GIÁO LÝ CĂN BẢN
> Cơ Đốc không phải là một tôn giáo của con người, nhưng là mối liên hệ với Chúa.
> Tại sao c/ta cần biết những GLCB? # Hình ảnh 4 chân ghế làm cho ghế được vững vàng.
> Cần tối thiểu 3 thứ để xây dựng mối liên hệ: Kinh Thánh là lời Chúa, sự thông biết Chúa và tấm
lòng yêu mến Ngài, và sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh.
1. Kinh Thánh - Lời Đức Chúa Trời
•
•
•
•
•

Là thẩm quyền tuyệt đối, là những tiêu chuẩn sống nhất định cho người cơ đốc.
Tủ sách Thiên thượng - gồm 66 sách chia làm 2 phần: Cựu Ước (39 sách) & Tân Ước (27 sách)
Cựu Ước: Sự sáng tạo, sự sa ngã của loài người, dân chọn, và tiên tri về Đấng Cứu Thế đến trần gian.
Tân Ước: Cuộc đời Chúa Giê-su, lịch sử Hội Thánh ban đầu, những lời dạy dỗ, và sự cuối cùng hầu đến.
Khoãng 40 người là “cây bút,” dưới sự soi dẫn “hà hơi” của Thánh Linh (2 Phiêrơ 1:21)
# 2 Timôthê 3:16-17 nói đến mục đích của lời Chúa – “Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn,

có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, hầu cho người thuộc về Đức Chúa
Trời được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành.”
•

1) Dạy dỗ gì? Thiên học 2) Bẻ trách nghĩa là sao? Phân biệt con đường tà và việc ác
3) Sửa trị? Sửa lại
4) Hướng dẫn? Vào con đường công chính
Học (đọc), suy gẫm để hiểu, lòng cảm động với sự thúc dục vâng lời làm theo.

2. Đấng Cứu Thế và Sự Cứu Rỗi Đời Đời

# Đức Chúa Trời yêu thương nhân loại: dựng c/ta nên giống hình ảnh của Ngài và để sống đời đời với Chúa;
cho dù tội lỗi phân rẽ c/ta khỏi Chúa, Ngài đã có chương trình cứu c/ta lại, nếu không sẽ bị hư mất đời đời.
# Giăng 3:16 – “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian… đã ban Con… hầu ai… tin được sự sống đời đời.”
• Mọi người sanh ra đều là tội nhân và có bản tánh/khả năng phạm tội. (# Trái trứng thúi)
• Con người/tôn giáo không thể làm gì để nối lại mối liên hệ với Đức Chúa Trời được. (# Cầu thang gẫy)
• Hậu quả của tội lỗi là sự chết phần xác và sư cách biệt khỏi Đức Chúa Trời đời đời (Rôma 6:23)
• Chương trình cứu rỗi từ sự giáng sinh của Chúa Giê-su qua một người nữ đồng trinh (Math. 1:23)
• Sự chết của Chúa Giê-su chuộc thế tội lỗi nhân loại (2 Côr. 5:21) chỉ 1 lần thôi (Hêb. 9:28)
• Sự sống lại qua bằng chứng của ngôi mộ trống là sự trông cậy của sự sống đời đời trong thiên đàng.
• Êphêsô 2:8-9 - Sự cứu rỗi đời đời là món qùa ban cho, dành sẵn cho mọi người, chỉ nhận bởi sự ăn
năn (bằng lòng quay lưng khỏi tội lỗi) và đức tin (hướng mặt tin cậy Chúa Giê-su)
• Kinh nghiệm sự đổi mới cá nhân dần – “nên thánh,” và chờ đợi nước thiên đàng (Tít 2:11-13)

3. Chúa Thánh Linh - Đấng Giúp Đỡ
> Vai trò của Đức Thánh Linh, như một “Người Bạn Thân” luôn ở trong và bên cạnh giúp đỡ c/ta.
1. Cáo trách tội lỗi (Giăng 16:7-11) và dẫn c/ta đến sư ăn năn để luôn có mối liên hệ tốt với Chúa.
2. Ngài dạy dỗ, nhắc nhở chúng ta lẽ thật của lời Chúa (Giăng 14:26)
3. Ngài ban cho ân tứ (ơn) để hầu việc (1 Côr. 12:4) kể cả quyền phép làm chứng đạo.
4. Đức Thánh Linh trồng và sanh trái đẹp của Ngài trong đời sống con cái Chúa (Galati 5:22)
> Phải được đầy dẫy Thánh Linh? (Êphêsô 5:18 - bản “Yield” trong mọi vấn đề và quyết định)

4. Nghi Lễ Báptêm

> Mathiơ 28:19-20 – Nghi lễ Báptêm là mạng lệnh của Chúa Giê-su cho Hội Thánh & những người đã tin.
> Ý nghĩa của nghi lễ báptêm bên ngoài là “hình ảnh biểu tượng đức tin bên trong” của một người.
# Rôma 6:3-4 – “Hay là, anh em chẳng biết rằng chúng ta thảy đều đã chịu phép báp-tem trong Đức Chúa
Jêsus Christ, tức là chịu phép báp-tem trong sự chết Ngài sao? 4 Vậy chúng ta đã bị chôn với Ngài bởi phép
báp-tem trong sự chết Ngài, hầu cho Đấng Christ nhờ vinh hiển của Cha được từ kẻ chết sống lại thể nào, thì
chúng ta cũng sống trong đời mới thể ấy.”
a) Rôma 6:4a – hình bóng mọi tội lỗi của con người cũ “bị chôn (xóa) trong sự chết của Chúa Giê-su.”
b) Rôma 6:4b – Nay bắt đầu “sống trong đời mới” trung tín bước theo Chúa Giê-su và hầu việc Ngài.
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BASIC DOCTRINES
> Christianity is not a man-made religion, but it is a relationship with God through Jesus Christ.

# What holds up a chair? What holds up our faith?

> What do we need to build this relationship?
# God’s Word (Bible), a heart of knowing and loving God/Jesus, and the help of the Holy Spirit.
1. Bible is Gods’ Words
• It is the absolute authority for Christians.
• There are 2 Sections: Old Testament (39 books), and New Testament (26 books)
• Old Testament: Creation, fall of mankind, chosen nation, & promises of the Savior through the
prophets.
• New Testament: The life of Jesus, history of early church, Christians’ living standards, & things to
come.
• Was written by ~40 people, in about 1,500 years, inspired by God the Holy Spirit (1 Peter 1:21)
# 2 Timothy 3:16-17 purpose of the Bible – “All Scripture is God-breathed and is useful for

teaching, rebuking, correcting and training in righteousness, so that the servant of God may be
thoroughly equipped for every good work.”

•

1) Teaching? About God
2) Rebuking? For wrong doings according to God.
3) Correcting? Make right again
4) Showing? Do good works
Four steps: Read, meditate to understand, sense the conviction to make changes, & obey it.

2. Eternal Salvation
• God loves the world; after Adam sinned, God had a plan to save us from the eternal death.
# John 3:16 – “For God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever
believes in him shall not perish but have eternal life.”
• All were born in sins and have sinned – fall short of the glory of God.
• There is nothing mankind can do to regain the relationship with holy God (# All broken ladders)
• God chose a nation (Israel) from there the Savior will come.
• Jesus was born on the 1st Christmas, died on the cross, and was raised to life after 3 days.
# Ephesians 2:8-9 – Whoever repents and believes in Jesus will be saved forever – “For it is by
grace you have been saved, through faith—and this is not from yourselves, it is the gift of God—
9 not by works, so that no one can boast.”
• Repentance means to turn away from sins, and turn back toward God.
• Begin a life of obedience and sanctification; waiting for the return of Jesus.
3. The Holy Spirit – Our Helper
• The role of God Holy Spirit as a “friend/helper” to guide us.
1. He convicts our heart when doing wrongs (John 16:7-11);
2. He teaches us to understand God’s words and reminds us (John 14:26)
3. He gives us spiritual gifts to serve (1 Corinthians 12:4) with the power to witness.
4. He plants spiritual fruits in our life (Galatians 5:22)
• We must be filled with the Holy Spirit (Ephesians 5:18) means to yield to His control.
4. Baptism
• It is Jesus’ command to His church & those who have placed their faith in Him. (Matt. 28:19-20)
• It is “my” public outside declaration of the inner faith in Jesus.
# In Romans 6:3-4 – it pictures the death of the old flesh and its sins, and the beginning of a
new life following Jesus.
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