ; 2 :32-47 ; 6 :1-2 ;
13 :1 ; 14 :23 ; Rô-ma 2 :28-29 ; 4 :16 ; 10 :9-15 ; 11 :13-32 ; 12 :1-8 ; 15 :1-3 ; 1 Côrinh-tô 3 :5-9 ; 7 :17 ; 11 :1, 17-33 ; 12 :3,12-31 ; 14 :26-40 ; 2 Cô-rinh-tô 5 :11 –
6 :1 ; Ga-la-ti 5 :6,13-14 ; 6 :1-5,15 ; Ê-phê-sô 4 :1-17 ; 5 :25-27 ; Phi-líp 2 :1-16 ; 1
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Tê-sa-lô-ni-ca 4 :1-12 ; 1 Ti-mô-thê 4 :13 ; Hê-bơ-rơ 10 :19-25 ; 1 Phê-rơ 1 :1-2,13 ;
2 :4-12, 21 ; 4 :1-2 ,10-11 ; 1 Giăng 4 : 17 ; Giu-đe 24 ; Khải Huyền 5 :9-10)

XII. Thánh Lễ Báp-têm
16. Chúng tôi tin rằng Thánh Lễ Báp-têm Cơ Đốc, được Chúa chúng ta truyền lệnh, là một
thánh lễ nói lên ý nghĩa của sự chấp nhận các giá trị phúc lợi từ sự chuộc tội của Chúa Giê-su
Christ, để được cử hành cho các tín hữu và là sự xưng nhận đức tin của họ nơi Chúa Giê-su
Christ như là Cứu Chúa của họ, và với mục đích trọn vẹn của sự tuân phục trong sự thánh
khiết và chính trực.
Thánh Lễ Báp-têm là một biểu tượng của giao ước mới, thiếu nhi có thể nhận lãnh
thánh lễ báp-têm với sự yêu cầu của cha mẹ hay người giám hộ khi bảo đảm rằng em sẽ được
giáo huấn thích đáng trong đời sống Cơ Đốc.
Thánh Lễ Báp-têm có thể được cử hành bằng nhiều phương thức, như rải nước, hay đổ
nước lên đầu, hay trầm mình dưới nước, tùy theo sự chọn lựa của người xin nhận lãnh thánh
lễ này.
(Ma-thi-ơ 3 :1-7 ; 28 :16-20 ; Công Vụ 2 :37-41 ; 8 :35-39 ; 10 :44-48 ; 16 :29-34 ;
19 :1-6 ; Rô-ma 6 :3-4 ; Ga-la-ti 3 :26-28 ; Cô-lô-se 2 :12 ; 1 Phê-rơ 3 :18-22)

XIII. Tiệc Thánh Của Chúa
17. Chúng tôi tin nơi Lễ Tưởng Niệm và Tiệc Thánh Hiệp Thông đã được thiết lập bởi Chúa
Giê-su Christ, Cứu Chúa của chúng ta, như thánh lễ thiết yếu của Tân Ước, để loan truyền sự
chết của Ngài như một của lễ hiến tế, qua những phẩm chất xứng đáng của sự chết này mà các
tín hữu có được sự sống và sự cứu rỗi và lời hứa của tất cả các ân phước thuộc linh trong
Đấng Christ. Thánh lễ đó dành riêng cho những người tự sửa soạn mình cho sự trân trọng tôn
nghiêm của ý nghĩa về sự chết hy sinh này, và với thánh lễ này họ tiếp tục loan truyền sự chết
của Chúa cho đến ngày Chúa tái lâm. Đây là buổi tiệc Hiệp Thông, chỉ có những ai đặt đức
tin nơi Đấng Christ và yêu thương các thánh đồ mới được kêu gọi tham dự.
(Xuất Hành 12 :1-14 ; Ma-thi-ơ 26 :26-29 ; Mác 14 :22-25 ; Lu-ca 22 :17-20 ; Giăng
6 :28-58 ; 1 Cô-rinh-tô 10 :14-21 ; 11 :23-32)

XIV. Sự Chữa Lành Của Đức Chúa Trời
Chúng tôi tin nơi giáo lý của Kinh Thánh về sự chữa lành của Đức Chúa Trời và khích
lệ anh em của Giáo Hội chúng tôi cầu nguyện cho sự chữa lành của những người bệnh tật.
Chúng tôi cũng tin là Đức Chúa Trời chữa lành qua những phương tiện y khoa.
(2 Các Vua 5 :1-19 ; Thi Thiên 103 :1-5 ; 51 :1-17 ; Ma-thi-ơ 4 :23-24 ; 9 : 18-35 ; Giăng
4 :46-54 ; Công Vụ 5 :12-16 ; 9 :32-42 ; 14 :8-15 ; 1 Cô-rinh-tô 12 :4-11 ; 2 Cô-rinh-tô
12 :7-10 ; Gia-cơ 5 :13-16)
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XV. Sự Tái Lâm Của Đấng Christ
Chúng tôi tin rằng Chúa Giê-su Christ sẽ trở lại một lần nữa ; rằng chúng ta, những
người còn sống lúc Ngài trở lại sẽ không đi trước những người đã ngủ trong Chúa Giê-su ;
nhưng nếu chúng ta trung tín chờ đợi Ngài, chúng ta sẽ được cất lên để cùng các thánh đồ
được sống lại gặp gỡ Chúa trên không trung, để chúng ta sẽ mãi mãi cùng ở với Chúa.
(Ma-thi-ơ 25 :31-46 ; Giăng 14 :1-3 ; Công Vụ Các Sứ Đồ 1 :9-11 ; Phi-líp 3 :20-21 ; I
Tê-sa-lô-ni-ca 4 :13-18 ; Tít 2 :11-14 ; Hê-bơ-rơ 9 :26-28 ; 2 Phê-rơ 3 :3-15 ; Khải
Huyền 1 :7-8 ; 22 :7-20)

XVI. Sự Sống Lại, Sự Phán Xét và Định Mệnh
Chúng tôi tin nơi sự phục sinh của những người chết, rằng thân thể của người công
chính cũng như người gian ác sẽ được sống lại và hiệp nhất với tâm linh của họ - “những
người đã thực hiện điều tốt lành thì sẽ sống lại để sống đời đời; và những người đã thực hiện
điều gian ác sẽ sống lại cho sự xét xử”
Chúng tôi tin nơi sự phán xét trong tương lai mà mỗi người sẽ phải trình diện trước
mặt Đức Chúa Trời để được xét xử trên căn bản của những công việc, những hành vi của
mình trong cuộc đời này.
Chúng tôi tin rằng sự sống đầy vinh hiển và vĩnh cửu được bảo đảm cho tất cả những
ai đã đặt sự tin cậy vào sự cứu rỗi và bước đi trong sự tuân phục Chúa Giê-su Christ của
chúng ta ; và những người cuối cùng không ăn năn hối cãi sẽ phải chịu đau khổ mãi mãi trong
hỏa ngục.
(Sáng Thế 18 :25 ; 1 Sa-mu-ên 2 :10 ; Thánh Thi 50 :6 ; I-sa 26 :19 ; Đa-ni-ên 12 :2-3 ;
Ma-thi-ơ 25 :31-46 ; Mác 9 :43-48 ; Lu-ca 16 :19-31 ; 20 :27-38 ; Giăng 3 :16-18 ; 5 :2529 ; 11 :21-27 ; Công Vụ 17 :30-31 ; Rô-ma 2 :1-16 ; 14 :7-12 ; 1 Cô-rinh-tô 15 :12-58 ;
2 Cô-rinh-tô 5 :10 ; 2 Tê-sa-lô-ni-ca 1 :5-10 ; Khải Huyền 20 :11-15 ; 22 : 1-15)
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