26 Tháng Ba 2020
Gửi đến toàn thể thánh đồ thân thương trong sự khôi phục của Chúa:
Ai có thể phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu của Christ?
Có phải khổ nạn, khốn khổ, bắt bớ, đói kém, trần truồng, nguy hiểm hay gươm giáo chăng?
Nhưng trong mọi điều này, qua Ngài là Đấng yêu chúng ta mà chúng ta thừa sức chinh phục.
— La-mã 8:35, 37
Ân điển và bình an được gia tăng gấp bội cho tất cả anh chị em! Nguyện lời sau đây giúp anh chị
em bước đi trong sự kính sợ Chúa và trong sự an ủi của Thánh Linh. Trong những ngày khó khăn
này, tất cả hội thánh và thánh đồ trên khắp đất đã được đặt để trong lòng chúng tôi và trên vai
chúng tôi trước ngai ân điển. Chúng tôi viết thư này để chia sẻ với anh chị em lời bảo đảm, an ủi,
và khuyến khích trong khi chúng ta đối diện với cơn đại dịch đang gây thiệt hại cho phần lớn địa
cầu và làm đảo lộn đời sống của nhiều người chúng ta mà điều này chưa từng xảy ra trước đây.
Chúng tôi đang thay mặt anh chị em cầu xin rằng Cha sẽ làm mạnh mẽ anh chị em bằng quyền
năng để anh em có thể vững vàng và không rúng động trong Ngài. C̀ng với anh chị em, chúng tôi
cầu thay để chứng cớ Chúa trong sự khôi phục của Ngài được gìn giữ đang khi chúng ta c̀ng
nhau trải qua thời điểm đặc biệt này.
Trong những kì tiệc vừa qua, chúng ta đã thấy Christ trong sự bao-hàm-tất-cả và mở-rộng-tất-cả
là phần chia của Đức Chúa Trời cho chúng ta. Ngài là Đấng toàn túc có khả năng đáp ứng mỗi
nhu cầu của chúng ta trong mỗi hoàn cảnh. Một Đấng Christ như thế đã được sứ đồ Phao-lô vui
hưởng và được ông cung ứng trong khi ông đang ở trong t̀. Gương mẫu Phao-lô phải đầy ý nghĩa
đối với chúng ta trong hoàn cảnh của chúng ta ngày nay. Càng bị giới hạn bên ngoài, chúng ta
càng có thì giờ với Chúa để hấp thụ các phong phú của Ngài và vui hưởng sự tiếp liệu của Ngài.
Nguyện chúng ta lợi dụng cơ hội này bởi việc kéo gần đến Christ hơn, bởi mở ra cho Ngài và Lời
Ngài, hầu cho Ngài được truyền phát vào chúng ta và chúng ta được hiệp nhất với Ngài. Có thế,
chúng ta mới có thể sống Ngài trong sự sống thích-ứng-tất-cả với sự vui mừng và thỏa lòng, được
thoát khỏi mọi lo âu, sợ hãi, và khủng hoảng.
Trong những ngày ở biệt riêng tại nhà, chúng ta cần phải vận dụng để giữ liên lạc với nhau, quan
tâm đến nhau và thúc giục nhau. Tất cả thánh đồ cần sự cung ứng của Thân thể. Mặc d̀ chúng
ta không thể nhóm lại chung với nhau, nhưng chúng ta đừng nên bỏ qua sự nhóm lại, mà trái lại,
phải thường xuyên nhóm họp qua các phương tiện truyền thông hiện đại. Chúng ta hãy liên lạc
với nhau mà vui hưởng sự tương giao hỗ tương và cầu nguyện từng tổ hai hay ba người hay từng
nhóm nhỏ. Đừng quên chăm sóc các thánh đồ lớn tuổi và yếu kém giữa vòng chúng ta hay xao
nhãng việc chăm sóc những người trẻ và những người có nhu cầu. Khi chăm lo những chi thể ấy
theo các đường lối này, chúng ta sẽ thấy rằng lòng chúng ta được mở rộng và chúng ta được đan
kết với nhau trong tình yêu. Trong những ngày này, đừng đình chỉ nếp sống hội thánh nhưng trái
lại phải được mạnh mẽ và tăng trưởng.
Hiện tại đây là những ngày mà chúng ta cần tỉnh táo để vào trong sự cầu nguyện. Trước hết,
chúng ta cầu nguyện chính mình vào trong Đức Chúa Trời để tiếp nhận cung ứng của Ngài rồi
sau đó, theo sự xức dầu bên trong, chúng ta đứng với Chúa cho lợi ích của Ngài trong sự cầu thay.
Chúng ta có thể cầu nguyện cho gia tể Đức Chúa Trời được thực thi, cho ý muốn Ngài được thành
tựu, cho Christ cai quản tình hình thế giới, cho những người cầm quyền có sự khôn ngoan, cho

người ta được cứu, cho những người hâm hẩm được quay trở lại Đức Chúa Trời, cho đời sống
thuộc linh của tất cả thánh đồ được dức dấy và nhu cầu thuộc thể được đáp ứng, và cho sự khôi
phục được hưng thịnh. Nếu dâng đủ thì giờ để cầu xin và khẩn nguyện thì danh sách để cầu
nguyện sẽ dài vô tận. Hơn thế nữa, chúng ta phải nhận thức rằng đằng sau hoàn cảnh huyên náo
bên ngoài có một cuộc chiến thuộc linh diễn ra trên trời mà Sa-tan đang cố ngăn cản chuyển động
của Đức Chúa Trời và làm thánh đồ mòn mỏi.
Đức Chúa Trời—Đấng Cứu rỗi của chúng ta khao khát mọi người được cứu và đạt đến sự thông
biết lẽ thật. Vào những ngày này chúng ta cần phải có đầy gánh nặng cho những người chưa tin ở
xung quanh chúng ta. Trong khi chúng ta có Christ là nơi trú ẩn của chúng ta trong thời kì thử
thách, thì những người chưa tin Christ không biết có một nơi trú ẩn như thế, và họ dễ dàng trở
nên buồn khổ, sợ hãi và bị kềm kẹp bởi sự vô vọng. Họ rất cần nghe phúc âm bình an và tiếp
nhận Đức Chúa Trời là Đấng Bình an. Bây giờ chính là thời điểm đúng lúc cho phúc âm lan rộng
cách tươi mới đến những người thân thuộc, bạn bè, hàng xóm và sở làm. Đúng hay không đúng
thời điểm, chúng ta cần được dấy lên và rao giảng Lời cách mạnh mẽ để làm chứng về Christ và
sự cứu rỗi vĩ đại mà chúng ta có trong Ngài.
Chúng ta là những người có một hi vọng vĩ đại, một hi vọng không đặt vào thời đại này hay vào
những điều thuộc thời đại này. Hi vọng của chúng ta là ở trong Chúa Jesus yêu dấu và trong việc
Ngài trở lại. Chúng ta ao ước việc Ngài mau chóng trở lại vì chúng ta yêu sự hiện ra của Ngài. o
đó, chúng ta hợp tác với công tác biến đổi của Ngài bên trong chúng ta để chúng ta được sửa soạn
làm Cô âu Ngài, chúng ta đồng lao tác với Ngài để thực thi kế hoạch thần thượng của Ngài
giữa sự hỗn loạn thuộc Sa-tan này, và chúng ta thức canh và cầu nguyện cho việc Ngài trở lại.
Thiên tai thế giới này là một phần của những cơn đau chuyển dạ thuộc sự khổ nạn xảy ra vào lúc
cuối của thời đại này. Bây giờ là lúc mà tín đồ chúng ta phải thức dậy từ giấc ngủ và chú ý đến lời
tiên tri của Kinh văn như là ngọn đèn hướng dẫn chúng ta đến lúc rạng đông khi vị Vua trở lại.
Thưa thánh đồ, đây không phải là thời điểm mà chúng ta ch̀n bước nhưng phải tiến tới. Chúng
ta được đảm bảo trong Chúa rằng sau khi chịu nhẫn nại trải qua sự gián đoạn hiện thời, sự khôi
phục của Chúa sẽ mạnh mẽ hơn và thắng thế hơn bao giờ hết. Ngay cả giữa hoàn cảnh hiện tại,
Chúa đã cho chúng ta đường lối tuyệt diệu để tấn tới với Ngài, đặc biệt qua việc chúng ta thực
hành đường lối chỉ định của Đức Chúa Trời trong nếp sống hội thánh, được trợ giúp bởi kỹ nghệ
thông tin, dựa trên căn bản tư gia và tổ sinh động. Lịch sử nói cho chúng ta biết khi hội thánh ở
dưới sự chịu khổ và bắt bớ, Christ sẽ có đường lối để tấn tới trong chuyển động của Ngài thậm chí
càng hơn. Nguyện chúng ta được đầy năng lực do sự vận hành bề trong của Ngài để cứ tiếp tục
tiến tới!
Nhưng Đức Chúa Trời của mọi ân điển, Đấng kêu gọi anh em vào vinh hiển đời đời của Ngài
trong Christ Jesus, sau khi anh em đã chịu khổ ít lâu thì chính Ngài sẽ hoàn hảo, làm vững vàng,
làm mạnh mẽ và lập nền anh em.
Nguyện vinh hiển và đại năng quy về Ngài mãi mãi vô cùng. A-men
— 1 Phi-e-rơ 5:10-11

Tình yêu trong Christ Jesus của chúng tôi ở với c̀ng tất cả anh chị em,
Các đồng công trong sự khôi phục của Chúa

