27 Tháng 8 – 2 Tháng 9
Bài Học 10

ĐỨC CHÚA GIÊ-SU CHIẾM ĐƯỢC
LÒNG TIN CẬY
CÂU GỐC: “Danh tiếng Ngài càng ngày càng vang ra, và một đoàn
dân đông nhóm họp để nghe Ngài và để được chữa lành bịnh” (Lu-ca
5:15).
ĐỌC KINH THÁNH NGHIÊN CỨU TUẦN NÀY: Sáng thế Ký
15:6; Dân số Ký 14:11; I Cô-rinh-tô 3:1–9; Đa-ni-ên 6:1–3; Nê-hê-mi
2:1–9; Phục truyền 4:1–9; Công vụ 2:42–47.

Đ

Ã NHIỀU NĂM, một nhà thờ Cơ Đốc mang phát buổi điểm tâm
năm ngày một tuần cho một trường tiểu học công lập. Sau một thời
gian, nhà trường có nhu cầu, cần có một vị tuyên úy để cầu nguyện
và an ủi đặc biệt. Hiệu trưởng của trường đã hỏi mời vị mục sư của nhà thờ
Cơ Đốc đến để giúp vào phận sự đó. Nhiệm vụ của vị tuyên úy là để chăm
sóc những nhu cầu vật chất, tình cảm và tinh thần của học sinh, luôn cả
của cộng đồng nhà trường trong thời gian đặc biệt ấy.
Khi ông mục sư hoàn tất trách nhiệm, ông hiệu trưởng của trường
tuyên bố, “Tôi rất mừng vì mối tương quan đặc biệt mà mục sư có với
trường chúng tôi. Tôi ước gì các hội thánh khác cũng tham gia vào chương
trình tuyên úy giống như hội thánh của ông. Khi vị mục sư ra về, người đại
diện của cộng đồng đã cám ơn ông và hội thánh ông, và bà ta muốn được
đến viếng thăm và nhóm họp tại hội thánh ấy trong một ngày Sa-bát.
Tuần này chúng ta sẽ học về đề tài làm thế nào để chiếm được lòng tin
cậy của cộng đồng mà chúng ta muốn phục vụ đặng mang người ta đến
cùng Đức Chúa Giê-su.
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Thứ Nhất

28 Tháng 8

CHIẾM ĐƯỢC LÒNG TIN CẬY
Đức Chúa Giê-su làm điều tốt cho mọi người vì Ngài muốn mang điều
thiện đến cho họ. Ngài cảm thông họ khi Ngài chăm sóc những nhu cầu
họ có. Khi Chúa làm các điều này, Ngài đã chiếm được lòng tin cậy của họ.
Đọc Sáng thế Ký 15:6; Dân số Ký 14:11; Ê-sai 7:9; Ha-ba-cúc 2:4. Các
câu trên đều có chữ gốc là đức tin và tin. Mỗi câu dùng chữ này như thế
nào khi nói về tư tưởng của sự tin cậy hay tin tưởng?

Trong Kinh Thánh, khi nói về sự tin cậy mà loài người đặt vào chính
họ, hay là sự tự tin hoặc tự kiêu, thì thường được dùng trong một cách tiêu
cực. (Đọc Mi-chê 7:5 và Thi thiên 118:9). Nhưng sự tin cậy này trở thành
tích cực khi được đặt nơi Đức Chúa Trời. Sự khác biệt giữa hai cách tin
cậy này cho thấy một chân lý rất quan trọng mà chúng ta cần ghi nhớ. Là
môn đồ của Đức Chúa Giê-su, chúng ta được gọi để làm gương, là niềm
cảm thông, và để làm mục vụ cho nhu cầu của người quanh mình. Nhưng
khi những người chúng ta phục vụ đặt niềm tin nơi chúng ta, thì chúng
ta phải hướng sự tin cậy của họ về Đức Chúa Giê-su và những gì Ngài đã
làm cho họ.
Nếu có người hỏi bạn, “Đức tin thật nơi Đức Chúa Trời thì như thế
nào?” Câu trả lời của bạn là gì? Tại sao?
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Thứ Hai

29 Tháng 8

MỘT SỰ CÂN BẰNG CẨN THẬN
Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm xem việc phục vụ các nhu cầu của người
khác là điều quan trọng. Những mục vụ của hội thánh là những chứng
minh hùng hồn về việc làm của hội thánh.
Mỗi một người tín hữu là một đại diện cho Đấng Christ, và chúng ta
phải cẩn thận phục vụ người khác là để đưa dẫn họ đến cùng Ngài. Giống
như Đức Chúa Giê-su, chúng ta cần phải chiếm được lòng tin cậy của họ.
Nhưng sự tin cậy của họ cần phải được hướng về Đức Chúa Giê-su. Nếu
chúng ta không hướng dẫn lòng tin cậy của họ đặt vào Đức Chúa Giê-su
mà cứ để họ đặt lòng tin nơi chúng ta thì không sớm thì chày rồi họ cũng
có thể bị thất vọng.
Đọc I Cô-rinh-tô 3:1-9 và I Cô-rinh-tô 5:1. Phao-lô nói lên tình
trạng của hội thánh. Tình trạng này sẽ ảnh hưởng thế nào đến sự làm
chứng cho những người chưa biết Chúa hay khách viếng mới tìm đến
hội thánh?

Dĩ nhiên chúng ta không phải chờ cho tới khi hội thánh mình hoàn
toàn tuyệt vời trên mọi phương diện rồi mới đi ra làm chứng và phục vụ
người khác. Nhưng hội thánh cũng cần cố gắng để cho người ngoài thấy
rằng chúng ta là một nhóm người mà người ta có thể tin cậy được. Chúng
ta có thể đạt được điều ấy nếu chúng ta trung tín và thận trọng chăm sóc
đồng bào như cách Đức Chúa Giê-su đã làm.
Nếu có những người khách mới bắt đầu đến nhóm họp với hội thánh
bạn thường xuyên thì họ sẽ thấy hội thánh bạn như thế nào? Họ sẽ có ấn
tượng gì về hội thánh và tín hữu của hội thánh bạn?
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Thứ Ba

30 Tháng 8

VỐN LIẾNG XÃ HỘI
“Danh tiếng tốt còn hơn tiền của nhiều; và ơn nghĩa quí hơn bạc và
vàng”. Tư tưởng này giúp chúng ta trong việc làm chứng đạo và tiếp cận
với cộng đồng như thế nào?

“Vốn liếng xã hội là gì?” Khi chúng ta đầu tư hay bỏ vốn vào một trương
mục ngân hàng, giá trị của vốn mình bỏ vào sẽ được gia tăng. “Vốn liếng xã
hội” có nghĩa là sự đầu tư chúng ta bỏ vào trương mục của mối tương quan
chúng ta có với cộng đồng. Chẳng hạn, chúng ta hiểu được giới lãnh đạo
của cộng đồng. Kế đến, chúng ta hỏi họ những nhu cầu nào mà cộng đồng
cần. Và rồi chúng ta hỏi họ, hội thánh có thể đáp ứng được gì với các nhu
cầu ấy. Sau đó chúng ta thực hiện bằng hành động. Đây là cách mà chúng
ta gây dựng mối tương quan với cộng đồng. Đây là đầu tư vào vốn liếng xã
hội của hội thánh bạn. Mỗi bước tích cực của tiến trình kể trên như là mỗi
vốn liếng bạn bỏ vào trương mục sinh lợi. Khi giá trị xã hội của hội thánh
gia tăng, thì sự tin cậy đối với hội thánh gia tăng theo.
Theo Hội Thánh Chỉ Nam, mỗi tín đồ Cơ Đốc Phục Lâm phải là “những
công dân gương mẫu... Họ làm việc vì lợi ích chung. Bằng tài chính, nếu
được, và bằng sự phục vụ của mình, chúng ta phải hỗ trợ điều gì là công
bình và chính trực trong cộng đồng của mình.” – Phỏng trích Hội Thánh
Chỉ Nam, mục Tiêu Chuẩn Đời Sống Cơ Đốc Nhân.
Ngoài nhiều ví dụ mà chúng ta học được qua các mục vụ của Đức
Chúa Giê-su, Kinh Thánh còn cho chúng ta nhiều ví dụ để chúng ta thấy
điều gì xảy ra khi dân của Đức Chúa Trời nhận được “vốn liếng xã hội”.
Đọc Công vụ 7:9, 10; Sáng thế Ký 41:38-45; Đa-ni-ên 2:46-49; và Đa-niên 6:1-3. Kể lại cho thấy mối tương quan tích cực mà các nhân vật Kinh
Thánh gặp được với “người ngoại” và kết quả nào họ nhận được.
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Thứ Tư

31 Tháng 8

GIÁ TRỊ CỦA VỐN LIẾNG XÃ HỘI
Hội thánh là một nhóm người tự nguyện và làm việc với một ngân
khoản không nhiều. Vốn liếng xã hội giúp hội thánh bạn có thể đạt đến
những mục đích quan trọng.
Đọc Nê-hê-mi 2:1-9. Kết quả nào dân Chúa đạt được qua sự tin cậy
mà sự nhân lành của thiên thượng đã đặt trong lòng vua Ạt-ta-xét-xe?

“Tài chính và lương thực mà Nê-hê-mi có, do ông đã nhận được từ
những người có thể giúp ông. Đức Chúa Trời đã chạm lòng những người
có thể giúp đỡ dân Ngài. Ngài cảm động lòng họ để họ gia ân vì chính
nghĩa. Những người làm việc cho Đức Chúa Trời cần biết dùng sự trợ giúp
mà Chúa đã cảm động lòng những kẻ đã ban bố... Người ban cho có thể
là những người chưa có đức tin nơi Đấng Cơ Đốc, và không biết gì về Lời
Chúa, nhưng đó không phải là lý do để từ chối của dâng của họ.” – Phỏng
trích Ellen G. White, Prophets and Kings (Các Tiên Tri và Các Vua), trang
634.
Qua câu chuyện Nê-hê-mi kể lại, chúng ta thấy thật diệu kỳ, những kẻ
chưa biết Chúa và còn thờ tà thần nhưng lại được cảm động để giúp đỡ
công việc của Chúa. Đây là một bài học quan trọng cho chúng ta. Chúng
ta phải sẵn lòng làm việc với mọi người, cho dù đó là những người không
cùng một niềm tin, nếu sự làm việc chung ấy giúp cho chương trình của
Chúa được phát triển và thành công. Dĩ nhiên chúng ta phải cẩn thận xem
những mối liên hệ của mình đối với kẻ khác. Chúng ta luôn cần phải cầu
nguyện và thận trọng khi làm việc với những nhóm người có thể giúp
chúng ta thành công khi chúng ta tham gia vào những mục vụ mang lại
sự hữu ích cho cộng đồng. Rất thường xuyên, nhiều nhóm người hoặc cá
nhân muốn hỗ trợ chúng ta. Hội thánh cần thận trọng không phải chụp lấy
liền cơ hội. Hội thánh phải cầu nguyện và nghiên cứu cẩn thận trước khi
nhận lãnh một sự trợ cấp nào.
Cho biết có cách nào mà bạn nghĩ có thể giúp hội thánh xây dựng
thêm “vốn liếng xã hội” trong cộng đồng mà về sau sẽ mang lại những
kết quả tốt và hữu ích cho đồng bào?
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Thứ Năm

1 Tháng 9

ĐƯỢC ƠN TRƯỚC MẶT CÁC DÂN
Chúng ta may mắn là những người đã được ơn Chúa và tìm được ánh
sáng của Ngài. Ánh sáng này không chỉ là sự hiểu biết về Đức Chúa Trời
không thôi, mà còn là sự hiểu được Thập Tự Giá, Người chết đi về đâu,
Ngày Sa-bát, và cuộc thiện ác đấu tranh (giữa Đấng Christ và Sa-tan). Đây
là những chân lý mang lại phước hạnh cho chúng ta. Khi nghĩ đến ánh
sáng mà chúng ta đã nhận được về sức khỏe và về chữa trị, chúng ta thấy
mình thật có nhiều điều để phải sẻ chia với đồng bào quanh mình.
Đọc Phục truyền 4:1-9. Đức Giê-hô-va phán gì với dân Ngài? Các lời
truyền này cũng áp dụng với đời sống người tín đồ của chúng ta ngày
nay như thế nào? Chúa phán bảo dân Ngài phải tuân theo mọi điều
Ngài đã ra lệnh cho họ. Mạng lệnh ấy có nghĩa gì trong đời sống chúng
ta ngày nay?

Một nhóm tín hữu của một hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm đặt câu hỏi
cho chính họ: Liệu cộng đồng quanh chúng ta có tiếc nhớ hay là biết đến
nếu bỗng dưng nhà thờ chúng ta biến mất? Câu trả lời họ có được là,
“Không, chẳng có ai biết hay là nhớ chúng ta cả.” Cộng đồng của họ không
tin cậy vào sự hiện diện của họ!
Nhóm người ấy không thích câu trả lời mà họ tìm được. Thế cho nên họ
đi từ “xây dựng thành trì sang xây dựng nhịp cầu”. Họ thận trọng không để
cho lẽ thật của niềm tin họ bị xoay chuyển, nhưng họ dốc lòng làm việc với
các tổ chức (dù ngoại đạo) và đã làm công việc phục vụ như Chúa đã làm.
Họ không chỉ ào ạt tham gia một dự án, nhưng họ tham gia các chương
trình mang lại hữu ích cho cộng đồng. Từ đó sự hiện hữu của hội thánh ở
trong cộng đồng không còn là vô hình nữa.
Hãy đọc Công vụ 2:42-47. Điều gì đã làm cho hội thánh ban đầu
“được đẹp lòng cả dân chúng” và hội thánh phát triển? So sánh các giá trị
được nhắc đến trong các câu này với những giá trị mà hội thánh bạn có.
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Thứ Sáu

2 Tháng 9

NGHIÊN CỨU BỔ TÚC:
Đọc Mác 5;18-20; Lu-ca 8:38, 39; và Công Vụ 5:12-16.
Có rất nhiều cách để bạn và hội thánh bạn cùng hợp tác làm việc với các
hội thánh khác và các tổ chức để mang lại lợi ích cho cộng đồng. Rất quan
trọng là hội thánh phải biết nhu cầu của cộng đồng. Nhờ đó hội thánh bạn
mới có thể cùng làm việc với các tổ chức khác để phục vụ các nhu cầu ấy.
Còn cách nào hay hơn để chiếm được lòng tin cậy của cộng đồng hay của
các hội thánh bạn bằng cách cùng làm việc với họ? Khi giữa hội thánh
và cộng đồng đã có được một mối tương quan, tin cậy xây đắp, từ đó hội
thánh mới có thể tiến tới việc làm chứng đạo và giới thiệu Đức Chúa Giêsu cho cộng đồng. Hội thánh đừng quên trọng trách truyền giáo và mang
lại kết quả. Chỉ có mình Đức Chúa Trời biết được bao nhiêu người sẽ được
mang về cùng Ngài nhờ hành động đơn giản là giao tiếp để làm điều tốt
cho những ai đang có nhu cầu.

ĐỀ TÀI THẢO LUẬN:
1. Chúng ta có bổn phận phải để tiếng tốt trong cộng đồng. Đồng thời,

Đức Chúa Giê-su đã dặn dò trong Ma-thi-ơ 10:22: “‘Các ngươi sẽ bị thiên
hạ ghen ghét vì danh ta; song ai bền lòng cho đến cuối cùng thì sẽ được
rỗi.’” Chúng ta dung hòa hai tư tưởng trái nghịch nhau này như thế nào?
2. Cả lớp hãy cùng nhau thảo luận câu trả lời cho câu hỏi sau đây: Đức
tin thật là như thế nào? Nếu chúng ta thật có một đức tin vào sự cứu rỗi
của Đức Chúa Giê-su, thì chúng ta khác với những người không có cùng
đức tin ấy như thế nào?
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