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Thần Học và Những Giá Trị 
 
NỀN TẢNG THẦN HỌC 
 

 Kinh Thánh là nền tảng cho niềm tin của chúng tôi như được tóm tắt trong Bài Tín Điều Các Sứ Đồ 

 Chúng tôi đồng nhất với Giao ước Lausanne1 

 Chúng tôi đồng nhất với sự hiểu biết Cơ Đốc chính thống về những câu hỏi đạo đức 
 
NHỮNG GIÁ TRỊ 
 
Những giá trị chung là điều quan trọng cho việc xây dựng tình bạn vững mạnh. Giá trị là những niềm 
tin cơ bản khiến chúng ta hành động theo cách mà chúng ta đang làm. Những giá trị sau có tầm quan 
trọng rất lớn với chúng ta: 
 

 Có Sứ Mạng: Công tác quan trọng nhất của hội thánh là hoàn tất Đại Mạng Lệnh. Một hội thánh 
không cố gắng để vươn ra bên ngoài bằng Phúc Âm là sự hoàn toàn mâu thuẫn. Chúng tôi muốn 
giúp những hội thánh địa phương hoàn tất Đại Mạng Lệnh mang tính địa phương, quốc gia và thế 
giới. Phúc Âm phải được rao giảng bằng lời, bằng hành động, và bằng sự bày tỏ quyền năng của 
Đức Chúa Trời. 

 Sự Hiện Diện của Thánh Linh: Chúng tôi tin Đức Thánh Linh bước vào đời sống chúng ta với sự 
mặc khải và chữa lành. Thánh Linh phân phát những ân tứ của Ngài cho bất cứ ai Ngài muốn – 
không phân biệt quốc tịch, giới tính hoặc vị thế xã hội – và chúng tôi muốn nhận lãnh những ân tứ 
của Ngài. Công việc của Đức Thánh Linh sẽ luôn luôn phù hợp với Lời của Đức Chúa Trời. Trong đời 
sống của chúng ta có Đức Thánh Linh, chúng ta sẽ mang đến những cảm hứng từ lịch sử hội thánh 
cũng như từ những phong trào Cơ Đốc hiện tại. 

 Vương quốc của Đức Chúa Trời: Muôn vật thuộc về Chúa, nên chúng tôi muốn nhìn thấy mọi lĩnh 
vực của đời sống thuận phục dưới quyền Tể Trị của Ngài. Chúng tôi vui mừng trong sự sáng tạo và 
sự đa dạng, và chúng tôi tin nơi chức tế lễ của mọi tín hữu. Việc dự phần vào công tác xã hội và 
làm việc cho công lý là một phần quan trọng của sự kêu gọi mà Đức Chúa Trời dành cho hội thánh 
của Ngài. 

 Có Mối Liên Hệ: Đức Chúa Trời là một mối thông công, nên điều này phải được phản chiếu trong 
hội thánh. Sự kêu gọi cơ bản của chúng ta là yêu Chúa và yêu nhau, và việc cộng tác cùng nhau 
phải tuôn chảy từ những mối quan hệ đó. Vì cớ điều này, chúng tôi muốn tạo cơ hội cho những 
người lãnh đạo xây dựng tình bạn chân thật với những người lãnh đạo khác. Chúng tôi tin vai trò 
lãnh đạo là một món quà từ Chúa ban cho để phục vụ cộng đồng này, và vai trò lãnh đạo hội thánh 
đó phải thực hiện trong đội. Vai trò lãnh đạo dựa trên tính cánh, sự kêu gọi và sự xức dầu – không 
phải giới tính, tuổi tác, trình độ học vấn hoặc tình trạng xã hội. Chúng tôi muốn làm việc cho sự 
hiệp một trong toàn bộ Thân Thể của Đấng Christ và sẽ làm việc với những người khác bất cứ nơi 
nào có thể. 

 Sự Cởi Mở: Sự chân thật và cởi mở là vô cùng quan trọng cho những mối quan hệ tốt đẹp. Điều 
này hàm ý rằng chúng ta cần sống đời sống trong suốt và chúng ta có thể thừa nhận lỗi lầm nếu 
chúng xảy ra. Điều này cũng dẫn chúng ta đến việc nói thật về hoàn cảnh trong đời sống của chính 
mình cũng như chức vụ của chúng ta. Mặc dù mỗi cá nhân và hội thánh chịu trách nhiệm cá nhân 
trước Đức Chúa Trời cho những quyết định mà họ đưa ra, nhưng Kinh Thánh cũng cho chúng ta 
thấy rằng chúng ta cần tìm cầu lời khuyên của những người khác như thế nào khi phải đưa ra 
những quyết định quan trọng. 

 
__________________________ 
1 Tài liệu này có thể được tìm thấy trong nhiều ngôn ngữ tại www.lausanne.org 


