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Nhập Đề

VAI TRÒ CỦA HỘI THÁNH
TRONG CỘNG ĐỒNG
Một mục sư giơ cao quyển Kinh Thánh trước mặt hội chúng. Đó là một
cuốn Thánh Kinh rách rưới và bị xé nát nhiều trang. Khi còn ở trường đại
học, ông và vài người bạn cùng lớp đã lục tìm qua tất cả Kinh Thánh và
gạch đỏ những câu nào nói về sự công bằng, sự nghèo túng, sự giàu có, và
sự bất công. Xong rồi, với một cây kéo, họ cắt hết tất cả các câu Kinh Thánh
ấy. Khi họ làm xong, cuốn Kinh Thánh chỉ còn là một cuốn sách đầy lỗ
hổng. Các chủ đề trên là những chủ đề rất quan trọng của Kinh Thánh, và
nếu chúng bị bỏ đi thì Kinh Thánh sẽ không còn nguyên vẹn. Quyển Kinh
Thánh rách nát kia nói rõ ràng cho chúng ta thấy những điều kể trên là
quan trọng như thế nào với Đức Chúa Trời.
Là người tín đồ Cơ Đốc Phục Lâm, hình ảnh của ví dụ kể trên dạy cho
chúng ta điều gì? Trả lời: Rất nhiều. Các cuộc nghiên cứu cho thấy khoảng
30 phần trăm tín đồ Cơ Đốc Phục Lâm tham gia vào các hoạt động giúp
cộng đồng ngoài vòng hội thánh của họ. Như vậy còn 70 phần trăm kia thì
sao? Đức Chúa Giê-su đã kêu gọi hội thánh của Ngài trong thời kỳ cuối
cùng phải sống và giảng về Phúc Âm đời đời (Khải huyền 14:6).
Phúc Âm đời đời là gì? Sứ mạng và mục vụ của Đức Chúa Giê-su nơi
thế gian được ghi lại trong Lu-ca 4:16-21. Các câu này cho chúng ta thấy
Phúc Âm không chỉ là giảng về chân lý và sự cứu rỗi bởi đức tin mà thôi.
Phúc Âm còn phải là đặt hết lòng mình vào mọi hành động của mình;
hành động mà Đức Chúa Giê-su dạy ấy là bày tỏ lòng yêu thương và nhân
từ đối với người nghèo, người đói, người bệnh, người có tấm lòng tan nát,
người chịu đau đớn, người bị xã hội ruồng bỏ, và cả những ai đang bị tù
đày. Sống một đời sống theo Phúc Âm là thực hành sự công bằng và sửa
đổi những gì xấu xa mà ma quỉ đã làm trong khi chúng ta chờ đợi Đức
Chúa Giê-su tái lâm.
Ba tháng này chúng ta sẽ phân tích và học hỏi tất cả ý nghĩa của Phúc
Âm đời đời: Chúng ta sẽ xem xét công việc của hội thánh trong việc gây
ảnh hưởng đến với cộng đồng qua Phúc Âm. Chúng ta định nghĩa “hội
thánh” là một nhóm người cùng nhau và không vì cá nhân mình. Họ là
những người đã được kêu gọi để sống và giảng tin lành đời đời theo cách
Đức Chúa Giê-su đã sống và đã làm việc. Sự kêu gọi nầy không có nghĩa
là chỉ giảng đạo không thôi mà còn là một Phúc Âm qua cách sống của
mình. Chúng ta sống đời sống Phúc Âm bằng cách giúp đáp ứng nhu cầu
của những người trong cộng đồng của mình.
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Hội thánh của bạn phục vụ cộng đồng chung quanh như thế nào?
Mỗi một mục vụ của hội thánh (ví dụ, về sức khỏe, gia đình, thanh niên,
Trường Sa-bát, chấp sự nam và nữ, v. v...) phải làm việc cùng nhau để phục
vụ cộng đồng. Hoặc hội thánh bạn có thể có các chương trình như Ban
Đô-ca, hay các lớp học miễn phí. Thêm nữa, giáo hội của chúng ta còn có
tổ chức ADRA – Adventist Development and Relief Agency – Cơ quan Cơ
Đốc Phục Lâm Phát Triển và Cứu Trợ mà nhiều hội thánh có thể làm việc
qua tổ chức ấy.
Soạn giả bài học ba tháng này là Giáo sư Gaspar F. Colón. Lúc soạn bài
học này, ông là phân khoa trưởng của Khoa Tôn Giáo tại Viện Đại Học
Washington Adventist University, tại Maryland, USA. Phu nhân của ông, bà
May-Ellen Colón là phụ tá Giám đốc của Phân Bộ Trường Sa-bát tại Toàn
Cầu Tổng Hội. Ông bà đã hầu việc Chúa tại Phi Châu và tại nước Liên Xô
xưa. Họ có hai con và hai cháu nội.
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