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Giao Ước Thành Viên Hội Thánh Báp-Tít Hy Vọng
Sau khi tiếp nhận Đấng Christ làm Cứu Chúa và Chủ Tể đời sống của tôi, được báp-têm và tán
đồng các tuyên ngôn và cơ cấu của Hội Thánh Báptít Hy Vọng, tôi thấy được Thánh Linh cảm
động để gia nhập gia đình Hội Thánh. Để được như vậy, tôi xin cam kết với Đức Chúa Trời và với
các thành viên khác là tôi sẽ làm những việc sau đây:
1. Tôi sẽ bảo vệ sự hiệp nhất trong Hội Thánh của tôi:
bằng cách thể hiện tình yêu thương đối với các thành viên khác
bằng cách không nói hành
bằng cách cộng tác làm theo với người lảnh đạo.
a. "Vậy chúng ta hãy tìm cách làm nền hòa thuận và làm gương sáng cho nhau" (Rô-ma
14:19).
b. "Anh em hãy vâng theo lẽ thật làm sạch lòng mình, đặng có lòng yêu thương anh em
cách thật thà, nên hãy yêu nhau sốt sắng hết lòng" (I-phê-e-rơ 1:22).
c. "Chớ có một lời dữ nào ra từ miệng anh em; nhưng khi đáng hãy nói một vài lời lành giúp
ơn cho và có ích lợi cho kẻ nghe đến" (Ê-phê-sô 4:29).
d. "Hảy vâng lời kẻ dắt dẫn anh em và chịu phục các người ấy,- bởi các người ấy tỉnh thức về
linh hồn anh em, dường như phải khai trình, - hầu cho các người ấy lấy lòng vui mừng mà
làm xong chức vụ mình, không phàn nàn chi, vì ấy chẳng ích lợi gì cho anh em" (Hê-bơ-rơ
13:17).
2. Tôi sẽ chia sẽ trách nhiệm trong Hội Thánh của tôi:
bằng cách cầu nguyện cho sự tăng trưởng Hội Thánh
bằng cách mời thân hữu đến nhóm
bằng cách thân ái chào mừng những ai đến thăm.
a. "Gởi cho Hội Thánh - Chúng tôi hằng vì anh em tạ ơn Đức Chúa Trời, thường nhắc đến
anh em trong khi cầu nguyện" (I-Tê-sa-lô-ni-ca 1:1-2).
b. "Chủ nhà lại biểu rằng: Hãy ra ngoài đường và dọc hàng rào, gặp ai thì ép mời vào, cho
được đầy nhà ta" (Lu-ca 14:23).
c. "Vậy thì, anh em hãy tiếp lấy nhau, cũng như Đấng Christ đã tiếp anh em, để Đức Chúa
Trời được vinh hiễn" (Rô-ma 15:7).
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3. Tôi sẽ thực hiện mục vụ trong Hội Thánh của tôi:
bằng cách phát hiện các ân tứ và tài năng của tôi.
bằng cách học tập để phục vụ
bằng cách phát triển tinh thần tôi tớ
a. "Mỗi người trong anh em hãy lấy ơn mình đã được mà giúp lẫn nhau, khác nào người
quản lý trung tín giữ các thứ ơn của Đức Chúa Trời" (I Phi-e-rơ 4:10).
b. "Ấy chính Ngài đã cho người nầy làm sứ đồ, kẻ kia tiên tri, người khác làm thầy giảng Tin
lành, kẻ khác nữa làm mục sư và giáo sư, để các thánh đồ được trọn vẹn về công việc của
chức dịch và sự gây dựng thân thể Đấng Christ" (Ê-phê -sô 4:11-12).
c. "Chớ làm sự chi vì lòng cạnh tranh hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường, coi người
khác như tôn trọng hơn mình. Mỗi một người trong anh em chớ chăm về lợi riêng mình,
nhưng phải chăm về lợikẻ khác nữa. Hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có
Chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người" (Phi-líp 2:35, 7).
4. Tôi sẽ bày tỏ về Hội Thánh của tôi:
bằng cách đi nhóm trung tín
bằng cách sống một đời sống tin kính
bằng cách dâng hiến đều đặn
a. "Chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau, và hễ anh em
thấy ngày ấy hầu gần chừng nào, thì càng phải làm như vậy chừng nấy" (Hê-bơ-rơ 10:25).
b. "Duy anh em phải ăn ở một cách xứng đáng với đạo Tin lành của Đấng Christ" (Phi-lip
1:27).
c. "Anh em há chẳng biết các thánh đồ sẽ xét đoán thế gian sao? Ví bằng thế gian sẽ bị anh
em xét đoán, thì anh em há chẳng đáng xét đoán việc nhỏ mọn hơn sao?" (I Cô-rinh-tô
6:2).
d. "Phàm thuế một phần mười thổ sản đều thuộc về Đức Giê-hô-va; ấy là một vật thánh"
(Lê-vi-ký 27:30).
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