Làm Thế Nào và Nơi Nào
Tín Hữu Báp-tít Truyền
Bá Tin Lành
Các Hội Thánh BTNP

của Giáo Hội. Những sứ giả này đến từ các Hội Thánh đã
công khai gia nhập với Giáo Hội BTNP và đã góp phần vào
việc hỗ trợ công tác truyền giáo, giáo dục, bảo vệ nền đạo
đức, và những công việc ích lợi khác cho Giáo Hội.
Tín Hữu BTNP cùng nhau làm việc để rao giảng Tin Lành
khắp nơi trong nước và trên toàn thế giới. Làm việc thông
qua hơn một ngàn liên hiệp quận về mặt địa lý, hàng chục
nhóm thông công các chủng tộc, bốn mươi hai đại hội thuộc
tiểu bang và các vùng. Nhiều Tín Hữu BTNP tình nguyện để
dấn thân vào việc rao giảng Tin Lành theo tinh thần của
Công Vụ 1:8—trong các cộng đồng địa phương, khắp các
tiểu bang, khắp nơi trong nước, và vòng quanh thế giới.

trên khắp đất nước phục vụ trong

Tin L ành đến cộng đồng của họ;
Nhưng họ không dừng ở đó. Điểm mạnh của việc Tín Hữu
Báp-tít làm được tìm thấy trong tinh thần tình nguyện
hợp tác và làm việc cùng nhau tích cực phát triển khải
tượng toàn cầu trong khi vẫn giữ vững mục vụ tại quê
nhà được kết quả.
xóm làng của họ để mang

Hợp tác cùng nhau không phải là một ý tưởng mới. Sứ
đồ Phao-lô đã khen ngợi các Hội Thánh trong Thời Tân
Ước đã góp chung tài sản cho mục đích của Vương Quốc
Chúa. (I Cô-rinh-tô 16:1,2; II Cô-rinh-tô 8:1-2, 16-24; 11:8).
Bảng Đức Tin và Thông Điệp của Tín Hữu Báp-tít tóm tắt
sự hợp tác theo kiểu mẫu Kinh Thánh như sau:
“Con dân Chúa vì nhu cầu đòi hỏi nên thành lập các
tổ chức Giáo Khu (Associations), các Giáo Hội Tiểu
Bang (Conventions), hầu tìm cách tốt nhất bảo đảm
sự hợp tác hầu làm trọn những mục tiêu lớn của
Vương Quốc Đức Chúa Trời. Những tổ chức này
không có quyền hạn gì trên nhau và trên các Hội
Thánh. Đây là những chi thể tự nguyện và cố vấn;
họ được chỉ định để rút tỉa, phối hợp và huy động
năng lực của dân sự Chúa trong một chiều hướng
hữu hiệu nhất. Hội Thánh Tân Ước nên hợp tác cùng
nhau để tiến hành các mục vụ truyền giáo, giáo dục,
và từ thiện nhằm mở mang Vương Quốc Chúa.”†

Chương Trình Hợp Tác—
Tài Trợ Cho Sự Rao Giảng Tin Lành

Sự hợp tác giúp nung cháy ngọn lửa của các chương
trình truyền giáo và các mục vụ của Báp-tít Nam Phương.
Cạnh bên nhà, Tín Hữu BTNP phát triển sự truyền giảng
Tin Lành qua việc làm chung trong các liên hiệp quận địa
phương của các Hội Thánh. Ngoài lĩnh vực địa phương,
Người BTNP truyền bá về Vương Quốc Của Chúa qua
công cụ truyền giáo, chuyên tâm cầu nguyện, và đóng
góp vào Chương Trình Hợp Tác, một chương trình hiệp
nhất để tài trợ cho công tác của Giáo Hội.
Các Hội Thánh BTNP ủng hộ Chương Trình Hợp Tác qua
sự đóng góp vào mạng lưới của tiểu bang và Đại Hội
BTNP từng vùng. Đại Hội Báp-tít tiểu bang sử dụng một
phần tài khoản cho mục vụ và mục tiêu truyền giáo đã
được thành lập bởi các Hội Thánh trong tiểu bang đó.
Mỗi Đại Hội của tiểu bang sẽ gởi một số phần trăm của

Các Mục Vụ Thực Thể Của Báp-Tít Nam
Phương—Hỗ Trợ Các Hội Thánh Rao Giảng
Tin Lành

tài chánh vào Giáo Hội, để cung cấp tài chánh cho hàng
ngàn người đi ra mở mang Hội Thánh và các giáo sĩ
trong vùng Bắc Mỹ cũng như khắp nơi trên thế giới, giáo
dục thần học qua sáu chủng viện Báp-tít Nam Phương
cho hơn mười tám ngàn sinh viên trọn thời gian và bán
thời gian, và vận động bảo vệ nền đạo đức và thúc đẩy
sự tự do tín ngưỡng. Tài chánh của Chương Trình Hợp
Tác được gởi về từ các tiểu bang nhằm cung cấp cho
Giáo Hội BTNP để có ngân khoản điều hành.

Giáo Hội được giao phó và thi hành công tác qua mười
một mục vụ thực thể - hai cơ quan truyền giáo, sáu chủng
viện thần học, một cơ quan đạo đức và tự do tín ngưỡng,
một cơ quan xuất bản và bán lẻ, một cơ quan phục vụ về
các nguồn tài chánh và Ban Điều Hành mục vụ. Cơ quan
này làm việc chặt chẽ với một tổ chức phụ trợ được gọi là
Hội Phụ Nữ Truyền Giáo (WMU). Trong khi những cơ quan
này tự trị, thì phần lớn các cơ quan khác được sự tài trợ
từ các Hội Thánh về tài chánh qua Chương Trình Hợp Tác.
Tổng tài chánh Giáo hội BTNP nhận được, 73.2 phần trăm
chi cho công tác truyền giáo và mở mang hội thánh và 22
phần trăm tài trợ cho việc đào tạo lãnh đạo mục sư qua các
chủng viện của chúng ta. Mỗi mục vụ thực thể được hiện
hữu nói lên mục đích của sự giúp đỡ các Hội Thánh trong
mục đích tối ưu của việc truyền bá Tin lành.

Dĩ nhiên, sự rao giảng Tin Lành từ làng quê đến toàn
quốc đòi hỏi một hệ thống tổ chức và cấu trúc để giúp
tạo điều kiện đạt đến mục tiêu. Muốn biết thêm thông tin
về hệ thống tổ chức của Giáo Hội BTNP, xin xem những
phần đã được ấn hành trong mỗi lĩnh vực của truyền
giáo và mục vụ và Giáo Hội Báp-tít Nam Phương: Một
Cái Nhìn Cặn Kẽ (The Southern Baptist Convention: A
Closer Look).

• Truyền giáo, truyền Giảng, và mở mang Hội Thánh được

Giáo Hội—
Làm Việc Chung Với Nhau Cho Tin Lành

• Đào tạo thành phần Lãnh Đạo và Mục Sư và nâng cao
trình độ giáo dục được trợ giúp qua các Chủng Viện
Thần Học của các trường Gateway, Midwestern, New
Orleans, Southeastern, Southern and Southwestern.
• Đạo đức Cơ Đốc và mục vụ Tự Do Tín Ngưỡng được
giao phó cho Ban Đạo Đức và Tự Do Tín Ngưỡng.
• Mục vụ làm phong phú Hội Thánh và sản xuất tài liệu
do cơ quan LifeWay Christian Resources, cơ quan này
không nhận nguồn tài trợ nào từ Chương Trình Hợp Tác.
• Cơ Quan Đảm Trách các nguồn tài chánh GuideStone
Financial Resources, cũng không nhận nguồn tài trợ
nào từ Chương Trình Hợp Tác, quản lý mục vụ hưu trí
và nhu cầu bảo hiểm và quản lý. Sứ Mạng: Tôn trọng
nhân phẩm, mục vụ giúp đỡ cho quý mục sư hưu trí và
gia đình của họ.
• Ban Điều Hành của Giáo hội BTNP đảm trách công việc
của Giáo Hội giữa Đại Hội thường niên và tất cả các lĩnh
vực khác chưa được giao phó cho một trong những
mục vụ thực thể.
• Hội Phụ Nữ Truyền Giáo (WMU) là một tổ chức phụ trợ
của Giáo Hội BTNP. Cơ quan này hợp tác chặt chẽ với
cơ quan Truyền Giáo Quốc Ngoại và cơ quan Truyền
Giáo Quốc Nội nhằm khích lệ các Hội Thánh dâng hiến
rời rộng cho Chương Trình Hợp Tác và hai lần dâng
hiến trong năm cho chương trình truyền giáo trong
và ngoài nước (Lottie Moon Christmas Offering & Annie
Armstrong Easter Offering).

Tại Sao Tín Hữu Báp-tít Nam Phương Làm Những Việc Họ Làm

Giáo Hội Báp-tít Nam Phương được thành lập “để cung
cấp một hệ thống tổ chức tổng quát cho Tín Hữu BTNP
trong Liên Hiệp Quốc Hoa Kỳ và các địa phận trong
nước nhằm khích lệ công việc truyền giáo của người Tin
Lành trong và ngoài nước, và nhiều lĩnh vực khác như
giáo dục Cơ Đốc, những doanh nghiệp từ thiện, các cơ
quan phục vụ xã hội được xem là phù hợp và khích lệ
cho việc mở mang Vương Quốc Đức Chúa Trời.
Những Đại Diện được gọi là các sứ giả, từ các Hội Thánh
BTNP hợp tác cùng nhau để họp mặt mỗi năm một lần
để chấp thuận ngân sách của Chương Trình Hợp Tác, lựa
chọn thành phần lãnh đạo để điều hành các mục vụ thực
thể của Giáo Hội, thu nhận các báo cáo từ những mục vụ
thực thể của BTNP, và giao chuyển thủ tục hành chánh

Để trả lời tại sao chúng tôi làm những việc chúng tôi làm thật
đơn giản—Tín Hữu BTNP truyền giảng và phục vụ Tin Lành
là vì tình yêu thương của Chúa Cứu Thế thúc đẩy chúng tôi
làm việc này (II Cô-rinh-tô 5:14).

thứ nhất và quan trọng hơn hết. Còn
điều răn thứ hai cũng giống như vậy:
Ngươi phải yêu người lân cận như
chính mình (Ma-thi-ơ 22:37-39).

Chúa yêu thương chúng ta đến nỗi đã ban Con một và Duy
Nhất của Ngài để trả nợ tội cho chúng ta. Hễ ai tin nhận Ngài
sẽ được sự sống vĩnh phúc (Giăng 3:16). Để đáp ứng lại tình
yêu thương mà Ngài đã ban cho chúng ta, chúng ta được
kêu gọi để yêu thương nhau (Giăng 13:34-35; 15:12-17).

Tín Hữu BTNP biết Con Đường để tội
lỗi chúng ta được tha và có mối quan hệ đúng đắn với Chúa.
Con Đường dẫn đến sự thứ tha chúng ta khỏi hậu quả của
tội lỗi, Con Đường đưa đến được sự sống đời đời—không
những đời đời ở thiên đàng, nhưng có thể được cuộc sống
sung mãn—đời sống nhận biết Chúa (Giăng 17:3) và biết Ngài
(Phi-líp 3:10). Chúa Giê-xu là chính Con Đường (Giăng 14:6)
Tình yêu của Chúa thúc đẩy chúng ta chia sẻ Tin Lành của
Tình Yêu và sự tha thứ của Ngài được ban cho nhiều người.

Chúa Giê-xu kết luận lẽ thật trong điều mà chúng ta gọi là
Đại Mạng Lệnh—Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết tâm
trí mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời Ngươi. ấy là điều răn

Các Hội Thánh Báp-Tít Nam Phương trên khắp đất nước phục vụ trong xóm
làng của họ để mang Tin Lành đến cộng đồng của họ.
5

đảm trách qua Cơ Quan Truyền Giáo Quốc Ngoại (IMB)
và Cơ Quan Truyền Giáo Quốc Nội (NAMB).

†

Nếu muốn tìm hiểu thêm xin liên lạc với cơ quan Truyền Thông và Quan Hệ của Giáo Hội
SBC Executive Committee, 901 Commerce St., Nashville, TN 37203
1-866-722-5433.
December 2016
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GẶP GỠ TÍN
HỮU
BÁP-TÍT NAM
PHƯƠNG
Trãi

qua hơn 170 năm, tín hữu báp-tít nam

phương đã tìm mọi cách để rao giảng tin lành

của cứu chúa giê-xu cho tất cả mọi người ở

khắp mọi nơi.

Giáo Hội Báp-tít Nam Phương
Tin L ành.

được thành lập với một khải tượng

Nền tảng thiết lập được dựa trên trọng tâm
duy nhất: Kêu gọi, kết hợp và điều động các
nguồn năng lực của con dân Chúa trong
Giáo Hội Báp-tít cho việc rao giảng Tin L ành.

Giáo Hội Báp-tít Nam Phương (BTNP) đã phát triển
với mạng lưới được kết hợp của hơn năm mươi
ngàn Hội Thánh và các nhóm Truyền Giáo tương
tự như Hội Thánh hợp tác cùng nhau để tạo ảnh
hưởng cho Vương Quốc của Đức Chúa Trời. Mặc
dầu Giáo Hội BTNP có khoảng 200 Hội Thánh
được kể là Hội Thánh lớn (có 2000 Tín Hữu trở lên),
nhưng hầu hết các Hội Thánh BTNP có ít hơn 200
người nhóm thờ phượng mỗi tuần. Không có hai
Hội Thánh giống hệch nhau; nhưng có một số điểm
chung để kết chặt Tín Hữu BTNP lại với nhau không
phân biệt về màu da, chủng tộc, giai cấp trong xã
hội, ngôn ngữ, kích cỡ, hay địa điểm. Những điều
chúng tôi nêu ra đây một cách tổng quát hầu giúp
thuật lại những chuyện Chúa làm qua những người
được gọi là Tín Hữu Báp-tít Nam Phương.

Mỗi Hội Thánh Báp-tít Nam Phương
Là Tự Trị, Độc Nhất; Chỉ Khi Nhìn
Chung Người Ta Có Thể Thấy Được
Sự Đa Dạng Của Giáo Hội Báp-Tít
Nam Phương

Tín Hữu Người Báp-tít Nam Phương Là
Tín Hữu Báp-tít Nam Phương rất đa dạng và phong
phú như những thành phố, thị trấn, thôn xóm, và cộng
đồng làng quê nơi họ sinh sống. Mỗi Hội Thánh BTNP là

tự trị và có đặc điểm riêng biệt; chỉ khi nhìn chung thì người
ta có thể thấy được sự phong phú của Giáo Hội BTNP. Các
Hội Thánh BTNP đại diện một cách rộng rãi từ…
• Kích cỡ—từ nhỏ đến lớn.
• Văn hóa—Miền Bắc, Miền Nam, Miền Đông, Miền Tây, và
những phong tục khác trong mỗi vùng.
• Tuổi tác—từ trẻ tới già.
• Địa điểm mục vụ—trung tâm thành phố, các cửa tiệm,
vùng ngoại ô, thành phố nhỏ, thôn quê, nhóm người cao
bồi, nhóm người đi xe mô-tô.

• Chủng tộc và sắc tộc—Người da trắng, da đen, người
gốc Tây-ban-nha, người Hàn Quốc, người Hoa, Người
Mỹ Da Đỏ, Người Liên-xô và nhiều sắc dân khác nữa.
• Ngôn Ngữ—Hơn 100 ngôn ngữ thờ phượng Chúa mỗi
buổi sáng Chủ Nhật trong các Hội Thánh BTNP trên khắp
nước Mỹ.
• Phương cách thờ phượng—theo cổ truyền, hiện đại,
và nhiều cách thức khác nhau.
• Quan điểm thần học—Tất cả đều ở trong khuôn khổ
của lịch sử Kinh Thánh chính thống.
Nhưng để biết Tín Hữu Báp-tít Nam Phương có nghĩa là
phải hiểu rằng trọng tâm của con người và việc làm của

Không có sự cứu rỗi nào ngoài đức tin
cá nhân trong Chúa Cứu Thế Giê-xu.

Trọng tâm công tác truyền giáo của
chúng tôi là sự thôi thúc cấp bách để
rao giảng Tin Lành cho mọi người.

rỗi nào ngoài đức tin cá nhân trong Chúa Cứu Thế Giê-xu.”

chúng tôi là do Chúa và công việc của Ngài là Chúa Cứu
Thế Giê-xu. Tín Hữu BTNP là những người được cứu
chuộc khỏi tội lỗi qua Chúa Cứu Thế. Sự đỗ vỡ về tâm linh
đã khiến chúng ta chống lại đường lối của Chúa và đánh
mất sự vinh hiển Ngài.
Tín Hữu BTNP nắm chặt Tin Lành của Cứu Chúa Giê-xu
như một trung tâm vững chắc để tất cả được xây dựng
hầu cho các mục vụ được tuôn chảy. Chúng tôi cụm dùng
từ thành viên Hội Thánh tái sanh để nhấn mạnh khởi điểm
của mọi việc liên quan đến Hội Thánh BTNP là mỗi cá nhân
đều tin nhận Chúa Giê-Xu làm Đấng Cứu Rỗi của đời sống
mình.
Tín Hữu Báp-tít tin rằng mỗi người là một tội nhân từ khi
sanh ra hay bởi sự lựa chọn, tất cả mọi người đều phạm
tội thiếu mất vinh quang của Đức Chúa Trời. (Rô-ma 3:23).
Chúng tôi tin rằng Chúa Giê-xu, “trong sự chết thay của
Ngài trên thập tự giá,” đã “ban sự cứu chuộc loài người ra
khỏi tội lỗi” và “ảnh hưởng đến sự hòa giải giữa con người
và Đức Chúa Trời”. Chúng tôi tin rằng “Không có sự cứu

hữu báp-tít nam phương tin rằng kinh thánh là do sự mặc

khải của chính mình ngài cho nhân loại, sự mặc khải chính của

ngài trở thành thông điệp tin lành của sự cứu rỗi qua chúa cứu

thế giê-xu. Bởi lý do đó, Tín Hữu BTNP đã đút kết niềm tin
theo Kinh Thánh và xưng nhận niềm tin của họ qua bảng
Đức Tin và Thông Điệp của Tín Hữu Báp-tít. Tín Hữu BTNP
không phải là người của tín điều, bắt buộc các Hội Thánh
hay các cá nhân phải tuân theo một số niềm tin bắt buộc
mà chúng tôi là những người được tha thứ tội lỗi. Bảng
Đức Tin và Thông Điệp của Tín Hữu Báp-tít đại diện cho sự
đồng thuận của “một số giáo lý căn bản mà người Báp-tít
tin tưởng, trân quý, và vì vậy họ đã và đang được xác định
một cách chặt chẽ.”

Trong năm điều khoản đầu tiên của bảng Đức Tin và Thông
Điệp của Tín Hữu Báp-tít xác nhận lịch sử, giáo lý, niềm
tin về Tin Lành liên quan đến Lời Chúa, về Con Người và
Công Việc của Chúa, về thiên nhiên và sự sa ngã của loài
người, sự ban cho ân điển của Chúa về sự cứu rỗi qua đức

Trong vòng 15 năm đầu của thế kỷ 21, Tổng số các Hội
Thánh BTNP báo cáo có hơn bốn triệu người nhận lễ Báptêm trên toàn nước Mỹ.
Trung bình sau một khoảng thời gian thì có trên 100 người
nhận lễ Báp-têm trong mỗi Hội Thánh. Khi một người tuyên
xưng đức tin và tin nhận Chúa qua tín nhân chịu lễ Báp-tem
là lý do để vui mừng, so với sự đen tối của thế gian, có
nhiều điều chúng ta cần cố gắng hơn nữa để tôn cao lý do
của Đấng Cứu Thế qua sự rao giảng Tin Lành của Cứu Thế
Giê-xu, Chúa chúng ta.

Chúng tôi tin rằng sự Báp-têm của người Tin Lành bằng
cách dìm cả người tín nhân trong nước, nhân danh Đức
Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh (Ma-thi-ơ
28:19). Đây là hành động vâng lời, cùng tượng trưng cho.
(1) đức tin của tín nhân trong sự chết, chôn, và sống lại của
Cứu Chúa (2) điều này tượng trưng cho tín nhân trong việc
chết với tội lỗi, được chôn cuộc đời cũ và sống lại để bước
đi trong cuộc đời mới với Chúa Cứu Thế Giê-xu. (3) đây là
một lời chứng cho đức tin của tín nhân trong sự sống lại
sau cùng của sự chết.

Những Điều Tín Hữu Báp-tít
Nam Phương Làm
Tín Hữu Báp-tít Nam Phương Rao Giảng Tin
Lành qua chương trình Truyền Giảng và Mở
Mang Hội Thánh

Bởi Tin-lành, vì Tin Lành, và cho Tin-Lành nên Giáo Hội
Báp-tít Nam Phương được hiện hữu; điều này chỉ có ý
nghĩa khi tất cả mọi điều thuộc về Báp-tít Nam Phương
được gắn liền với Tin Lành.

Trọng tâm công tác truyền giáo của chúng tôi là sự thôi thúc
cấp bách để rao giảng Tin Lành cho mọi người. Bảng Đức
tin và Thông Điệp của Tín Hữu Báp-tít tóm tắt theo yêu cầu
Kinh Thánh như sau:
“Đây là nhiệm vụ và đặc quyền của mỗi một người theo
Chúa Cứu Thế và mỗi Hội Thánh của Đức Chúa Giê-xu
trong nỗ lực khiến muôn dân trở nên môn đồ Chúa. Sự
tân tạo tâm linh trong mỗi người bởi Thánh Linh của
Đức Chúa Trời là khởi đầu của tình yêu thương dành
cho tha nhân. Mọi nỗ lực truyền giáo nói chung là nhu
cầu thiêng liêng của một đời sống được tái sinh. Đây
là mệnh lệnh Chúa ban và được Ngài nhắc lại nhiều
lần khi dạy dỗ. Chúa Cứu Thế Giê-xu đã truyền cho
mỗi chúng ta phải giảng Tin Lành của Ngài cho đến
cùng trái đất. Đây là trách nhiệm của mỗi một con dân
Chúa, bền chí tìm kiếm và đưa những người hư mất
đến với Chúa Cứu Thế bằng lời chứng hay cách ăn
ở của người tin kính Chúa hoặc những phương cách
truyền giáo phù hợp với Tin Lành của Chúa Cứu Thế.”†

tin duy nhất trong Cứu Chúa Giê-xu, và Mục Đích Ân Điển
của Chúa - Chúa là Đấng khởi đầu và hoàn tất công việc
của sự cứu rỗi.
Trong sáu điều khoản tiếp theo minh chứng lịch sử, nền
tảng Kinh Thánh Báp-tít cho Hội Thánh, thánh lễ Báp-têm
và Tiệc Thánh, về Ngày của Chúa, về Nước Đức Chúa Trời,
thần học về Những Sự Cuối Cùng, Truyền Giảng, và Truyền
Giáo.
Trong bảy điều khoản cuối tổng kết một số đặc thù của
Người Báp-tít Nam Phương hứa nguyện Nâng Cao Giáo
Dục Cơ Đốc, Trách Nhiệm Quản Gia, Chương Trình Hợp
Tác, Cơ Đốc Nhân, và Trật Tự Xã Hội, Chiến Tranh và Hòa
Bình, Tự Do Tín Ngưỡng, và Gia Đình.

Mục Vụ Địa Phương

Các Hội Thánh BTNP khắp nơi trong nước thể hiện lòng
thương xót của Chúa đến những người có nhu cầu trong
cộng đồng là một phần căn bản, một mục vụ không ngừng:

Mở Mang Hội Thánh

Thêm vào đó, Tín Hữu Báp-Tít Nam Phương hứa nguyện
mở mang nhiều Hội Thánh mới để đáp ứng với sự phát triển
dân số trong nước và trên thế giới. Cơ Quan Truyền Giáo
Bắc Mỹ (NAMB) đã đặt ra mục tiêu cho đến năm 2022 sẽ
mở thêm 5000 Hội Thánh mới (Hội Thánh hay Nhóm Nhỏ)
trên toàn nước Mỹ và Canada. Đây là sự gia tăng 10% trong
số các Hội Thánh Báp-tít làm việc chung với nhau để chiếu
ánh sáng vào sự lạc mất trong châu Bắc Mỹ. Hơn nữa, Giáo
Hội BTNP cung cấp đầy đủ cho hơn 4000 giáo sĩ và những
người mở mang Hội Thánh ngoài nước.

• Một Hội Thánh ở vùng ngoại ô thuộc tiểu bang Arkansas
tài trợ cho kho thức ăn và tủ quần áo trong một phố nhỏ.
• Một Hội Thánh trong địa phận lớn của thành phố New
Orleans tích cực ủng hộ trung tâm giúp đỡ những
người mang thai ở địa phương và đáp ứng những
nhu cầu của những cô gái trẻ đang mang thai.
• Một Hội Thánh ở Lower Manhattan bảo trợ một nhà
bếp nấu thức ăn vào mỗi Thứ Tư và phát thức ăn
trưa miễn phí ở công viên cho những người có nhu
cần vào Thứ Bảy.

Tin Lành thật sự là một Tin Mừng, Tín Hữu Báp-tít Nam
Phương say mê trong sự hứa nguyện rao giảng Tin Lành
cho đến khi Chúa trở lại.

• Một Hội Thánh ở San Francisco Phục vụ trực tiếp với
những người không có nhà cửa sống lang thang
ngoài đường phố.
• Một Hội Thánh ở Atlanta tìm và giải cứu những cô gái
và những phụ nữ trẻ tuổi đã bị bắt giam giữ để làm
nô lệ cho tình dục.
Dù thông qua dịch vụ y tế miễn phí, dạy các lớp học Anh
Văn là ngôn ngữ thứ hai, hay giúp đỡ một gia đình ở địa
phương trả tiền nhà hoặc điện nước, các Hội Thánh BTNP
Khắp nơi trong nước tích cực bày tỏ tình yêu thương và
lòng nhân từ của Chúa trong cộng đồng của họ. Thực
chất, chiều rộng và chiều sâu của các mục vụ tình thương
thuộc BTNP được mở rộng như chính đất nước Hoa Kỳ.
Vậy, những mục vụ này trở thành rất quen thuộc đối với
Tín Hữu Báp-tít Nam Phương.

Truyền Giảng

Trọn bảng Đức Tin và Thông Điệp của Tín Hữu Báp-tít (The
Baptist Faith and Mesage) đã có sẵn trên mạng SBC.net/
bfm/bfm2000.asp.

Mục Vụ Hợp Tác

Trong việc giữ cam kết này, các Hội Thánh BTNP báo cáo
số người chịu phép Báp-têm hàng năm trong sự báo cáo

Tín Hữu Báp-tít Nam Phương tin rằng Kinh Thánh bày tỏ thông điệp Tin Lành
của sự cứu rỗi qua Chúa Cứu Thế Giê-xu.
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Tín Hữu Báp-tít nghiêm túc noi theo gương thương xót
của Chúa Giê-xu và mạng lệnh của Ngài là yêu thương và
chăm sóc cho người nghèo khó (Giăng 3:16; Lu-ca 10:2537; Ma-thi-ơ 25:31-46). Bảng Đức Tin và Thông Điệp của
Tín Hữu Báp-tít tổng kết các yêu cầu theo Kinh Thánh như
sau:
“Phương tiện và phương pháp sử dụng theo sự tiến
bộ của xã hội và sự thiết lập nền công chính giữa con
người với nhau có thể thành thật và hữu ích vững bền
chỉ khi họ được tái sinh qua ân điển cứu rỗi của Đức
Chúa Trời trong Cứu Chúa Giê-xu . . . chúng ta nên
làm việc để giúp đỡ cho trẻ em mồ côi, người nghèo
khó, người bị áp bức, người già nua, người yếu kém,
và người bệnh tật.” †

tình nguyện được gọi là Hồ Sơ Hội Thánh Thường Niên.

Trong khi Kinh Thánh không có dạy rằng Báp-têm bằng
nước có bất cứ quyền tha thứ nào (sự cứu rỗi là bởi ân
điển qua đức tin mà thôi, Ê-phê-sô 2:8), để giữ sự chú
trọng Kinh Thánh phản ảnh qua di sản và tên tuổi, và là
“Người của Kinh Thánh”. Tín Hữu Báp-tít tin rằng tất cả
mọi người tin thật sẽ ao ước được trở nên giống như Chúa
Cứu Thế của họ qua hành động tín nhân chịu lễ Báp-têm.

Những Điều Tín Hữu Báp-tít Nam Phương Tin
Tín

Tín Hữu Báp-tít Thể Hiện Tin Lành Qua
Lòng Nhân Từ

Trong lĩnh vực quốc gia, Người BTNP làm việc cùng nhau

Báp-tít Nam Phương Cứu Trợ Thiên Tai
Nhiều đơn vị đáp ứng những vụ cháy, mưa đá, lốc xoáy,
cuồng phong, bão tố, lụt lội trên khắp nước Hoa Kỳ.
Báp-tít Nam Phương Cứu Trợ Thiên Tai là một trong ba
cơ quan cứu trợ lớn nhất nước Mỹ và bao gồm những
nỗ lực dọn dẹp và xây dựng dài hạn sau cơn lụt lội. Tín
Hữu BTNP tình nguyện chuẩn bị đa phần thức ăn cho
Hội Chữ Thập Đỏ Hoa Kỳ phân phát và giúp đỡ nhiều
dịch vụ cứu trợ khác nữa. Tín Hữu BTNP có hơn 1,500
xe cứu trợ luôn sẵn sàng phục vụ khi được địa phương,
tiểu bang, hay những vụ cấp cứu trong nước kêu gọi, với
hơn 100 ngàn người tình nguyện đã được huấn luyện để
phục vụ vòng quanh nước Mỹ.
Báp-tít Nam Phương Cứu Đói Toàn Cầu
Cơ quan BTNP Cứu Đói Toàn Cầu thu nhận và chi tiêu
theo yêu cầu của con cái Chúa trong các Hội Thánh dâng
hiến ròng rã trong năm. Tất cả đóng góp cho quỹ cứu trợ
được chia ra 80 phần trăm cho cứu tế ngoài nước và 20
phần trăm cho cứu tế trong nước. Trong thập niên qua cơ
quan này đã thu nhận và chi tiêu khoảng 56 triệu Mỹ Kim.
Vì Tín Hữu BTNP hiệp nhất trong ngân khoản truyền giáo
và mục vụ, gọi là Chương Trình Hợp Tác, nhằm cung cấp
cho chi phí hành chánh và các mục vụ thực thể của Giáo
Hội. Mỗi đô-la nhận được cho chương trình Cứu Đói Toàn
Cầu được sử dụng hoàn toàn vào việc đáp ứng nhu cầu
của người đói kém. Ngoài việc giúp cho thức ăn còn có
cả ngàn mục vụ đáp ứng những nhu cầu khó khăn trong
xã hội trên hàng trăm quốc gia. Nhiều người nghèo khó
trên giới đã được nghe giới thiệu về Chúa Giê-xu là Bánh
của Sự Sống cho những tâm hồn đang đói khát.

Tín Hữu Báp-tít Nam Phương nghiêm túc noi gương Chúa Giê-xu về lòng
nhân từ và mạng lệnh của Ngài để yêu thương và chăm sóc người nghèo khó.

Tín Hữu Báp-tít Nam Phương Hứa Nguyện Rằng Sẽ Mở Thêm Nhiều Hội
Thánh Mới Để Theo Kịp Sự Phát Triển Dân Số Trong Nước và Trên Thế Giới.
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để mở rộng tình thương của Chúa qua nhiều phương
tiện khác nhau. Hai mục vụ tiêu biểu minh họa cho sự
hợp tác này:

4

Không có sự cứu rỗi nào ngoài đức tin
cá nhân trong Chúa Cứu Thế Giê-xu.

Trọng tâm công tác truyền giáo của
chúng tôi là sự thôi thúc cấp bách để
rao giảng Tin Lành cho mọi người.

rỗi nào ngoài đức tin cá nhân trong Chúa Cứu Thế Giê-xu.”

chúng tôi là do Chúa và công việc của Ngài là Chúa Cứu
Thế Giê-xu. Tín Hữu BTNP là những người được cứu
chuộc khỏi tội lỗi qua Chúa Cứu Thế. Sự đỗ vỡ về tâm linh
đã khiến chúng ta chống lại đường lối của Chúa và đánh
mất sự vinh hiển Ngài.
Tín Hữu BTNP nắm chặt Tin Lành của Cứu Chúa Giê-xu
như một trung tâm vững chắc để tất cả được xây dựng
hầu cho các mục vụ được tuôn chảy. Chúng tôi cụm dùng
từ thành viên Hội Thánh tái sanh để nhấn mạnh khởi điểm
của mọi việc liên quan đến Hội Thánh BTNP là mỗi cá nhân
đều tin nhận Chúa Giê-Xu làm Đấng Cứu Rỗi của đời sống
mình.
Tín Hữu Báp-tít tin rằng mỗi người là một tội nhân từ khi
sanh ra hay bởi sự lựa chọn, tất cả mọi người đều phạm
tội thiếu mất vinh quang của Đức Chúa Trời. (Rô-ma 3:23).
Chúng tôi tin rằng Chúa Giê-xu, “trong sự chết thay của
Ngài trên thập tự giá,” đã “ban sự cứu chuộc loài người ra
khỏi tội lỗi” và “ảnh hưởng đến sự hòa giải giữa con người
và Đức Chúa Trời”. Chúng tôi tin rằng “Không có sự cứu

hữu báp-tít nam phương tin rằng kinh thánh là do sự mặc

khải của chính mình ngài cho nhân loại, sự mặc khải chính của

ngài trở thành thông điệp tin lành của sự cứu rỗi qua chúa cứu

thế giê-xu. Bởi lý do đó, Tín Hữu BTNP đã đút kết niềm tin
theo Kinh Thánh và xưng nhận niềm tin của họ qua bảng
Đức Tin và Thông Điệp của Tín Hữu Báp-tít. Tín Hữu BTNP
không phải là người của tín điều, bắt buộc các Hội Thánh
hay các cá nhân phải tuân theo một số niềm tin bắt buộc
mà chúng tôi là những người được tha thứ tội lỗi. Bảng
Đức Tin và Thông Điệp của Tín Hữu Báp-tít đại diện cho sự
đồng thuận của “một số giáo lý căn bản mà người Báp-tít
tin tưởng, trân quý, và vì vậy họ đã và đang được xác định
một cách chặt chẽ.”

Trong năm điều khoản đầu tiên của bảng Đức Tin và Thông
Điệp của Tín Hữu Báp-tít xác nhận lịch sử, giáo lý, niềm
tin về Tin Lành liên quan đến Lời Chúa, về Con Người và
Công Việc của Chúa, về thiên nhiên và sự sa ngã của loài
người, sự ban cho ân điển của Chúa về sự cứu rỗi qua đức

Trong vòng 15 năm đầu của thế kỷ 21, Tổng số các Hội
Thánh BTNP báo cáo có hơn bốn triệu người nhận lễ Báptêm trên toàn nước Mỹ.
Trung bình sau một khoảng thời gian thì có trên 100 người
nhận lễ Báp-têm trong mỗi Hội Thánh. Khi một người tuyên
xưng đức tin và tin nhận Chúa qua tín nhân chịu lễ Báp-tem
là lý do để vui mừng, so với sự đen tối của thế gian, có
nhiều điều chúng ta cần cố gắng hơn nữa để tôn cao lý do
của Đấng Cứu Thế qua sự rao giảng Tin Lành của Cứu Thế
Giê-xu, Chúa chúng ta.

Chúng tôi tin rằng sự Báp-têm của người Tin Lành bằng
cách dìm cả người tín nhân trong nước, nhân danh Đức
Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh (Ma-thi-ơ
28:19). Đây là hành động vâng lời, cùng tượng trưng cho.
(1) đức tin của tín nhân trong sự chết, chôn, và sống lại của
Cứu Chúa (2) điều này tượng trưng cho tín nhân trong việc
chết với tội lỗi, được chôn cuộc đời cũ và sống lại để bước
đi trong cuộc đời mới với Chúa Cứu Thế Giê-xu. (3) đây là
một lời chứng cho đức tin của tín nhân trong sự sống lại
sau cùng của sự chết.

Những Điều Tín Hữu Báp-tít
Nam Phương Làm
Tín Hữu Báp-tít Nam Phương Rao Giảng Tin
Lành qua chương trình Truyền Giảng và Mở
Mang Hội Thánh

Bởi Tin-lành, vì Tin Lành, và cho Tin-Lành nên Giáo Hội
Báp-tít Nam Phương được hiện hữu; điều này chỉ có ý
nghĩa khi tất cả mọi điều thuộc về Báp-tít Nam Phương
được gắn liền với Tin Lành.

Trọng tâm công tác truyền giáo của chúng tôi là sự thôi thúc
cấp bách để rao giảng Tin Lành cho mọi người. Bảng Đức
tin và Thông Điệp của Tín Hữu Báp-tít tóm tắt theo yêu cầu
Kinh Thánh như sau:
“Đây là nhiệm vụ và đặc quyền của mỗi một người theo
Chúa Cứu Thế và mỗi Hội Thánh của Đức Chúa Giê-xu
trong nỗ lực khiến muôn dân trở nên môn đồ Chúa. Sự
tân tạo tâm linh trong mỗi người bởi Thánh Linh của
Đức Chúa Trời là khởi đầu của tình yêu thương dành
cho tha nhân. Mọi nỗ lực truyền giáo nói chung là nhu
cầu thiêng liêng của một đời sống được tái sinh. Đây
là mệnh lệnh Chúa ban và được Ngài nhắc lại nhiều
lần khi dạy dỗ. Chúa Cứu Thế Giê-xu đã truyền cho
mỗi chúng ta phải giảng Tin Lành của Ngài cho đến
cùng trái đất. Đây là trách nhiệm của mỗi một con dân
Chúa, bền chí tìm kiếm và đưa những người hư mất
đến với Chúa Cứu Thế bằng lời chứng hay cách ăn
ở của người tin kính Chúa hoặc những phương cách
truyền giáo phù hợp với Tin Lành của Chúa Cứu Thế.”†

tin duy nhất trong Cứu Chúa Giê-xu, và Mục Đích Ân Điển
của Chúa - Chúa là Đấng khởi đầu và hoàn tất công việc
của sự cứu rỗi.
Trong sáu điều khoản tiếp theo minh chứng lịch sử, nền
tảng Kinh Thánh Báp-tít cho Hội Thánh, thánh lễ Báp-têm
và Tiệc Thánh, về Ngày của Chúa, về Nước Đức Chúa Trời,
thần học về Những Sự Cuối Cùng, Truyền Giảng, và Truyền
Giáo.
Trong bảy điều khoản cuối tổng kết một số đặc thù của
Người Báp-tít Nam Phương hứa nguyện Nâng Cao Giáo
Dục Cơ Đốc, Trách Nhiệm Quản Gia, Chương Trình Hợp
Tác, Cơ Đốc Nhân, và Trật Tự Xã Hội, Chiến Tranh và Hòa
Bình, Tự Do Tín Ngưỡng, và Gia Đình.

Mục Vụ Địa Phương

Các Hội Thánh BTNP khắp nơi trong nước thể hiện lòng
thương xót của Chúa đến những người có nhu cầu trong
cộng đồng là một phần căn bản, một mục vụ không ngừng:

Mở Mang Hội Thánh

Thêm vào đó, Tín Hữu Báp-Tít Nam Phương hứa nguyện
mở mang nhiều Hội Thánh mới để đáp ứng với sự phát triển
dân số trong nước và trên thế giới. Cơ Quan Truyền Giáo
Bắc Mỹ (NAMB) đã đặt ra mục tiêu cho đến năm 2022 sẽ
mở thêm 5000 Hội Thánh mới (Hội Thánh hay Nhóm Nhỏ)
trên toàn nước Mỹ và Canada. Đây là sự gia tăng 10% trong
số các Hội Thánh Báp-tít làm việc chung với nhau để chiếu
ánh sáng vào sự lạc mất trong châu Bắc Mỹ. Hơn nữa, Giáo
Hội BTNP cung cấp đầy đủ cho hơn 4000 giáo sĩ và những
người mở mang Hội Thánh ngoài nước.

• Một Hội Thánh ở vùng ngoại ô thuộc tiểu bang Arkansas
tài trợ cho kho thức ăn và tủ quần áo trong một phố nhỏ.
• Một Hội Thánh trong địa phận lớn của thành phố New
Orleans tích cực ủng hộ trung tâm giúp đỡ những
người mang thai ở địa phương và đáp ứng những
nhu cầu của những cô gái trẻ đang mang thai.
• Một Hội Thánh ở Lower Manhattan bảo trợ một nhà
bếp nấu thức ăn vào mỗi Thứ Tư và phát thức ăn
trưa miễn phí ở công viên cho những người có nhu
cần vào Thứ Bảy.

Tin Lành thật sự là một Tin Mừng, Tín Hữu Báp-tít Nam
Phương say mê trong sự hứa nguyện rao giảng Tin Lành
cho đến khi Chúa trở lại.

• Một Hội Thánh ở San Francisco Phục vụ trực tiếp với
những người không có nhà cửa sống lang thang
ngoài đường phố.
• Một Hội Thánh ở Atlanta tìm và giải cứu những cô gái
và những phụ nữ trẻ tuổi đã bị bắt giam giữ để làm
nô lệ cho tình dục.
Dù thông qua dịch vụ y tế miễn phí, dạy các lớp học Anh
Văn là ngôn ngữ thứ hai, hay giúp đỡ một gia đình ở địa
phương trả tiền nhà hoặc điện nước, các Hội Thánh BTNP
Khắp nơi trong nước tích cực bày tỏ tình yêu thương và
lòng nhân từ của Chúa trong cộng đồng của họ. Thực
chất, chiều rộng và chiều sâu của các mục vụ tình thương
thuộc BTNP được mở rộng như chính đất nước Hoa Kỳ.
Vậy, những mục vụ này trở thành rất quen thuộc đối với
Tín Hữu Báp-tít Nam Phương.

Truyền Giảng

Trọn bảng Đức Tin và Thông Điệp của Tín Hữu Báp-tít (The
Baptist Faith and Mesage) đã có sẵn trên mạng SBC.net/
bfm/bfm2000.asp.

Mục Vụ Hợp Tác

Trong việc giữ cam kết này, các Hội Thánh BTNP báo cáo
số người chịu phép Báp-têm hàng năm trong sự báo cáo

Tín Hữu Báp-tít Nam Phương tin rằng Kinh Thánh bày tỏ thông điệp Tin Lành
của sự cứu rỗi qua Chúa Cứu Thế Giê-xu.
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Tín Hữu Báp-tít nghiêm túc noi theo gương thương xót
của Chúa Giê-xu và mạng lệnh của Ngài là yêu thương và
chăm sóc cho người nghèo khó (Giăng 3:16; Lu-ca 10:2537; Ma-thi-ơ 25:31-46). Bảng Đức Tin và Thông Điệp của
Tín Hữu Báp-tít tổng kết các yêu cầu theo Kinh Thánh như
sau:
“Phương tiện và phương pháp sử dụng theo sự tiến
bộ của xã hội và sự thiết lập nền công chính giữa con
người với nhau có thể thành thật và hữu ích vững bền
chỉ khi họ được tái sinh qua ân điển cứu rỗi của Đức
Chúa Trời trong Cứu Chúa Giê-xu . . . chúng ta nên
làm việc để giúp đỡ cho trẻ em mồ côi, người nghèo
khó, người bị áp bức, người già nua, người yếu kém,
và người bệnh tật.” †

tình nguyện được gọi là Hồ Sơ Hội Thánh Thường Niên.

Trong khi Kinh Thánh không có dạy rằng Báp-têm bằng
nước có bất cứ quyền tha thứ nào (sự cứu rỗi là bởi ân
điển qua đức tin mà thôi, Ê-phê-sô 2:8), để giữ sự chú
trọng Kinh Thánh phản ảnh qua di sản và tên tuổi, và là
“Người của Kinh Thánh”. Tín Hữu Báp-tít tin rằng tất cả
mọi người tin thật sẽ ao ước được trở nên giống như Chúa
Cứu Thế của họ qua hành động tín nhân chịu lễ Báp-têm.

Những Điều Tín Hữu Báp-tít Nam Phương Tin
Tín

Tín Hữu Báp-tít Thể Hiện Tin Lành Qua
Lòng Nhân Từ

Trong lĩnh vực quốc gia, Người BTNP làm việc cùng nhau

Báp-tít Nam Phương Cứu Trợ Thiên Tai
Nhiều đơn vị đáp ứng những vụ cháy, mưa đá, lốc xoáy,
cuồng phong, bão tố, lụt lội trên khắp nước Hoa Kỳ.
Báp-tít Nam Phương Cứu Trợ Thiên Tai là một trong ba
cơ quan cứu trợ lớn nhất nước Mỹ và bao gồm những
nỗ lực dọn dẹp và xây dựng dài hạn sau cơn lụt lội. Tín
Hữu BTNP tình nguyện chuẩn bị đa phần thức ăn cho
Hội Chữ Thập Đỏ Hoa Kỳ phân phát và giúp đỡ nhiều
dịch vụ cứu trợ khác nữa. Tín Hữu BTNP có hơn 1,500
xe cứu trợ luôn sẵn sàng phục vụ khi được địa phương,
tiểu bang, hay những vụ cấp cứu trong nước kêu gọi, với
hơn 100 ngàn người tình nguyện đã được huấn luyện để
phục vụ vòng quanh nước Mỹ.
Báp-tít Nam Phương Cứu Đói Toàn Cầu
Cơ quan BTNP Cứu Đói Toàn Cầu thu nhận và chi tiêu
theo yêu cầu của con cái Chúa trong các Hội Thánh dâng
hiến ròng rã trong năm. Tất cả đóng góp cho quỹ cứu trợ
được chia ra 80 phần trăm cho cứu tế ngoài nước và 20
phần trăm cho cứu tế trong nước. Trong thập niên qua cơ
quan này đã thu nhận và chi tiêu khoảng 56 triệu Mỹ Kim.
Vì Tín Hữu BTNP hiệp nhất trong ngân khoản truyền giáo
và mục vụ, gọi là Chương Trình Hợp Tác, nhằm cung cấp
cho chi phí hành chánh và các mục vụ thực thể của Giáo
Hội. Mỗi đô-la nhận được cho chương trình Cứu Đói Toàn
Cầu được sử dụng hoàn toàn vào việc đáp ứng nhu cầu
của người đói kém. Ngoài việc giúp cho thức ăn còn có
cả ngàn mục vụ đáp ứng những nhu cầu khó khăn trong
xã hội trên hàng trăm quốc gia. Nhiều người nghèo khó
trên giới đã được nghe giới thiệu về Chúa Giê-xu là Bánh
của Sự Sống cho những tâm hồn đang đói khát.

Tín Hữu Báp-tít Nam Phương nghiêm túc noi gương Chúa Giê-xu về lòng
nhân từ và mạng lệnh của Ngài để yêu thương và chăm sóc người nghèo khó.

Tín Hữu Báp-tít Nam Phương Hứa Nguyện Rằng Sẽ Mở Thêm Nhiều Hội
Thánh Mới Để Theo Kịp Sự Phát Triển Dân Số Trong Nước và Trên Thế Giới.
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để mở rộng tình thương của Chúa qua nhiều phương
tiện khác nhau. Hai mục vụ tiêu biểu minh họa cho sự
hợp tác này:
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Không có sự cứu rỗi nào ngoài đức tin
cá nhân trong Chúa Cứu Thế Giê-xu.

Trọng tâm công tác truyền giáo của
chúng tôi là sự thôi thúc cấp bách để
rao giảng Tin Lành cho mọi người.

rỗi nào ngoài đức tin cá nhân trong Chúa Cứu Thế Giê-xu.”

chúng tôi là do Chúa và công việc của Ngài là Chúa Cứu
Thế Giê-xu. Tín Hữu BTNP là những người được cứu
chuộc khỏi tội lỗi qua Chúa Cứu Thế. Sự đỗ vỡ về tâm linh
đã khiến chúng ta chống lại đường lối của Chúa và đánh
mất sự vinh hiển Ngài.
Tín Hữu BTNP nắm chặt Tin Lành của Cứu Chúa Giê-xu
như một trung tâm vững chắc để tất cả được xây dựng
hầu cho các mục vụ được tuôn chảy. Chúng tôi cụm dùng
từ thành viên Hội Thánh tái sanh để nhấn mạnh khởi điểm
của mọi việc liên quan đến Hội Thánh BTNP là mỗi cá nhân
đều tin nhận Chúa Giê-Xu làm Đấng Cứu Rỗi của đời sống
mình.
Tín Hữu Báp-tít tin rằng mỗi người là một tội nhân từ khi
sanh ra hay bởi sự lựa chọn, tất cả mọi người đều phạm
tội thiếu mất vinh quang của Đức Chúa Trời. (Rô-ma 3:23).
Chúng tôi tin rằng Chúa Giê-xu, “trong sự chết thay của
Ngài trên thập tự giá,” đã “ban sự cứu chuộc loài người ra
khỏi tội lỗi” và “ảnh hưởng đến sự hòa giải giữa con người
và Đức Chúa Trời”. Chúng tôi tin rằng “Không có sự cứu

hữu báp-tít nam phương tin rằng kinh thánh là do sự mặc

khải của chính mình ngài cho nhân loại, sự mặc khải chính của

ngài trở thành thông điệp tin lành của sự cứu rỗi qua chúa cứu

thế giê-xu. Bởi lý do đó, Tín Hữu BTNP đã đút kết niềm tin
theo Kinh Thánh và xưng nhận niềm tin của họ qua bảng
Đức Tin và Thông Điệp của Tín Hữu Báp-tít. Tín Hữu BTNP
không phải là người của tín điều, bắt buộc các Hội Thánh
hay các cá nhân phải tuân theo một số niềm tin bắt buộc
mà chúng tôi là những người được tha thứ tội lỗi. Bảng
Đức Tin và Thông Điệp của Tín Hữu Báp-tít đại diện cho sự
đồng thuận của “một số giáo lý căn bản mà người Báp-tít
tin tưởng, trân quý, và vì vậy họ đã và đang được xác định
một cách chặt chẽ.”

Trong năm điều khoản đầu tiên của bảng Đức Tin và Thông
Điệp của Tín Hữu Báp-tít xác nhận lịch sử, giáo lý, niềm
tin về Tin Lành liên quan đến Lời Chúa, về Con Người và
Công Việc của Chúa, về thiên nhiên và sự sa ngã của loài
người, sự ban cho ân điển của Chúa về sự cứu rỗi qua đức

Trong vòng 15 năm đầu của thế kỷ 21, Tổng số các Hội
Thánh BTNP báo cáo có hơn bốn triệu người nhận lễ Báptêm trên toàn nước Mỹ.
Trung bình sau một khoảng thời gian thì có trên 100 người
nhận lễ Báp-têm trong mỗi Hội Thánh. Khi một người tuyên
xưng đức tin và tin nhận Chúa qua tín nhân chịu lễ Báp-tem
là lý do để vui mừng, so với sự đen tối của thế gian, có
nhiều điều chúng ta cần cố gắng hơn nữa để tôn cao lý do
của Đấng Cứu Thế qua sự rao giảng Tin Lành của Cứu Thế
Giê-xu, Chúa chúng ta.

Chúng tôi tin rằng sự Báp-têm của người Tin Lành bằng
cách dìm cả người tín nhân trong nước, nhân danh Đức
Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh (Ma-thi-ơ
28:19). Đây là hành động vâng lời, cùng tượng trưng cho.
(1) đức tin của tín nhân trong sự chết, chôn, và sống lại của
Cứu Chúa (2) điều này tượng trưng cho tín nhân trong việc
chết với tội lỗi, được chôn cuộc đời cũ và sống lại để bước
đi trong cuộc đời mới với Chúa Cứu Thế Giê-xu. (3) đây là
một lời chứng cho đức tin của tín nhân trong sự sống lại
sau cùng của sự chết.

Những Điều Tín Hữu Báp-tít
Nam Phương Làm
Tín Hữu Báp-tít Nam Phương Rao Giảng Tin
Lành qua chương trình Truyền Giảng và Mở
Mang Hội Thánh

Bởi Tin-lành, vì Tin Lành, và cho Tin-Lành nên Giáo Hội
Báp-tít Nam Phương được hiện hữu; điều này chỉ có ý
nghĩa khi tất cả mọi điều thuộc về Báp-tít Nam Phương
được gắn liền với Tin Lành.

Trọng tâm công tác truyền giáo của chúng tôi là sự thôi thúc
cấp bách để rao giảng Tin Lành cho mọi người. Bảng Đức
tin và Thông Điệp của Tín Hữu Báp-tít tóm tắt theo yêu cầu
Kinh Thánh như sau:
“Đây là nhiệm vụ và đặc quyền của mỗi một người theo
Chúa Cứu Thế và mỗi Hội Thánh của Đức Chúa Giê-xu
trong nỗ lực khiến muôn dân trở nên môn đồ Chúa. Sự
tân tạo tâm linh trong mỗi người bởi Thánh Linh của
Đức Chúa Trời là khởi đầu của tình yêu thương dành
cho tha nhân. Mọi nỗ lực truyền giáo nói chung là nhu
cầu thiêng liêng của một đời sống được tái sinh. Đây
là mệnh lệnh Chúa ban và được Ngài nhắc lại nhiều
lần khi dạy dỗ. Chúa Cứu Thế Giê-xu đã truyền cho
mỗi chúng ta phải giảng Tin Lành của Ngài cho đến
cùng trái đất. Đây là trách nhiệm của mỗi một con dân
Chúa, bền chí tìm kiếm và đưa những người hư mất
đến với Chúa Cứu Thế bằng lời chứng hay cách ăn
ở của người tin kính Chúa hoặc những phương cách
truyền giáo phù hợp với Tin Lành của Chúa Cứu Thế.”†

tin duy nhất trong Cứu Chúa Giê-xu, và Mục Đích Ân Điển
của Chúa - Chúa là Đấng khởi đầu và hoàn tất công việc
của sự cứu rỗi.
Trong sáu điều khoản tiếp theo minh chứng lịch sử, nền
tảng Kinh Thánh Báp-tít cho Hội Thánh, thánh lễ Báp-têm
và Tiệc Thánh, về Ngày của Chúa, về Nước Đức Chúa Trời,
thần học về Những Sự Cuối Cùng, Truyền Giảng, và Truyền
Giáo.
Trong bảy điều khoản cuối tổng kết một số đặc thù của
Người Báp-tít Nam Phương hứa nguyện Nâng Cao Giáo
Dục Cơ Đốc, Trách Nhiệm Quản Gia, Chương Trình Hợp
Tác, Cơ Đốc Nhân, và Trật Tự Xã Hội, Chiến Tranh và Hòa
Bình, Tự Do Tín Ngưỡng, và Gia Đình.

Mục Vụ Địa Phương

Các Hội Thánh BTNP khắp nơi trong nước thể hiện lòng
thương xót của Chúa đến những người có nhu cầu trong
cộng đồng là một phần căn bản, một mục vụ không ngừng:

Mở Mang Hội Thánh

Thêm vào đó, Tín Hữu Báp-Tít Nam Phương hứa nguyện
mở mang nhiều Hội Thánh mới để đáp ứng với sự phát triển
dân số trong nước và trên thế giới. Cơ Quan Truyền Giáo
Bắc Mỹ (NAMB) đã đặt ra mục tiêu cho đến năm 2022 sẽ
mở thêm 5000 Hội Thánh mới (Hội Thánh hay Nhóm Nhỏ)
trên toàn nước Mỹ và Canada. Đây là sự gia tăng 10% trong
số các Hội Thánh Báp-tít làm việc chung với nhau để chiếu
ánh sáng vào sự lạc mất trong châu Bắc Mỹ. Hơn nữa, Giáo
Hội BTNP cung cấp đầy đủ cho hơn 4000 giáo sĩ và những
người mở mang Hội Thánh ngoài nước.

• Một Hội Thánh ở vùng ngoại ô thuộc tiểu bang Arkansas
tài trợ cho kho thức ăn và tủ quần áo trong một phố nhỏ.
• Một Hội Thánh trong địa phận lớn của thành phố New
Orleans tích cực ủng hộ trung tâm giúp đỡ những
người mang thai ở địa phương và đáp ứng những
nhu cầu của những cô gái trẻ đang mang thai.
• Một Hội Thánh ở Lower Manhattan bảo trợ một nhà
bếp nấu thức ăn vào mỗi Thứ Tư và phát thức ăn
trưa miễn phí ở công viên cho những người có nhu
cần vào Thứ Bảy.

Tin Lành thật sự là một Tin Mừng, Tín Hữu Báp-tít Nam
Phương say mê trong sự hứa nguyện rao giảng Tin Lành
cho đến khi Chúa trở lại.

• Một Hội Thánh ở San Francisco Phục vụ trực tiếp với
những người không có nhà cửa sống lang thang
ngoài đường phố.
• Một Hội Thánh ở Atlanta tìm và giải cứu những cô gái
và những phụ nữ trẻ tuổi đã bị bắt giam giữ để làm
nô lệ cho tình dục.
Dù thông qua dịch vụ y tế miễn phí, dạy các lớp học Anh
Văn là ngôn ngữ thứ hai, hay giúp đỡ một gia đình ở địa
phương trả tiền nhà hoặc điện nước, các Hội Thánh BTNP
Khắp nơi trong nước tích cực bày tỏ tình yêu thương và
lòng nhân từ của Chúa trong cộng đồng của họ. Thực
chất, chiều rộng và chiều sâu của các mục vụ tình thương
thuộc BTNP được mở rộng như chính đất nước Hoa Kỳ.
Vậy, những mục vụ này trở thành rất quen thuộc đối với
Tín Hữu Báp-tít Nam Phương.

Truyền Giảng

Trọn bảng Đức Tin và Thông Điệp của Tín Hữu Báp-tít (The
Baptist Faith and Mesage) đã có sẵn trên mạng SBC.net/
bfm/bfm2000.asp.

Mục Vụ Hợp Tác

Trong việc giữ cam kết này, các Hội Thánh BTNP báo cáo
số người chịu phép Báp-têm hàng năm trong sự báo cáo

Tín Hữu Báp-tít Nam Phương tin rằng Kinh Thánh bày tỏ thông điệp Tin Lành
của sự cứu rỗi qua Chúa Cứu Thế Giê-xu.
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Tín Hữu Báp-tít nghiêm túc noi theo gương thương xót
của Chúa Giê-xu và mạng lệnh của Ngài là yêu thương và
chăm sóc cho người nghèo khó (Giăng 3:16; Lu-ca 10:2537; Ma-thi-ơ 25:31-46). Bảng Đức Tin và Thông Điệp của
Tín Hữu Báp-tít tổng kết các yêu cầu theo Kinh Thánh như
sau:
“Phương tiện và phương pháp sử dụng theo sự tiến
bộ của xã hội và sự thiết lập nền công chính giữa con
người với nhau có thể thành thật và hữu ích vững bền
chỉ khi họ được tái sinh qua ân điển cứu rỗi của Đức
Chúa Trời trong Cứu Chúa Giê-xu . . . chúng ta nên
làm việc để giúp đỡ cho trẻ em mồ côi, người nghèo
khó, người bị áp bức, người già nua, người yếu kém,
và người bệnh tật.” †

tình nguyện được gọi là Hồ Sơ Hội Thánh Thường Niên.

Trong khi Kinh Thánh không có dạy rằng Báp-têm bằng
nước có bất cứ quyền tha thứ nào (sự cứu rỗi là bởi ân
điển qua đức tin mà thôi, Ê-phê-sô 2:8), để giữ sự chú
trọng Kinh Thánh phản ảnh qua di sản và tên tuổi, và là
“Người của Kinh Thánh”. Tín Hữu Báp-tít tin rằng tất cả
mọi người tin thật sẽ ao ước được trở nên giống như Chúa
Cứu Thế của họ qua hành động tín nhân chịu lễ Báp-têm.

Những Điều Tín Hữu Báp-tít Nam Phương Tin
Tín

Tín Hữu Báp-tít Thể Hiện Tin Lành Qua
Lòng Nhân Từ

Trong lĩnh vực quốc gia, Người BTNP làm việc cùng nhau

Báp-tít Nam Phương Cứu Trợ Thiên Tai
Nhiều đơn vị đáp ứng những vụ cháy, mưa đá, lốc xoáy,
cuồng phong, bão tố, lụt lội trên khắp nước Hoa Kỳ.
Báp-tít Nam Phương Cứu Trợ Thiên Tai là một trong ba
cơ quan cứu trợ lớn nhất nước Mỹ và bao gồm những
nỗ lực dọn dẹp và xây dựng dài hạn sau cơn lụt lội. Tín
Hữu BTNP tình nguyện chuẩn bị đa phần thức ăn cho
Hội Chữ Thập Đỏ Hoa Kỳ phân phát và giúp đỡ nhiều
dịch vụ cứu trợ khác nữa. Tín Hữu BTNP có hơn 1,500
xe cứu trợ luôn sẵn sàng phục vụ khi được địa phương,
tiểu bang, hay những vụ cấp cứu trong nước kêu gọi, với
hơn 100 ngàn người tình nguyện đã được huấn luyện để
phục vụ vòng quanh nước Mỹ.
Báp-tít Nam Phương Cứu Đói Toàn Cầu
Cơ quan BTNP Cứu Đói Toàn Cầu thu nhận và chi tiêu
theo yêu cầu của con cái Chúa trong các Hội Thánh dâng
hiến ròng rã trong năm. Tất cả đóng góp cho quỹ cứu trợ
được chia ra 80 phần trăm cho cứu tế ngoài nước và 20
phần trăm cho cứu tế trong nước. Trong thập niên qua cơ
quan này đã thu nhận và chi tiêu khoảng 56 triệu Mỹ Kim.
Vì Tín Hữu BTNP hiệp nhất trong ngân khoản truyền giáo
và mục vụ, gọi là Chương Trình Hợp Tác, nhằm cung cấp
cho chi phí hành chánh và các mục vụ thực thể của Giáo
Hội. Mỗi đô-la nhận được cho chương trình Cứu Đói Toàn
Cầu được sử dụng hoàn toàn vào việc đáp ứng nhu cầu
của người đói kém. Ngoài việc giúp cho thức ăn còn có
cả ngàn mục vụ đáp ứng những nhu cầu khó khăn trong
xã hội trên hàng trăm quốc gia. Nhiều người nghèo khó
trên giới đã được nghe giới thiệu về Chúa Giê-xu là Bánh
của Sự Sống cho những tâm hồn đang đói khát.

Tín Hữu Báp-tít Nam Phương nghiêm túc noi gương Chúa Giê-xu về lòng
nhân từ và mạng lệnh của Ngài để yêu thương và chăm sóc người nghèo khó.

Tín Hữu Báp-tít Nam Phương Hứa Nguyện Rằng Sẽ Mở Thêm Nhiều Hội
Thánh Mới Để Theo Kịp Sự Phát Triển Dân Số Trong Nước và Trên Thế Giới.
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để mở rộng tình thương của Chúa qua nhiều phương
tiện khác nhau. Hai mục vụ tiêu biểu minh họa cho sự
hợp tác này:
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Làm Thế Nào và Nơi Nào
Tín Hữu Báp-tít Truyền
Bá Tin Lành
Các Hội Thánh BTNP

của Giáo Hội. Những sứ giả này đến từ các Hội Thánh đã
công khai gia nhập với Giáo Hội BTNP và đã góp phần vào
việc hỗ trợ công tác truyền giáo, giáo dục, bảo vệ nền đạo
đức, và những công việc ích lợi khác cho Giáo Hội.
Tín Hữu BTNP cùng nhau làm việc để rao giảng Tin Lành
khắp nơi trong nước và trên toàn thế giới. Làm việc thông
qua hơn một ngàn liên hiệp quận về mặt địa lý, hàng chục
nhóm thông công các chủng tộc, bốn mươi hai đại hội thuộc
tiểu bang và các vùng. Nhiều Tín Hữu BTNP tình nguyện để
dấn thân vào việc rao giảng Tin Lành theo tinh thần của
Công Vụ 1:8—trong các cộng đồng địa phương, khắp các
tiểu bang, khắp nơi trong nước, và vòng quanh thế giới.

trên khắp đất nước phục vụ trong

Tin L ành đến cộng đồng của họ;
Nhưng họ không dừng ở đó. Điểm mạnh của việc Tín Hữu
Báp-tít làm được tìm thấy trong tinh thần tình nguyện
hợp tác và làm việc cùng nhau tích cực phát triển khải
tượng toàn cầu trong khi vẫn giữ vững mục vụ tại quê
nhà được kết quả.
xóm làng của họ để mang

Hợp tác cùng nhau không phải là một ý tưởng mới. Sứ
đồ Phao-lô đã khen ngợi các Hội Thánh trong Thời Tân
Ước đã góp chung tài sản cho mục đích của Vương Quốc
Chúa. (I Cô-rinh-tô 16:1,2; II Cô-rinh-tô 8:1-2, 16-24; 11:8).
Bảng Đức Tin và Thông Điệp của Tín Hữu Báp-tít tóm tắt
sự hợp tác theo kiểu mẫu Kinh Thánh như sau:
“Con dân Chúa vì nhu cầu đòi hỏi nên thành lập các
tổ chức Giáo Khu (Associations), các Giáo Hội Tiểu
Bang (Conventions), hầu tìm cách tốt nhất bảo đảm
sự hợp tác hầu làm trọn những mục tiêu lớn của
Vương Quốc Đức Chúa Trời. Những tổ chức này
không có quyền hạn gì trên nhau và trên các Hội
Thánh. Đây là những chi thể tự nguyện và cố vấn;
họ được chỉ định để rút tỉa, phối hợp và huy động
năng lực của dân sự Chúa trong một chiều hướng
hữu hiệu nhất. Hội Thánh Tân Ước nên hợp tác cùng
nhau để tiến hành các mục vụ truyền giáo, giáo dục,
và từ thiện nhằm mở mang Vương Quốc Chúa.”†

Chương Trình Hợp Tác—
Tài Trợ Cho Sự Rao Giảng Tin Lành

Sự hợp tác giúp nung cháy ngọn lửa của các chương
trình truyền giáo và các mục vụ của Báp-tít Nam Phương.
Cạnh bên nhà, Tín Hữu BTNP phát triển sự truyền giảng
Tin Lành qua việc làm chung trong các liên hiệp quận địa
phương của các Hội Thánh. Ngoài lĩnh vực địa phương,
Người BTNP truyền bá về Vương Quốc Của Chúa qua
công cụ truyền giáo, chuyên tâm cầu nguyện, và đóng
góp vào Chương Trình Hợp Tác, một chương trình hiệp
nhất để tài trợ cho công tác của Giáo Hội.
Các Hội Thánh BTNP ủng hộ Chương Trình Hợp Tác qua
sự đóng góp vào mạng lưới của tiểu bang và Đại Hội
BTNP từng vùng. Đại Hội Báp-tít tiểu bang sử dụng một
phần tài khoản cho mục vụ và mục tiêu truyền giáo đã
được thành lập bởi các Hội Thánh trong tiểu bang đó.
Mỗi Đại Hội của tiểu bang sẽ gởi một số phần trăm của

Các Mục Vụ Thực Thể Của Báp-Tít Nam
Phương—Hỗ Trợ Các Hội Thánh Rao Giảng
Tin Lành

tài chánh vào Giáo Hội, để cung cấp tài chánh cho hàng
ngàn người đi ra mở mang Hội Thánh và các giáo sĩ
trong vùng Bắc Mỹ cũng như khắp nơi trên thế giới, giáo
dục thần học qua sáu chủng viện Báp-tít Nam Phương
cho hơn mười tám ngàn sinh viên trọn thời gian và bán
thời gian, và vận động bảo vệ nền đạo đức và thúc đẩy
sự tự do tín ngưỡng. Tài chánh của Chương Trình Hợp
Tác được gởi về từ các tiểu bang nhằm cung cấp cho
Giáo Hội BTNP để có ngân khoản điều hành.

Giáo Hội được giao phó và thi hành công tác qua mười
một mục vụ thực thể - hai cơ quan truyền giáo, sáu chủng
viện thần học, một cơ quan đạo đức và tự do tín ngưỡng,
một cơ quan xuất bản và bán lẻ, một cơ quan phục vụ về
các nguồn tài chánh và Ban Điều Hành mục vụ. Cơ quan
này làm việc chặt chẽ với một tổ chức phụ trợ được gọi là
Hội Phụ Nữ Truyền Giáo (WMU). Trong khi những cơ quan
này tự trị, thì phần lớn các cơ quan khác được sự tài trợ
từ các Hội Thánh về tài chánh qua Chương Trình Hợp Tác.
Tổng tài chánh Giáo hội BTNP nhận được, 73.2 phần trăm
chi cho công tác truyền giáo và mở mang hội thánh và 22
phần trăm tài trợ cho việc đào tạo lãnh đạo mục sư qua các
chủng viện của chúng ta. Mỗi mục vụ thực thể được hiện
hữu nói lên mục đích của sự giúp đỡ các Hội Thánh trong
mục đích tối ưu của việc truyền bá Tin lành.

Dĩ nhiên, sự rao giảng Tin Lành từ làng quê đến toàn
quốc đòi hỏi một hệ thống tổ chức và cấu trúc để giúp
tạo điều kiện đạt đến mục tiêu. Muốn biết thêm thông tin
về hệ thống tổ chức của Giáo Hội BTNP, xin xem những
phần đã được ấn hành trong mỗi lĩnh vực của truyền
giáo và mục vụ và Giáo Hội Báp-tít Nam Phương: Một
Cái Nhìn Cặn Kẽ (The Southern Baptist Convention: A
Closer Look).

• Truyền giáo, truyền Giảng, và mở mang Hội Thánh được

Giáo Hội—
Làm Việc Chung Với Nhau Cho Tin Lành

• Đào tạo thành phần Lãnh Đạo và Mục Sư và nâng cao
trình độ giáo dục được trợ giúp qua các Chủng Viện
Thần Học của các trường Gateway, Midwestern, New
Orleans, Southeastern, Southern and Southwestern.
• Đạo đức Cơ Đốc và mục vụ Tự Do Tín Ngưỡng được
giao phó cho Ban Đạo Đức và Tự Do Tín Ngưỡng.
• Mục vụ làm phong phú Hội Thánh và sản xuất tài liệu
do cơ quan LifeWay Christian Resources, cơ quan này
không nhận nguồn tài trợ nào từ Chương Trình Hợp Tác.
• Cơ Quan Đảm Trách các nguồn tài chánh GuideStone
Financial Resources, cũng không nhận nguồn tài trợ
nào từ Chương Trình Hợp Tác, quản lý mục vụ hưu trí
và nhu cầu bảo hiểm và quản lý. Sứ Mạng: Tôn trọng
nhân phẩm, mục vụ giúp đỡ cho quý mục sư hưu trí và
gia đình của họ.
• Ban Điều Hành của Giáo hội BTNP đảm trách công việc
của Giáo Hội giữa Đại Hội thường niên và tất cả các lĩnh
vực khác chưa được giao phó cho một trong những
mục vụ thực thể.
• Hội Phụ Nữ Truyền Giáo (WMU) là một tổ chức phụ trợ
của Giáo Hội BTNP. Cơ quan này hợp tác chặt chẽ với
cơ quan Truyền Giáo Quốc Ngoại và cơ quan Truyền
Giáo Quốc Nội nhằm khích lệ các Hội Thánh dâng hiến
rời rộng cho Chương Trình Hợp Tác và hai lần dâng
hiến trong năm cho chương trình truyền giáo trong
và ngoài nước (Lottie Moon Christmas Offering & Annie
Armstrong Easter Offering).

Tại Sao Tín Hữu Báp-tít Nam Phương Làm Những Việc Họ Làm

Giáo Hội Báp-tít Nam Phương được thành lập “để cung
cấp một hệ thống tổ chức tổng quát cho Tín Hữu BTNP
trong Liên Hiệp Quốc Hoa Kỳ và các địa phận trong
nước nhằm khích lệ công việc truyền giáo của người Tin
Lành trong và ngoài nước, và nhiều lĩnh vực khác như
giáo dục Cơ Đốc, những doanh nghiệp từ thiện, các cơ
quan phục vụ xã hội được xem là phù hợp và khích lệ
cho việc mở mang Vương Quốc Đức Chúa Trời.
Những Đại Diện được gọi là các sứ giả, từ các Hội Thánh
BTNP hợp tác cùng nhau để họp mặt mỗi năm một lần
để chấp thuận ngân sách của Chương Trình Hợp Tác, lựa
chọn thành phần lãnh đạo để điều hành các mục vụ thực
thể của Giáo Hội, thu nhận các báo cáo từ những mục vụ
thực thể của BTNP, và giao chuyển thủ tục hành chánh

Để trả lời tại sao chúng tôi làm những việc chúng tôi làm thật
đơn giản—Tín Hữu BTNP truyền giảng và phục vụ Tin Lành
là vì tình yêu thương của Chúa Cứu Thế thúc đẩy chúng tôi
làm việc này (bỏ dấu chấm) (II Cô-rinh-tô 5:14).

thứ nhất và quan trọng hơn hết. Còn
điều răn thứ hai cũng giống như vậy:
Ngươi phải yêu người lân cận như
chính mình (Ma-thi-ơ 22:37-39).

Chúa yêu thương chúng ta đến nỗi đã ban Con một và Duy
Nhất của Ngài để trả nợ tội cho chúng ta. Hễ ai tin nhận Ngài
sẽ được sự sống vĩnh phúc (Giăng 3:16). Để đáp ứng lại tình
yêu thương mà Ngài đã ban cho chúng ta, chúng ta được
kêu gọi để yêu thương nhau (Giăng 13:34-35; 15:12-17).

Tín Hữu BTNP biết Con Đường để tội
lỗi chúng ta được tha và có mối quan hệ đúng đắn với Chúa.
Con Đường dẫn đến sự thứ tha chúng ta khỏi hậu quả của
tội lỗi, Con Đường đưa đến được sự sống đời đời—không
những đời đời ở thiên đàng, nhưng có thể được cuộc sống
sung mãn—đời sống nhận biết Chúa (Giăng 17:3) và biết Ngài
(Phi-líp 3:10). Chúa Giê-xu là chính Con Đường (Giăng 14:6)
Tình yêu của Chúa thúc đẩy chúng ta chia sẻ Tin Lành của
Tình Yêu và sự tha thứ của Ngài được ban cho nhiều người.

Chúa Giê-xu kết luận lẽ thật trong điều mà chúng ta gọi là
Đại Mạng Lệnh—Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết tâm
trí mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời Ngươi. ấy là điều răn

Các Hội Thánh Báp-Tít Nam Phương trên khắp đất nước phục vụ trong xóm
làng của họ để mang Tin Lành đến cộng đồng của họ.
5

đảm trách qua Cơ Quan Truyền Giáo Quốc Ngoại (IMB)
và Cơ Quan Truyền Giáo Quốc Nội (NAMB).

†

Nếu muốn tìm hiểu thêm xin liên lạc với cơ quan Truyền Thông và Quan Hệ của Giáo Hội
SBC Executive Committee, 901 Commerce St., Nashville, TN 37203
1-866-722-5433.
December 2016
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GẶP GỠ TÍN
HỮU
BÁP-TÍT NAM
PHƯƠNG
Trãi

qua hơn 170 năm, tín hữu báp-tít nam

phương đã tìm mọi cách để rao giảng tin lành

của cứu chúa giê-xu cho tất cả mọi người ở

khắp mọi nơi.

Giáo Hội Báp-tít Nam Phương
Tin L ành.

được thành lập với một khải tượng

Nền tảng thiết lập được dựa trên trọng tâm
duy nhất: Kêu gọi, kết hợp và điều động các
nguồn năng lực của con dân Chúa trong
Giáo Hội Báp-tít cho việc rao giảng Tin L ành.

Giáo Hội Báp-tít Nam Phương (BTNP) đã phát
triển với mạng lưới được kết hợp của hơn năm
mươi ngàn Hội Thánh và các nhóm Truyền Giáo
tương tự như Hội Thánh hợp tác cùng nhau để
tạo ảnh hưởng cho Vương Quốc của Đức Chúa
Trời. Mặc dầu Giáo Hội BTNP có khoảng 200 Hội
Thánh được kể là Hội Thánh lớn (có 2000 Tín Hữu
trở lên), nhưng hầu hết các Hội Thánh BTNP có ít
hơn 200 người nhóm thờ phượng mỗi tuần. Không
có hai Hội Thánh giống hệch nhau; nhưng có một
số điểm chung để kết chặt Tín Hữu BTNP lại với
nhau không phân biệt về màu da, chủng tộc, giai
cấp trong xã hội, ngôn ngữ, kích cỡ, hay địa điểm.
Những điều chúng tôi nêu ra đây một cách tổng
quát hầu giúp thuật lại những chuyện Chúa làm
qua những người được gọi là Tín Hữu Báp-tít Nam
Phương.

Mỗi Hội Thánh Báp-tít Nam Phương
Là Tự Trị, Độc Nhất; Chỉ Khi Nhìn
Chung Người Ta Có Thể Thấy Được
Sự Đa Dạng Của Giáo Hội Báp-Tít
Nam Phương

Tín Hữu Người Báp-tít Nam Phương Là
Tín Hữu Báp-tít Nam Phương rất đa dạng và phong
phú như những thành phố, thị trấn, thôn xóm, và cộng
đồng làng quê nơi họ sinh sống. Mỗi Hội Thánh BTNP là

tự trị và có đặc điểm riêng biệt; chỉ khi nhìn chung thì người
ta có thể thấy được sự phong phú của Giáo Hội BTNP. Các
Hội Thánh BTNP đại diện một cách rộng rãi từ…
• Kích cỡ—từ nhỏ đến lớn.
• Văn hóa—Miền Bắc, Miền Nam, Miền Đông, Miền Tây, và
những phong tục khác trong mỗi vùng.
• Tuổi tác—từ trẻ tới già.
• Địa điểm mục vụ—trung tâm thành phố, các cửa tiệm,
vùng ngoại ô, thành phố nhỏ, thôn quê, nhóm người cao
bồi, nhóm người đi xe mô-tô.

• Chủng tộc và sắc tộc—Người da trắng, da đen, người
gốc Tây-ban-nha, người Hàn Quốc, người Hoa, Người
Mỹ Da Đỏ, Người Liên-xô và nhiều sắc dân khác nữa.
• Ngôn Ngữ—Hơn 100 ngôn ngữ thờ phượng Chúa mỗi
buổi sáng Chủ Nhật trong các Hội Thánh BTNP trên khắp
nước Mỹ.
• Phương cách thờ phượng—theo cổ truyền, hiện đại,
và nhiều cách thức khác nhau.
• Quan điểm thần học—Tất cả đều ở trong khuôn khổ
của lịch sử Kinh Thánh chính thống.
Nhưng để biết Tín Hữu Báp-tít Nam Phương có nghĩa là
phải hiểu rằng trọng tâm của con người và việc làm của

Làm Thế Nào và Nơi Nào
Tín Hữu Báp-tít Truyền
Bá Tin Lành
Các Hội Thánh BTNP

của Giáo Hội. Những sứ giả này đến từ các Hội Thánh đã
công khai gia nhập với Giáo Hội BTNP và đã góp phần vào
việc hỗ trợ công tác truyền giáo, giáo dục, bảo vệ nền đạo
đức, và những công việc ích lợi khác cho Giáo Hội.
Tín Hữu BTNP cùng nhau làm việc để rao giảng Tin Lành
khắp nơi trong nước và trên toàn thế giới. Làm việc thông
qua hơn một ngàn liên hiệp quận về mặt địa lý, hàng chục
nhóm thông công các chủng tộc, bốn mươi hai đại hội thuộc
tiểu bang và các vùng. Nhiều Tín Hữu BTNP tình nguyện để
dấn thân vào việc rao giảng Tin Lành theo tinh thần của
Công Vụ 1:8—trong các cộng đồng địa phương, khắp các
tiểu bang, khắp nơi trong nước, và vòng quanh thế giới.

trên khắp đất nước phục vụ trong

Tin L ành đến cộng đồng của họ;
Nhưng họ không dừng ở đó. Điểm mạnh của việc Tín Hữu
Báp-tít làm được tìm thấy trong tinh thần tình nguyện
hợp tác và làm việc cùng nhau tích cực phát triển khải
tượng toàn cầu trong khi vẫn giữ vững mục vụ tại quê
nhà được kết quả.
xóm làng của họ để mang

Hợp tác cùng nhau không phải là một ý tưởng mới. Sứ
đồ Phao-lô đã khen ngợi các Hội Thánh trong Thời Tân
Ước đã góp chung tài sản cho mục đích của Vương Quốc
Chúa. (I Cô-rinh-tô 16:1,2; II Cô-rinh-tô 8:1-2, 16-24; 11:8).
Bảng Đức Tin và Thông Điệp của Tín Hữu Báp-tít tóm tắt
sự hợp tác theo kiểu mẫu Kinh Thánh như sau:
“Con dân Chúa vì nhu cầu đòi hỏi nên thành lập các
tổ chức Giáo Khu (Associations), các Giáo Hội Tiểu
Bang (Conventions), hầu tìm cách tốt nhất bảo đảm
sự hợp tác hầu làm trọn những mục tiêu lớn của
Vương Quốc Đức Chúa Trời. Những tổ chức này
không có quyền hạn gì trên nhau và trên các Hội
Thánh. Đây là những chi thể tự nguyện và cố vấn;
họ được chỉ định để rút tỉa, phối hợp và huy động
năng lực của dân sự Chúa trong một chiều hướng
hữu hiệu nhất. Hội Thánh Tân Ước nên hợp tác cùng
nhau để tiến hành các mục vụ truyền giáo, giáo dục,
và từ thiện nhằm mở mang Vương Quốc Chúa.”†

Chương Trình Hợp Tác—
Tài Trợ Cho Sự Rao Giảng Tin Lành

Sự hợp tác giúp nung cháy ngọn lửa của các chương
trình truyền giáo và các mục vụ của Báp-tít Nam Phương.
Cạnh bên nhà, Tín Hữu BTNP phát triển sự truyền giảng
Tin Lành qua việc làm chung trong các liên hiệp quận địa
phương của các Hội Thánh. Ngoài lĩnh vực địa phương,
Người BTNP truyền bá về Vương Quốc Của Chúa qua
công cụ truyền giáo, chuyên tâm cầu nguyện, và đóng
góp vào Chương Trình Hợp Tác, một chương trình hiệp
nhất để tài trợ cho công tác của Giáo Hội.
Các Hội Thánh BTNP ủng hộ Chương Trình Hợp Tác qua
sự đóng góp vào mạng lưới của tiểu bang và Đại Hội
BTNP từng vùng. Đại Hội Báp-tít tiểu bang sử dụng một
phần tài khoản cho mục vụ và mục tiêu truyền giáo đã
được thành lập bởi các Hội Thánh trong tiểu bang đó.
Mỗi Đại Hội của tiểu bang sẽ gởi một số phần trăm của

Các Mục Vụ Thực Thể Của Báp-Tít Nam
Phương—Hỗ Trợ Các Hội Thánh Rao Giảng
Tin Lành

tài chánh vào Giáo Hội, để cung cấp tài chánh cho hàng
ngàn người đi ra mở mang Hội Thánh và các giáo sĩ
trong vùng Bắc Mỹ cũng như khắp nơi trên thế giới, giáo
dục thần học qua sáu chủng viện Báp-tít Nam Phương
cho hơn mười tám ngàn sinh viên trọn thời gian và bán
thời gian, và vận động bảo vệ nền đạo đức và thúc đẩy
sự tự do tín ngưỡng. Tài chánh của Chương Trình Hợp
Tác được gởi về từ các tiểu bang nhằm cung cấp cho
Giáo Hội BTNP để có ngân khoản điều hành.

Giáo Hội được giao phó và thi hành công tác qua mười
một mục vụ thực thể - hai cơ quan truyền giáo, sáu chủng
viện thần học, một cơ quan đạo đức và tự do tín ngưỡng,
một cơ quan xuất bản và bán lẻ, một cơ quan phục vụ về
các nguồn tài chánh và Ban Điều Hành mục vụ. Cơ quan
này làm việc chặt chẽ với một tổ chức phụ trợ được gọi là
Hội Phụ Nữ Truyền Giáo (WMU). Trong khi những cơ quan
này tự trị, thì phần lớn các cơ quan khác được sự tài trợ
từ các Hội Thánh về tài chánh qua Chương Trình Hợp Tác.
Tổng tài chánh Giáo hội BTNP nhận được, 73.2 phần trăm
chi cho công tác truyền giáo và mở mang hội thánh và 22
phần trăm tài trợ cho việc đào tạo lãnh đạo mục sư qua các
chủng viện của chúng ta. Mỗi mục vụ thực thể được hiện
hữu nói lên mục đích của sự giúp đỡ các Hội Thánh trong
mục đích tối ưu của việc truyền bá Tin lành.

Dĩ nhiên, sự rao giảng Tin Lành từ làng quê đến toàn
quốc đòi hỏi một hệ thống tổ chức và cấu trúc để giúp
tạo điều kiện đạt đến mục tiêu. Muốn biết thêm thông tin
về hệ thống tổ chức của Giáo Hội BTNP, xin xem những
phần đã được ấn hành trong mỗi lĩnh vực của truyền
giáo và mục vụ và Giáo Hội Báp-tít Nam Phương: Một
Cái Nhìn Cặn Kẽ (The Southern Baptist Convention: A
Closer Look).

• Truyền giáo, truyền Giảng, và mở mang Hội Thánh được

Giáo Hội—
Làm Việc Chung Với Nhau Cho Tin Lành

• Đào tạo thành phần Lãnh Đạo và Mục Sư và nâng cao
trình độ giáo dục được trợ giúp qua các Chủng Viện
Thần Học của các trường Gateway, Midwestern, New
Orleans, Southeastern, Southern and Southwestern.
• Đạo đức Cơ Đốc và mục vụ Tự Do Tín Ngưỡng được
giao phó cho Ban Đạo Đức và Tự Do Tín Ngưỡng.
• Mục vụ làm phong phú Hội Thánh và sản xuất tài liệu
do cơ quan LifeWay Christian Resources, cơ quan này
không nhận nguồn tài trợ nào từ Chương Trình Hợp Tác.
• Cơ Quan Đảm Trách các nguồn tài chánh GuideStone
Financial Resources, cũng không nhận nguồn tài trợ
nào từ Chương Trình Hợp Tác, quản lý mục vụ hưu trí
và nhu cầu bảo hiểm và quản lý. Sứ Mạng: Tôn trọng
nhân phẩm, mục vụ giúp đỡ cho quý mục sư hưu trí và
gia đình của họ.
• Ban Điều Hành của Giáo hội BTNP đảm trách công việc
của Giáo Hội giữa Đại Hội thường niên và tất cả các lĩnh
vực khác chưa được giao phó cho một trong những
mục vụ thực thể.
• Hội Phụ Nữ Truyền Giáo (WMU) là một tổ chức phụ trợ
của Giáo Hội BTNP. Cơ quan này hợp tác chặt chẽ với
cơ quan Truyền Giáo Quốc Ngoại và cơ quan Truyền
Giáo Quốc Nội nhằm khích lệ các Hội Thánh dâng hiến
rời rộng cho Chương Trình Hợp Tác và hai lần dâng
hiến trong năm cho chương trình truyền giáo trong
và ngoài nước (Lottie Moon Christmas Offering & Annie
Armstrong Easter Offering).

Tại Sao Tín Hữu Báp-tít Nam Phương Làm Những Việc Họ Làm

Giáo Hội Báp-tít Nam Phương được thành lập “để cung
cấp một hệ thống tổ chức tổng quát cho Tín Hữu BTNP
trong Liên Hiệp Quốc Hoa Kỳ và các địa phận trong
nước nhằm khích lệ công việc truyền giáo của người Tin
Lành trong và ngoài nước, và nhiều lĩnh vực khác như
giáo dục Cơ Đốc, những doanh nghiệp từ thiện, các cơ
quan phục vụ xã hội được xem là phù hợp và khích lệ
cho việc mở mang Vương Quốc Đức Chúa Trời.
Những Đại Diện được gọi là các sứ giả, từ các Hội Thánh
BTNP hợp tác cùng nhau để họp mặt mỗi năm một lần
để chấp thuận ngân sách của Chương Trình Hợp Tác, lựa
chọn thành phần lãnh đạo để điều hành các mục vụ thực
thể của Giáo Hội, thu nhận các báo cáo từ những mục vụ
thực thể của BTNP, và giao chuyển thủ tục hành chánh

Để trả lời tại sao chúng tôi làm những việc chúng tôi làm thật
đơn giản—Tín Hữu BTNP truyền giảng và phục vụ Tin Lành
là vì tình yêu thương của Chúa Cứu Thế thúc đẩy chúng tôi
làm việc này (bỏ dấu chấm) (II Cô-rinh-tô 5:14).

thứ nhất và quan trọng hơn hết. Còn
điều răn thứ hai cũng giống như vậy:
Ngươi phải yêu người lân cận như
chính mình (Ma-thi-ơ 22:37-39).

Chúa yêu thương chúng ta đến nỗi đã ban Con một và Duy
Nhất của Ngài để trả nợ tội cho chúng ta. Hễ ai tin nhận Ngài
sẽ được sự sống vĩnh phúc (Giăng 3:16). Để đáp ứng lại tình
yêu thương mà Ngài đã ban cho chúng ta, chúng ta được
kêu gọi để yêu thương nhau (Giăng 13:34-35; 15:12-17).

Tín Hữu BTNP biết Con Đường để tội
lỗi chúng ta được tha và có mối quan hệ đúng đắn với Chúa.
Con Đường dẫn đến sự thứ tha chúng ta khỏi hậu quả của
tội lỗi, Con Đường đưa đến được sự sống đời đời—không
những đời đời ở thiên đàng, nhưng có thể được cuộc sống
sung mãn—đời sống nhận biết Chúa (Giăng 17:3) và biết Ngài
(Phi-líp 3:10). Chúa Giê-xu là chính Con Đường (Giăng 14:6)
Tình yêu của Chúa thúc đẩy chúng ta chia sẻ Tin Lành của
Tình Yêu và sự tha thứ của Ngài được ban cho nhiều người.

Chúa Giê-xu kết luận lẽ thật trong điều mà chúng ta gọi là
Đại Mạng Lệnh—Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết tâm
trí mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời Ngươi. ấy là điều răn

Các Hội Thánh Báp-Tít Nam Phương trên khắp đất nước phục vụ trong xóm
làng của họ để mang Tin Lành đến cộng đồng của họ.
5

đảm trách qua Cơ Quan Truyền Giáo Quốc Ngoại (IMB)
và Cơ Quan Truyền Giáo Quốc Nội (NAMB).

†

Nếu muốn tìm hiểu thêm xin liên lạc với cơ quan Truyền Thông và Quan Hệ của Giáo Hội
SBC Executive Committee, 901 Commerce St., Nashville, TN 37203
1-866-722-5433.
December 2016
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GẶP GỠ TÍN
HỮU
BÁP-TÍT NAM
PHƯƠNG
Trãi

qua hơn 170 năm, tín hữu báp-tít nam

phương đã tìm mọi cách để rao giảng tin lành

của cứu chúa giê-xu cho tất cả mọi người ở

khắp mọi nơi.

Giáo Hội Báp-tít Nam Phương
Tin L ành.

được thành lập với một khải tượng

Nền tảng thiết lập được dựa trên trọng tâm
duy nhất: Kêu gọi, kết hợp và điều động các
nguồn năng lực của con dân Chúa trong
Giáo Hội Báp-tít cho việc rao giảng Tin L ành.

Giáo Hội Báp-tít Nam Phương (BTNP) đã phát
triển với mạng lưới được kết hợp của hơn năm
mươi ngàn Hội Thánh và các nhóm Truyền Giáo
tương tự như Hội Thánh hợp tác cùng nhau để
tạo ảnh hưởng cho Vương Quốc của Đức Chúa
Trời. Mặc dầu Giáo Hội BTNP có khoảng 200 Hội
Thánh được kể là Hội Thánh lớn (có 2000 Tín Hữu
trở lên), nhưng hầu hết các Hội Thánh BTNP có ít
hơn 200 người nhóm thờ phượng mỗi tuần. Không
có hai Hội Thánh giống hệch nhau; nhưng có một
số điểm chung để kết chặt Tín Hữu BTNP lại với
nhau không phân biệt về màu da, chủng tộc, giai
cấp trong xã hội, ngôn ngữ, kích cỡ, hay địa điểm.
Những điều chúng tôi nêu ra đây một cách tổng
quát hầu giúp thuật lại những chuyện Chúa làm
qua những người được gọi là Tín Hữu Báp-tít Nam
Phương.

Mỗi Hội Thánh Báp-tít Nam Phương
Là Tự Trị, Độc Nhất; Chỉ Khi Nhìn
Chung Người Ta Có Thể Thấy Được
Sự Đa Dạng Của Giáo Hội Báp-Tít
Nam Phương

Tín Hữu Người Báp-tít Nam Phương Là
Tín Hữu Báp-tít Nam Phương rất đa dạng và phong
phú như những thành phố, thị trấn, thôn xóm, và cộng
đồng làng quê nơi họ sinh sống. Mỗi Hội Thánh BTNP là

tự trị và có đặc điểm riêng biệt; chỉ khi nhìn chung thì người
ta có thể thấy được sự phong phú của Giáo Hội BTNP. Các
Hội Thánh BTNP đại diện một cách rộng rãi từ…
• Kích cỡ—từ nhỏ đến lớn.
• Văn hóa—Miền Bắc, Miền Nam, Miền Đông, Miền Tây, và
những phong tục khác trong mỗi vùng.
• Tuổi tác—từ trẻ tới già.
• Địa điểm mục vụ—trung tâm thành phố, các cửa tiệm,
vùng ngoại ô, thành phố nhỏ, thôn quê, nhóm người cao
bồi, nhóm người đi xe mô-tô.

• Chủng tộc và sắc tộc—Người da trắng, da đen, người
gốc Tây-ban-nha, người Hàn Quốc, người Hoa, Người
Mỹ Da Đỏ, Người Liên-xô và nhiều sắc dân khác nữa.
• Ngôn Ngữ—Hơn 100 ngôn ngữ thờ phượng Chúa mỗi
buổi sáng Chủ Nhật trong các Hội Thánh BTNP trên khắp
nước Mỹ.
• Phương cách thờ phượng—theo cổ truyền, hiện đại,
và nhiều cách thức khác nhau.
• Quan điểm thần học—Tất cả đều ở trong khuôn khổ
của lịch sử Kinh Thánh chính thống.
Nhưng để biết Tín Hữu Báp-tít Nam Phương có nghĩa là
phải hiểu rằng trọng tâm của con người và việc làm của

