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Nhập Đề

NHỮNG NGƯỜI RẤT HÈN MỌN NÀY...
Tín hữu Cơ Đốc Phục Lâm được kêu gọi để rao giảng “Tin Lành đời
đời” (Khải huyền 14:6) cho cả thế giới. Làm như vậy, chúng ta chỉ đơn giản
tuân theo lời Đức Chúa Giê-su về công cuộc làm báp-têm và đào tạo môn
đồ, và “dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi” (Mathi-ơ 28:20). Và trong số các mệnh lệnh của Ngài, chúng ta phải làm mục
vụ cho những ai đang bị thương đau, chà đạp, nghèo khó, đói khát, hay tù
đày.
Xét cho cùng, chính Đức Chúa Giê-su, sau khi kể chuyện ngụ ngôn về
Người Sa-ma-ri nhơn lành (Lu-ca 10:30–36), đã ra lệnh cho những người
đang nghe Ngài rằng: “Hãy đi, làm theo như vậy” (Lu-ca 10:37). Chính
Đức Chúa Giê-su, qua mô tả khi Ngài sẽ phân chia các quốc gia như cách
một “kẻ chăn chiên chia chiên với dê ra” (Ma-thi-ơ 25:32), đã nói lên tầm
quan trọng của việc giúp đỡ người bị đói, bị bệnh, bị trần truồng, và bị cầm
tù. “Quả thật, ta nói cùng các ngươi, hễ các ngươi đã làm việc đó cho một
người trong những người rất hèn mọn nầy của anh em ta, ấy là đã làm cho
chính mình ta vậy”(Ma-thi-ơ 25:40).
Nói cách khác, song song với việc tuyên rao những lẽ thật vĩ đại về sự
cứu rỗi, nơi thánh, trạng thái người chết, và tính cách bất diệt của luật
pháp, chúng ta cũng phải chăm sóc nhu cầu của người khác. Và còn cách
nào để tiếp cận mọi người tốt hơn là làm việc cho phúc lợi của họ? Như
trong một câu nói nổi tiếng của bà Ellen G. White: “Chỉ riêng phương
pháp của Đấng Cơ Đốc mới có thể mang lại thành công thực sự khi tiếp
cận người khác. Đấng Cứu Thế chung đụng với dân chúng như một người
mong muốn lòng tốt lành của họ. Ngài bày tỏ tình cảm thông đối với người
lạ, phục vụ nhu cầu của tha nhân, và chiếm được lòng tin của thế nhân.
Sau đó Ngài kêu gọi họ ‘Hãy Theo Ta.’ – The Ministry of Healing, trang 143.
Trong Kinh Thánh, người ta đếm được tới 2,103 câu bày tỏ mối quan
tâm đặc biệt của Đức Chúa Trời cho người nghèo đói và người bị áp bức.
So với tổng số các lần đề cập đến nhiều khía cạnh khác như niềm tin, giáo
lý, và lối sống của Cơ Đốc nhân nói chung, thì số lần đề cập đến các mục vụ
giúp tha nhân có một sức nặng quá chênh lệch. Chúng ta cần phải nghiêm
túc quan tâm hơn tới các hành động làm vơi bớt phần nào những cơn đau
đớn và nỗi thảm sầu đang hoành hành xung quanh chúng ta. Thực ra mối
quan tâm này sẽ không làm suy giảm nỗ lực truyền bá phúc âm; ngược lại,
nó có thể trở thành một phương cách rất hữu hiệu để rao giảng tin lành.
Dĩ nhiên giúp đỡ kẻ khác là điều đáng khen, ngay cả nếu chỉ nhằm mục
đích giúp đỡ họ mà thôi. Chúng ta cần phải “làm sự công bình” (Mi-chê
6:8), vì, rất đơn giản, “thi hành công lý” là chuyện vừa phải, vừa tốt. Tuy
nhiên, thậm chí phải chăng có lẽ còn tốt hơn nữa, nếu trong khi thi hành
công lý và tiếp tay người khác về các nhu cầu trước mắt và tạm thời của họ,
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chúng ta đồng thời cũng chia sẻ lời hứa về sự sống vĩnh hằng trong Đấng
Cơ Đốc, là “lẽ về sự trông cậy trong anh em” (1 Phi-e-rơ 3:15)?
Đức Chúa Giê-su chữa lành bệnh tật, kẻ mù được sáng, kẻ phung được
sạch, ngay cả người chết được sống lại. Nhưng phải chăng hết thảy những
ai đã được Ngài cứu chữa rồi sớm hay muộn, một ngày nào đó, cũng xa lìa
dương thế? Chính vì vậy, khi có cái nhìn xa rộng, chúng ta thấy rằng, bất
cứ điều gì tốt đẹp Ngài làm cho họ và cho nhu cầu trước mắt của họ, Ngài
cũng làm nhiều hơn nữa. Vâng, Ngài đã chăm sóc những người đang quằn
quại trong cơn đau thể xác hay tinh thần, nhưng sau đó đã tha thiết mời gọi
họ, Hãy Theo Ta. Và đó chính xác là lý do tại sao chúng ta cũng nên chăm
sóc những người đang bị tổn thương và sau đó nhắn nhủ với họ rằng, Hãy
Theo Ngài.
Không thắc mắc gì nữa, qua nỗ lực tìm kiếm công lý và những phẩm
chất tốt lành ở trên đất, chúng ta đang diễn tập cho thiên quốc của Đức
Chúa Trời (Lu-ca 4:18, 19), dưới nhiều hình thức. Các hình thức này chứng
tỏ chúng ít ra cũng có giá trị, cũng trung tín và có lẽ cũng hiệu quả như
hành động giảng đạo. Khi chúng ta lo lắng cho người khốn cùng và người
bị đè nén, chúng ta thực sự đang thờ phượng và vinh danh Đức Chúa Trời
(Ê-sai 58:6–10). Nhưng nếu chúng ta thất bại trong trách nhiệm phục vụ
người bị tổn thương, đắng cay, và những tấm lòng tan vỡ, chúng ta đã vô
tình bóp méo làm xấu xí đi hình ảnh cao đẹp của Chúa chúng ta trong ánh
mắt thế nhân (Châm ngôn 14:31).
Vậy trong ba tháng này chúng ta sẽ xem Lời Chúa nói gì (và rất phong
phú) về bổn phận của chúng ta phải phục vụ nhu cầu của những người
xung quanh.
“Các ngươi đã được lãnh không thì hãy cho không” (Ma-thi-ơ 10:8).
Điều đó nói lên tất cả.
Ông Jonathan Duffy từng là chủ tịch của ADRA (Cơ quan Cứu trợ và
Phát triển Cơ Đốc Phục Lâm) Quốc tế thuộc Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm Thế
giới từ năm 2012. Trước khi gia nhập ADRA Úc Châu vào năm 2008, ông
từng là Giám đốc Bộ Y tế của Tổng hội Cơ Đốc Phục Lâm Nam Thái Bình
Dương, nơi ông có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực y tế và phát triển sức
khỏe cộng đồng.
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