
CẤT LÊN TIẾNG NÓI GIỮA LÚC SỢ 
HÃI VÂY QUANH 

   

16 THÁNG 3, NĂM 2020 
  
ROBIN J.JOHNSON 

 Sự sợ hãi, bất an, lo lắng quá mức, và hoảng loạn là điềm nguy hiểm đang lan rộng khắp 
thế giới. Tôi đang nói về sự phản ứng rộng rãi của nhiều người về một loại Vi-rút mang tên 
COVID-19, mà gần đây - được công bố là một loại Dịch Bệnh bởi tổ chức Y Tế Thế Giới 
(WHO). 

 Mặc dù cơn đại dịch mà chúng ta đang phải đối mặt ngày càng lan rộng, nhưng có lẽ loại 
Vi-rút này thực sự không nghiêm trọng như chúng ta tưởng, mà chính là nỗi sợ hãi hiện đang 
làm tê liệt cuộc sống hàng triệu người dân trên thế giới, và đồng thời cũng có thể là một nguyên 
nhân dẫn đến một cuộc khủng hoảng tài chính Toàn Cầu. Những điều đó có thể sẽ trở nên tồi tệ 
hơn, trước khi nó quay lại trạng thái như lúc dịch bệnh chưa bùng phát. Một số đang đổ lỗi cho 
phương tiện truyền thông vì đã dấy lên nỗi sợ hãi và bất an, trong khi đó các “phương tiện 
truyền thông” đã tự biện minh cho chính họ bằng cách nói: đây chỉ là “đưa tin.” Điều này có 
thể đúng, nhưng khó thuyết phục vì những tiêu đề giật gân nhằm thu hút sự chú ý của độc giả 
cũng không cứu vớt được tình hình này. Một vài nhà lãnh đạo trên thế giới tại một số quốc gia, 
cũng không giúp được gì khi đưa ra những lời phủ nhận, hoặc tuyên bố không căn cứ, và thiếu 
chính xác của họ. Thứ ta cần hiện nay là - sự thật!  

 Nhiều nhà lãnh đạo có trách nhiệm trên khắp thế giới đang đề ra những kế hoạch có chiến 
lược và sáng tạo, nhằm giảm thiểu sự ảnh hưởng đến công dân của nước họ. Quả thật đây chắc 
chắn là những ngày kỳ lạ. Chúng ta chưa từng đi qua giai đoạn nào như thế này, nhưng điều này 
chưa hẳn là tận thế. Không nghi ngờ gì nữa, đời sống ngắn ngủi sắp tới đây sẽ có những khác 
biệt đáng kể. Và những ngày phía trước không ai biết chắc được. Tuy nhiên, đừng sợ hãi! Chúng 
ta sẽ cùng nhau vượt qua tất cả điều này. 

 Loại Vi-rút này có làm cho Đức Chúa Trời ngạc nhiên? Không, không hề! Hỡi những ai 
đương có tai, hãy lắng nghe lời Chúa đã phán, và được chép trong Kinh Thánh cho Hội Thánh 
của Ngài. Như được trích dẫn: “Sự tuyệt vọng của người, là cơ hội của Đức Chúa Trời.” Chúng 
ta, là dân sự của Ngài, phải trở thành một phần của câu trả lời, chứ không phải là thành phần 
làm gia tăng thêm nỗi sợ và bất an cho thế giới. Thân thể Đấng Christ phải là tiếng nói của mọi 
lý do và hy vọng, giữa những ngày đầy thử thách. 



“SỰ BUỒN-RẦU Ở NƠI LÒNG NGƯỜI LÀM CHO NAO-SỜN; NHƯNG MỘT LỜI LÀNH 
KHIẾN LÒNG VUI-VẺ.” CHÂM-NGÔN 12:25  (BẢN DỊCH VIE1925) 

 MỞ ĐẦU 

Hãy để tôi chia sẻ một lời tiên tri khích lệ, được công bố vào buổi lễ Thờ phượng Chúa 
Nhật tại hội thánh của chúng tôi (8/3/2020). 

“TẤT CẢ ANH CHỊ EM (HỘI THÁNH) LÀ TIẾNG NÓI. TIẾNG NÓI CỦA MỌI LÝ DO VÀ 
NIỀM HY VỌNG, DÀNH RIÊNG CHO MỘT THẾ GIỚI ĐẦY DẪY SỰ TUYỆT VỌNG. TIẾNG 
NÓI ĐỂ CÔNG BỐ SỰ OAI NGHIÊM, THÁNH KHIẾT VỀ MỘT ĐỨC CHÚA TRỜI HẰNG 
SỐNG. KHÔNG THỂ  IM LẶNG TRONG GIAI ĐOẠN NHƯ THẾ NÀY, BÈN LÀ CÔNG BỐ 
MỘT CÁCH DẠN  DĨ  VỀ MỘT NIỀM HY VỌNG DUY NHẤT CỦA NHÂN LOẠI, MỘT TIN 
LÀNH CỦA CHÚA CỨU THẾ GIÊ-XU CHRIST.” 

Lời tiên tri này như một điều nhắc nhỡ rằng trong những ngày hoạn nạn, thì Hội Thánh 
(Cơ Đốc Nhân) phải có tránh nghiệm công bố một cách cưu mang, nhạy bén và dạn dĩ cho 
những người sống gần bên chúng ta. 

CƠ ĐỐC NHÂN ĐƯỢC KÊU GỌI ĐỂ TRỞ NÊN ... 

• Nói lên tiếng nói của niềm hy vọng, sự dè dữ và khôn ngoan. Chứ không phải là những kẻ 
làm gia tăng thêm nỗi sợ vô lý và sự phản ứng quá mức. 

• Lời nói có mục đích tôn cao danh GIÊ-XU, và công bố Tin Tốt Lành về Nước Đức Chúa 
Trời, với một lời mời gọi để đến nhận Ân Điển, sự Tha Thứ, Giúp Đỡ, và Hy Vọng cho 
đời này, và cõi đời đời trong danh Chúa GIÊ-XU.  

• Lời kêu cầu được thấu đến trước ngôi của Đức Chúa Trời, sự kêu cầu danh Cha, sự cầu 
thay cho toàn thể những người đương bị hư mất, đang ở trong tuyệt vọng, và chán 
chường, - đứng “vào chỗ sứt mẻ” để cầu thay cho họ trong danh Chúa GIÊ-XU. 

1. LÀ MÔN ĐỒ CỦA CHÚA, CHÚNG TA CẦN LÀM GÌ? 
• Sự Cầu Nguyện luôn là ưu tiên hàng đầu.                                                             

Không chỉ lời cầu nguyện bình thường, bèn là lời cầu nguyện có chủ đích tập trung vào 
tìm kiếm sự hiện diện của Đức Chúa Trời trong đời sống mỗi chúng ta, cho những người 
xung quanh và rộng hơn là cho cộng đồng, cũng như dân tộc. Hãy nhớ rằng, lời cầu nguyện 
cụ thể sẽ đem lại sự đáp lời cụ thể! 

“CHỚ LO-PHIỀN CHI HẾT, NHƯNG TRONG MỌI SỰ HÃY DÙNG LỜI CẦU-NGUYỆN, NÀI 
XIN, VÀ SỰ TẠ ƠN MÀ TRÌNH CÁC SỰ CẦU-XIN CỦA MÌNH CHO ĐỨC CHÚA TRỜI.6 SỰ 
BÌNH-AN CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI VƯỢT-QUÁ MỌI SỰ HIỂU-BIẾT, SẼ GIỮ-GÌN LÒNG VÀ 



Ý-TƯỞNG ANH EM TRONG ĐỨC CHÚA GIÊ-XU - CHRIST.7” PHI-LÍP 4:6-7 (Bản Dịch 
VIE1925) 

• Cầu nguyện cho sự lây lan của dịch bệnh sẽ bị chấm dứt và sự chữa lành đến trên những 
ai đang mắc phải Covid-19. 

• Cầu nguyện để chống lại những âm mưu của kẻ thù, lời nói dối của ma quỷ, và tin tức sai 
lệch xen lẫn với sự thật, được tạo ra để gây nên lòng bối rối, và cuối cùng là sự chồng 
chất bởi nỗi sợ. 

• Cầu nguyện cho những quyết định sáng suốt, khôn ngoan đúng thời điểm đến trên các 
cấp lãnh đạo. 

• Cầu nguyện cho sự đột phá trong việc tìm kiếm giải pháp y tế, nhằm ngăn chặn và tiêu 
diệt vi-rút Co-vid 19. Cũng như cung cấp chủng ngừa chống lại sự lan rộng đang lây lan 
ngay bây giờ và trong tương lai. 

 “CHO CÁC VUA, CHO HẾT THẢY CÁC BẬC CẦM-QUYỀN, ĐỂ CHÚNG TA ĐƯỢC LẤY 
ĐIỀU NHÂN-ĐỨC VÀ THÀNH-THẬT MÀ Ở ĐỜI CHO BÌNH-TỊNH YÊN-ỔN.’’ 1 TI-MÔ-THÊ 
2:1  (BẢN DỊCH  VIE1925) 

2. ĐỪNG ĐỂ NỖI SỢ LÀM CHỦ BẠN 
Các quyết định khôn ngoan, nhạy bén và sáng suốt chắc chắn sẽ hướng dẫn, và xác định 

các lựa chọn của chúng ta. Sự sợ hãi phi lý đang bao trùm trên thế giới, nó không thể làm chủ 
đối với đời sống Cơ Đốc nhân. Đây là lúc, chúng ta cần đến gần và sâu nhiệm hơn với Chúa. 

Cho những ai đã từng hoặc, thậm chí là rời bỏ mối tương giao giữa mình với Chúa; có lẽ, 
cuộc khủng hoảng này là hồi chuông cảnh tỉnh cho họ. Với một hy vọng rằng, họ sẽ quay trở lại 
bên vòng tay ấm áp của Cha, Đấng luôn yêu thương họ. Chúa là nơi ẩn náu cho tôi với bạn, là 
nguồn hy vọng cho muôn dân, đương lúc đối mặt với hoạn nạn. 

“DANH ĐỨC GIÊ-HÔ-VA VỐN MỘT NGỌN THÁP KIÊN-CỐ; KẺ CÔNG-BÌNH CHẠY ĐẾN 
ĐÓ, GẶP ĐƯỢC NƠI ẨN-TRÚ CAO.” CHÂM-NGÔN 18:10  (BẢN DỊCH VIE1925) 

“LẠI HÃY TRAO MỌI ĐIỀU LO-LẮNG MÌNH CHO NGÀI, VÌ NGÀI HAY SĂN-SÓC ANH EM.” 
1 PHI-E-RƠ  5:7  (BẢN DỊCH VIE1925) 

Chúa biết rằng, Ngài sẽ sớm bị đóng đinh trên Thập-tự , và các môn-đồ Ngài cũng sẽ đối 
mặt với hiện thực tàn khốc; nhưng Ngài đã bảo đừng sợ mà hãy đặt niềm tin nơi Cha. Chúng ta 
cũng có thể làm như vậy, với sự quả quyết rằng: Ngài đang dõi theo chúng ta. 

“LÒNG CÁC NGƯƠI CHỚ HỀ BỐI-RỐI; HÃY TIN ĐỨC CHÚA TRỜI, CŨNG HÃY TIN TA 
NỮA.”  GIĂNG 14:1  (BẢN DỊCH VIE1925) 

Tuy nhiên, tôi không muốn coi khinh, hay xem thường những ai đang lo sợ, vì chính họ biết 
rằng mối đe dọa này rất thật. Nhưng đừng để mối bận tâm làm bạn khiếp hãi! Tôi biết thế nào là 



nỗi sợ vô cớ. Khi còn là một thiếu niên, chưa biết Chúa, tôi thường xuyên đối mặt với những tình 
huống gây nên sự sợ hãi làm suy nhược tâm trí; khi điều đó đeo bám tôi, nó thật sự là một cảm 
giác bi thương. 

“HOẶC DỊCH-LỆ LÂY RA TRONG TỐI-TĂM, HAY LÀ SỰ TÀN-DIỆT PHÁ-HOẠI ĐƯƠNG 
LÚC TRƯA.”  THI-THIÊN 91:6  (BẢN DỊCH VIE1925) 

“HÃY TRAO GÁNH-NẶNG NGƯƠI CHO ĐỨC GIÊ-HÔ-VA, NGÀI SẼ NÂNG-ĐỠ NGƯƠI; 
NGÀI SẼ CHẲNG HỀ CHO NGƯỜI CÔNG-BÌNH BỊ RÚNG ĐỘNG.” THI-THIÊN 55:22  (BẢN 
DỊCH VIE1925) 

3. BƯỚC ĐI TRONG SỰ KHÔN NGOAN 
Hãy dùng sự khôn ngoan tin kính. Đừng hoảng loạn! Kể cả khi chúng ta tuân thủ những 

quy định an toàn vệ sinh, thì vẫn có thể bị cảm sốt, cúm hay lây nhiễm các bệnh truyền nhiễm 
khác. “Rửa tay thường xuyên, che miệng khi ho hay hắt xì, và giữ khoảng cách an toàn với người 
xung quanh; nhờ vậy mà ta không lây bệnh cho họ.” Những hành động trên luôn phải được 
chúng ta xem như là - trách nhiệm của mỗi cá nhân. 

Vậy hãy tuân thủ, thực hành các bước vệ sinh cơ bản, rửa tay thường xuyên, ăn uống lành 
mạnh, và đừng làm việc quá sức. Vì áp lực sẽ làm yếu hệ miễn dịch của cơ thể.                                                                                                           
Hạn chế tiếp xúc với những bệnh nhân dương tính với Corona. Trong trường hợp bạn bị nhiễm, 
hãy tự giác cách ly, và chờ kết quả xét nghiệm. Nghe theo lời khuyên của bác sĩ, và cầu nguyện 
cho sự chữa lành đến từ Đức Chúa Trời. 

“SỰ DẠY-DỖ CỦA NGƯỜI KHÔN-NGOAN VỐN MỘT NGUỒN SỰ SỐNG, ĐẶNG KHIẾN 
NGƯỜI TA TRÁNH- KHỎI BẪY SỰ CHẾT.” CHÂM-NGÔN 13:14 (BẢN DỊCH VIE1925)  

Chắc chắn đâu đó cũng sẽ còn có những hành động ngờ nghệch, bất an, lo lắng và hoảng 
sợ giữa vòng cộng đồng. Đối với chúng ta, người có lòng tin nơi Chúa, chỉ đơn giản là không 
cho phép nỗi sợ hãi làm chủ tâm trí hay hành động, bèn là bởi đức tin và sự thông sáng. Tôi tin 
chắc chúng có thể duy trì lòng chính trực bằng cách tiếp tục làm những gì ta cho là đúng theo ý 
muốn của Chúa. 

“NHƯNG SỰ KHÔN-NGOAN TỪ TRÊN MÀ XUỐNG THÌ TRƯỚC HẾT LÀ THANH-SẠCH, 
SAU LẠI HÒA-THUẬN, TIẾT-ĐỘ, NHU-MÌ, ĐẦY-DẪY LÒNG THƯƠNG-XÓT VÀ BÔNG-TRÁI 
LÀNH,KHÔNG CÓ SỰ HAI LÒNG VÀ GIẢ-HÌNH.17 VẢ, BÔNG-TRÁI CỦA ĐIỀU CÔNG-
BÌNH THÌ GIEO TRONG SỰ HÒA-BÌNH , CHO NHỮNG KẺ NÀO LÀM SỰ HÒA-BÌNH 
VẬY.18”  GIA-CƠ 3: 17-18 (BẢN DỊCH VIE1925) 

4. CÔNG BỐ DẠN DĨ VÀ ĐẦY LÒNG YÊU THƯƠNG 

Như tôi đã nói ở trên, là một người tin Chúa, phải luôn chuẩn bị để nói về Chúa, đồng thời 
là Tiếng Nói cho Ngài. Cơ Đốc Nhân phải dấy lên tiếng nói lẽ thật và hy vọng trong giai đoạn 



đen tối và thách thức này. Đức tin, hy vọng, tình yêu thương - ba yếu tố cơ bản, và lời hằng sống 
phải luôn được đan xen vào mỗi bài giảng, vào cuộc trò chuyện giữa tín đồ với nhau, cũng như 
khi giao tiếp với người ngoại. Nguồn hy vọng duy nhất của loài người là Tin Tức Tốt Lành về 
Nước Đức Chúa Trời; công bố về sự hầu đến của Chúa GIÊ-XU Christ, Đấng Cứu Thế, Đấng 
Chữa Lành. Là các thánh nhân và người tín hữu của Đấng Christ, hãy đem tiếng nói đến muôn 
dân, là tiếng nói duy nhất mang lại hy vọng và sự chữa lành thật sự cho một thế gian tăm tối và 
tuyệt vọng. 

“HỠI KẺ RẤT YÊU-DẤU, VÌ TÔI ĐÃ ÂN-CẦN VIẾT CHO ANH EM VỀ SỰ CỨU-RỖI CHUNG 
CỦA CHÚNG TA, TÔI TƯỞNG PHẢI LÀM ĐIỀU ĐÓ, ĐỂ KHUYÊN ANH EM VÌ ĐẠO MÀ 
TRANH-CHIẾN, LÀ ĐẠO ĐÃ TRUYỀN CHO CÁC THÁNH MỘT LẦN ĐỦ RỒI.” GIU-ĐE 1:3 
(BẢN DỊCH VIE1925)  

  Sẽ là một bi kịch, nếu chúng ta, Hội Thánh của Đức Chúa Trời, luôn giữ mình trong sự yên 
lặng; thì cả thế giới sẽ vì vậy, mà trở nên hỗn độn gấp bội. Đương thì thuận lợi hay bất tiện, 
chúng ta vẫn nên giữ vững vai trò là người trông coi lẽ thật, để công bố cho thế gian.  

“HÃY LẤY SỰ KHÔN-NGOAN ĂN-Ở VỚI NHỮNG NGƯỜI NGOẠI, VÀ LỢI-DỤNG THÌ GIỜ.5 
LỜI NÓI ANH EM PHÁI CÓ ÂN-HẬU THEO LUÔN, VÀ NÊM THÊM MUỐI, HẦU CHO ANH 
EM BIẾT NÊN ĐỐI-ĐÁP MỖI NGƯỜI LÀ THỂ NÀO.6’’ CÔ-LÔ-SE 4:5-6 (BẢN DỊCH 
VIE1925) 

5. ĐỨC CHÚA TRỜI LÀ NƠI NƯƠNG NÁU CỦA CHÚNG TA                   

Ngài là nơi ẩn náu của chúng ta, và là phương cứu giúp chúng ta đương thì hoạn nạn. Nơi 
chúng ta quay về - đó là Đức Chúa Trời. 

“TÔI NÓI VỀ ĐỨC GIÊ-HÔ-VA RẰNG: NGÀI LÀ NƠI NƯƠNG-NÁU TÔI, VÀ LÀ ĐỒN-LŨY 
TÔI; CŨNG LÀ ĐỨC CHÚA TRỜI TÔI, TÔI TIN-CẬY NƠI NGÀI.” THI-THIÊN 91:2 (BẢN 
DỊCH VIE1925) 

Kể cả khi đau ốm hay khỏe mạnh, Đức Chúa Trời vẫn là điểm tựa và là Đấng Chữa Lành. 
Kinh Thánh có đưa ra lời tuyên bố rõ ràng rằng: chúng ta thuộc về Cha. 

“VÌ CHƯNG CŨNG NHƯ CÁC LỜI HỨA CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI ĐỀU LÀ PHẢI TRONG 
NGÀI CẢ, ẤY CŨNG BỞI NGÀI MÀ CHÚNG TÔI NÓI ‘A-MEN’, LÀM SÁNG DANH ĐỨC 
CHÚA TRỜI.” 2 CÔ-RINH-TÔ 1:20  (BẢN DỊCH VIE1925) 

Vì chúng ta đã đặt niềm tin chính mình nơi Ngài, nên đó chắc chắn là “sự trông cậy chớ 
không phải là sự kinh khiếp.” Điều này nghe có vẻ quá thiêng liêng và thiếu tính thực tế. Tuy 
nhiên, có lẽ bằng một cách nào đó, điều đó là đúng trong một số trường hợp. Hãy nhìn nhận như 
thế này, nếu chúng ta không thiêng liêng, thì chúng ta sẽ bị chính thế gian này vùi dập. Là một 
Cơ Đốc nhân, ta cần trở nên mạnh mẽ, và dũng cảm trong ngày thử thách. Chúng ta không nên 



cảm thấy xấu hổ về sự hy vọng chắc chắn, và sự trông cậy nơi Đấng Hằng Sống. Điều quan 
trọng cần được nhắc lại, Chúa là nơi nương náu, và là đồn lũy cho những ai tin Ngài. 

“NẾU CON NGÃ LÒNG TRONG NGÀY HOẠN-NẠN, THÌ SỨC-LỰC CON NHỎ MỌN THAY.’’ 
CHÂM-NGÔN 24:10 (BẢN DỊCH VIE1925) 

6. TRỞ NÊN MỘT CÔNG DÂN CÓ TRÁCH NHIỆM 

Gần đây, tôi đã phải quay về nhà sớm hơn dự định từ một chuyến đi đến các nước thuộc 
khu vực Đông Nam Á, khi tôi đang trên đường đến thì thủ tướng của quốc gia đó công bố dịch 
bệnh đã lây lan và thông báo về sự nguy hiểm của nó. Tôi thực sự không bận tâm mấy về sự lây 
nhiễm của vi-rút; bởi đã tự mình trải qua 25 năm du hành khắp Châu Á, và đã chứng kiến ‘kha 
khá’ các loại bệnh truyền nhiễm, may thay - tôi đã không ‘mang’ nó về nhà. Dù vậy, tôi đã lựa 
chọn rời đi sớm, vì khả năng cao nhiều vấn đề liên quan đến chính quyền địa phương, sẽ ảnh 
hưởng đến ngày tôi về. Vô số các chính quyền thế giới đang thúc đẩy sự đo lường kĩ càng, để 
giảm thiểu sự lây lan của vi-rút hiện nay. Cơ đốc nhân cũng nên làm việc lành chứ không phải 
đầu hàng trước nỗi sợ hãi. Chúng ta phải biết ơn Chúa vì Ngài ban cho những nhà lãnh đạo có 
tín nhiệm cao, cho dù họ có đức tin nơi Chúa hay không. 

Đức Chúa Trời đang cai trị muôn vật, chắc chắn Ngài sẽ không lìa bỏ con cái Ngài. 

“BỞI VÌ NGƯƠI ĐÃ NHỜ ĐỨC GIÊ-HÔ-VA LÀM NƠI NƯƠNG-NÁU MÌNH, VÀ ĐẤNG CHÍ-
CAO LÀM NƠI Ở MÌNH.”  THI-THIÊN 91:9 (BẢN DỊCH 1925) 

PHẦN CUỐI –  MÙA GẶT  ĐÃ GẦN 

Cả trái đất đang rúng động bởi một thứ chưa hề thấy hay trải qua kể từ cuộc đại chiến thế 
kỷ trước. Đương trong tình thế bất ổn, chỉ duy nhất một thứ bình ổn - Chúng ta là công dân nước 
Trời, không thể bị rúng động. 

“NHƯ VẬY, VÌ CHÚNG TA CÓ PHẦN TRONG MỘT NƯỚC KHÔNG HAY RÚNG-ĐỘNG, 
NÊN HÃY CẢM ƠN, HẦU CHO LẤY LÒNG KÍNH-SỢ HẦU VIỆC ĐỨC CHÚA TRỜI MỘT 
CÁCH ĐẸP LÒNG NGÀI.” HÊ-BƠ-RƠ 12:28 (BẢN DỊCH VIE1925) 

Đức tin và cách ứng biến của chúng ta với cuộc khủng hoảng này phải là dấu hiệu cho 
người ngoại biết rằng – có một cách để sống tốt đẹp hơn và hy vọng chưa bao giờ tắt. Thế gian 
này cần chúng ta! 

‘’NHƯNG HÃY TÔN ĐÁNG CHRIST, LÀ CHÚA, LÀM THÁNH TRONG LÒNG MÌNH. HÃY 
THƯỜNG THƯỜNG SẴN SÀNG ĐỂ TRẢ LỜI MỌI KẺ HỎI LẼ VỀ SỰ TRÔNG-CẬY TRONG 
ANH EM, SONG PHẢI HIỀN HÒA VÀ KÍNH SỢ.’’   1 PHI-E-RƠ 3:15 

MÙA GẶT ĐÃ ĐẾN RỒI 



Mùa gặt của hàng tỉ linh hồn đã được nói đến, đang được cầu nguyện, và phải được chuẩn 
bị kĩ càng. Vào năm 2013, mục vụ Million Praying Men được khởi xướng với mong muốn mùa 
gặt này phải được hình thành trong trí. Trong thế giới này, nơi nhiều người cảm thấy lạc lõng và 
niềm hy vọng biết mất, thì vẫn còn đó trong lòng mỗi con người, hạt giống của sự sống đời đời. 
Nhắc nhở mỗi cá nhân, ngay cả tấm lòng cứng rắn nhất, rằng: có thứ tốt hơn đang chờ bạn vươn 
tới. Tất cả đều có trong Nước Trời, nơi ân điển, tình yêu thương, và bình an tụ hợp. Nơi của 
niềm hy vọng thật, và của sự sống thật. 

“KHI NGÀI THẤY NHỮNG ĐÁM DÂN ĐÔNG, THÌ ĐỘNG LÒNG THƯƠNG-XÓT, VÌ HỌ 
CÙNG-KHỐN, VÀ TAN-LẠC NHƯ CHIÊN KHÔNG CÓ KẺ CHĂN.36 NGÀI BÈN PHÁN CÙNG 
MÔN-ĐỒ RẰNG: MÙA GẶT THÌ THẬT TRÚNG, SONG CON GẶT THÌ ÍT.37 VẬY, HÃY CẦU-
XIN CHỦ MÙA GẶT SAI CON GẶT ĐẾN TRONG MÙA MÌNH.38” MA-THI-Ơ 9:36-38  (BẢN 
DỊCH VIE1925) 

Như tôi đã nói, đừng bỏ lỡ cơ hội trở thành tiếng nói của Đức Giê-hô-va; để bày tỏ tình 
yêu, lòng thương xót, sự quan tâm và mang đến cho muôn dân sứ điệp Tin Lành qua lời nói, 
hành động của chúng ta, trong danh Chúa GIÊ-XU.
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