Phụ nữ và Hy vọng # 688
Bài học cho đời sống: Ngôn ngữ tình yêu: Lời khẳng định
Bài học cho tâm linh: Lời yêu thương của Đức Chúa Trời
Tóm tắt
Đời sống: Dùng lời nói để khích lệ người khác
Tâm linh: Ẩn dụ của Chúa Giê-xu về các ta lâng
Bài học dạy dỗ: Chúa bày tỏ tình yêu của Ngài qua lời Kinh Thánh
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Nhạc
Tuyết Nga: Tuyết Nga thân ái kính chào quí thính giả. Hôm nay quí vị có khỏe không?
Chúng tôi rất vui khi biết có rất nhiều chị em đang lắng nghe chương trình Phụ nữ và Hy
vọng trong thì giờ này. Tuyết Nga cũng thân chào Mai Tuyết. Hôm nay em mặc chiếc áo
đẹp quá, rất hợp với em, chị nhìn thấy em tươi trẻ lắm đó.
Mai Tuyết: Thân chào các bạn. Cám ơn chị Nga, hôm nay em thấy chị vui quá, không biết
chị có điều gì vui muốn chia sẻ cho em và quí thính giả không?
Tuyết Nga: À. Thật ra thì cũng bình thường, không có gì đặc biệt hết nhưng Mai Tuyết
biết không, chị đang thực hành một ngôn ngữ của tình yêu.
Mai Tuyết: (cười) À em nghĩ ra rồi, ngôn ngữ của tình yêu mà chị đang thực hành là lời
khẳng định phải không chị?
Tuyết Nga: Hay quá Tuyết đoán đúng rồi, hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu thêm về ngôn
ngữ này. Đây là một ngôn ngữ tình yêu mà nhiều người thích lắm đó. Vậy mời các bạn
tiếp tục theo dõi.
Nhạc
Mai Tuyết: Cám ơn các bạn đang lắng nghe chương trình hôm nay.
Như các bạn đã nghe trong những bài học gần đây, chúng ta đang nói về năm ngôn ngữ
của tình yêu. Chúng ta biết rằng mỗi người cảm nhận được yêu thương bằng nhiều cách
khác nhau.
Tuyết Nga:Đúng rồi. Có người cảm thấy mình được yêu thương khi nhận được quà tặng,
còn người khác thì biết mình được yêu khi nhận được sự giúp đỡ hay có ai đó dành thời
giờ ở bên cạnh mình.
Kiều Oanh: Các bạn nói rất đúng, theo ông Gary thì có tất cả năm ngôn ngữ hay năm
phương cách mà con người hiểu và nói lên tình cảm yêu thương. Năm ngôn ngữ đó là lời
khẳng định, thời gian chất lượng, quà tặng, hành động phục vụ và cuối cùng là truyền
cảm bằng xúc giác. Chúng ta cần biết nhiều về những ngôn ngữ tình yêu này để có thể
hiểu người khác và sẽ cố gắng bày tỏ tình yêu với những người khác một cách thích hợp
nhất, đúng với ý của họ.
Em có nghe chị Nga nói là chị cảm thấy được chồng chị yêu thương khi anh ấy ở bên
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cạnh chị, cùng đi tản bộ với chị mỗi chiều hay cùng làm chung một việc gì đó với chị
phải không?
Tuyết Nga: Phải rồi. Lần trước chúng ta đã nghe nói về thời gian chất lượng là một trong
năm cách bày tỏ tình yêu. Chị thích chồng chị dành thì giờ cho chị: ở bên cạnh chị, cùng
làm chung công việc gì đó với chị và cùng chị dạo chơi đây đó.
Kiều Oanh: Hôm nay chúng ta sẽ nghe thêm một ngôn ngữ của tình yêu khác, đó là lời
khẳng định. Đó là khi chúng ta bày tỏ tình yêu với người khác bằng lời nói hay có thể là
viết ra trên giấy, trên thiệp...
Dù lớn hay nhỏ chúng ta đều muốn nghe những lời nói khích lệ, nhưng nếu ngôn ngữ
tình yêu của người là lời khẳng định thì người nầy rất cần nghe những lời ca ngợi, những
lời thân ái vì những lời đó làm cho người nầy cảm thấy mình được yêu thương, quí trọng.
Mai Tuyết: Có phải Kiều Oanh đang nói về những lời khen tặng không?
Kiều Oanh: Đúng vậy. Theo ông Gary thì những “lời khen tặng hay lời cảm ơn là những
lờ truyền thông tình yêu thật mạnh mẽ.” Khen ngợi là một trong những cách nói lên lời
khẳng định với người chồng và giúp tăng thêm lòng tự tin của anh ấy. Cách phát biểu hay
nhất để nói lên lời khẳng định là dùng những từ đơn giản, thẳng thắn để khen như là:
“Anh thật là giỏi vì đã sửa cái bếp cho em.”; “ Hôm nay con dọn dẹp nhà cửa rất sạch
sẻ.”; “Thức ăn hôm nay ngon quá.”;” Bạn mặc bộ đồ này đẹp lắm.”... Ai nghe những lời
khen như thế cũng thấy vui phải không các bạn?
Tuyết Nga: Công việc mình làm mà được người khác khen ngợi thì mình cảm thấy được
khích lệ và vui lắm chứ. Chúng ta đều rất cần lời khích lệ, phải không các bạn?
Kiều Oanh: Bạn có thấy ấm lòng khi nghe một người nào đó nói lời khen ngợi thật lòng
không? Bạn có trân quí những tấm thiệp của người khác trao cho bạn với những lời lẽ đầy
yêu thương không? Bạn có luôn ghi nhớ lời khen ngợi của ai đó về một việc bạn làm
không? Nếu vậy thì có lẽ ngôn ngữ yêu thương của bạn là lời khẳng định.
Mai Tuyết: Nhưng mà lời khen tặng không phải luôn luôn thành thật đâu, có khi người ta
chỉ khen theo phép lịch sự hay chỉ là trên môi miệng thôi còn trong lòng thì không phải
như vậy.
Kiều Oanh: Đúng vậy. Có người nịnh bợ nói lời khen tặng một cách trống rỗng với ý đồ
muốn bạn làm điều họ muốn mà thôi. Nhưng lời khen với lòng thành thật sẽ có giá trị lớn
và làm người được khen ngợi lên tinh thần rất nhiều.
Tuyết Nga: Vậy thì lời khen phải thực tế một chút phải không? Chúng ta cần nhạy bén
nhìn ra những điều tốt để nói lời khen một cách thật lòng.
Mai Tuyết: Nhưng nếu không khéo ăn nói và không biết làm thế nào để khen ngợi người
khác thì mình phải làm sao?
Kiều Oanh: Nếu vậy thì bạn phải cần học hỏi thêm bằng cách đọc sách báo hay nghe
người khác nói rồi cố ghi nhớ hay ghi chép lại những lời khen tặng mà bạn thích để khi
nào có dịp thì sử dụng. Hằng ngày nên để ý chồng, con hay người làm chung xem có
những việc nào họ làm tốt hay họ có sự cố gắng nào thì bạn nên nói những lời khích lệ
họ. Bạn sẽ thấy điều đó làm giảm bớt căng thẳng nơi làm việc và cũng giúp cho gia đình
được vui tươi.
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Bạn hãy để ý xem nếu ngôn ngữ tình yêu của một người là lời khẳng định thì người nầy
có phản ứng với lời khích lệ rất rõ với những lời khen ngợi. Lời khen ngợi đối với người
nầy giống như nước tưới trên bông hoa đang khô héo vậy.
Tuyết Nga: Lời khen giúp gia đình được vui vẻ. Vậy nếu chồng bạn là người cần mẫn làm
việc, luôn quan tâm chăm lo cho gia đình thì bạn nên nói lời cảm ơn về những việc làm
của anh ấy.
Mai Tuyết: Nếu bạn có những đứa con ngoan luôn vâng lời và siêng năng học hành thì
bạn nên nói lời khen ngợi để cho chúng biết rằng bạn rất hài lòng khi có những đứa con
như vậy.
Kiều Oanh: Trong cuộc sống thường nhật chúng ta thấy không chỉ có những người thân
trong gia đình mà bên ngoài xã hội, có nhiều người chúng ta cần nói lời cám ơn hay lời
khích lệ họ phải không bạn? Chẳng hạn như chúng ta nói lời cám ơn với người phát thư,
người bán hàng vui vẻ, thầy cô giáo của con cái bạn, người bạn hàng xóm thường giúp đỡ
bạn...
Chúng ta cần thực hành nói những lời đem lại sự gây dựng, nâng đỡ tinh thần của người
chung quanh để mối quan hệ giữa chúng ta với họ ngày càng tốt đẹp hơn.
Nhạc
Mai Tuyết: Thân mời các bạn trở lại với chương trình. Chúng ta đang nói về những lời
khen ngợi, khích lệ sẽ làm lên tinh thần của người nghe.
Kiều Oanh: Nhưng bạn biết không, có những lời nói chẳng những không đem đến sự
khích lệ, không nâng đỡ tinh thần mà ngược lại còn gây đau lòng, khiến người nghe bị tổn
thương, xuống tinh thần, mất niềm hy vọng, đó là những lời độc ác, cay nghiệt, chỉ trích,
lên án, nói vu, nhục mạ...
Có khi nào một lời nói của người khác làm bạn đau khổ không?
Tuyết Nga: Có chớ Kiều Oanh. Có những lời nói gây tổn hại rất lớn về mặt tinh thần cũng
như tình cảm của người nghe.
Mai Tuyết: Mai Tuyết đã từng nghe nhiều người cha, người mẹ trong lúc giận đã chửi
mắng con cách thậm tệ, chẳng hạn như là “Mầy là đứa vô dụng.” ; “Mày ngu như bò.”...
Những lời này làm tổn thương chúng rất nhiều và in đậm trong tâm trí của chúng, khó mà
phai nhòa được.
Kiều Oanh: Hay có người vợ nói với chồng rằng “Anh là người bê bối, thiếu trách
nhiệm.”... Đây là lời nói làm sứt mẻ tình cảm giữa vợ chồng với nhau. Trong những mối
quan hệ khác cũng vậy, nếu chúng ta nói những lời gay gắt, tàn nhẫn thì sẽ làm cho người
nghe đau khổ và khiến cho mối quan hệ giữa chúng ta với người nầy bị đổ vỡ khó mà hàn
gắn lại được.
Ngọc Anh: Kiều Oanh nói rất đúng, bởi vì những lời nói ngược lại với những lời gây
dựng thì chắc chắn ít nhiều sẽ gây tổn thương cho người nghe. Trong Kinh Thánh, Mathi -ơ 12:33-36 có ghi lại lời chính Chúa Giê-xu dạy như sau:
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« … cy tốt thì tri cũng tốt, hoặc cho l cy xấu thì tri cũng xấu; vì xem tri thì biết cy... Bởi vì
do sự đầy dẫy trong lịng m miệng mới nói ra. Người lành do nơi đ chứa điều thiện mà
phát ra điều thiện; nhưng kẻ dữ do nơi đ chứa điều ác mà phát ra điều c.”
Theo bạn, Chúa Giê-xu muốn dạy chúng ta điều gì qua những lời này?
Chúa muốn nói rằng những gì miệng chúng ta nói ra xuất phát từ những điều chúng ta suy
nghĩ và chất chứa ở trong lòng, trong trí của chúng ta. Những gì chúng ta nói phản ánh
quan điểm của chúng ta về người khác. Từ ngữ chúng ta dùng sẽ thể hiện điều chúng ta
nghĩ về người khác và mọi người sẽ biết được thái độ của chúng ta khi họ nghe cách
chúng ta nói về người khác.
Vậy nên chúng ta cần làm một điều quan trọng trước khi chúng ta cố gắng nói những lời
tốt lành với người khác, đó là cầu xin Chúa thay đổi tấm lòng chúng ta để chúng ta có một
tấm lòng yêu thương thật và có thể nhìn mọi người với cách nhìn của Chúa, rồi từ đó
chúng ta mới có thể nói những lời tốt lành với lòng chân thành được.
Tuyết Nga: Với tấm lòng tràn đầy tình yêu thì chắc chắn chúng ta sẽ nói ra những lời dịu
dàng, nhân ái, còn nếu lòng chúng ta chứa đựng sự giận hờn thì sẽ lộ ra ngay bằng lời nói
đầy cay đắng, không thể che giấu được.
Ngọc Anh: Các bạn biết Chúa hiểu rất rõ về chúng ta. Chúa biết chúng ta yếu đuối, dễ
phạm sai lầm, dễ thất bại, hay làm những điều mình không muốn làm...và Chúa cũng biết
mỗi người chúng ta có những đức tính tốt và thiện lành. Ngài là Đấng tạo dựng chúng ta
nên Ngài vẫn yêu thương chúng ta mặc dù Ngài biết chúng ta bất toàn. Vì thế Chúa sẵn
sàng ban tình yêu của Ngài cho những ai biết cầu xin để chúng ta có thể yêu thương mọi
người bằng tình yêu của Ngài và giúp chúng ta nói được những lời nâng đỡ, khích lệ
những người chung quanh mình. Chỉ khi tình yêu của Chúa tràn đầy trong lòng mình,
chúng ta mới có thể nói được những lời yêu thương, phải không các bạn?
Mai Tuyết: Mai Tuyết thấy điều này rất đúng. Trong lớp học của Mai Tuyết có một em
học sinh nam hay phá phách, làm ồn và thường hay quấy rối các bạn. Mai Tuyết không
thích em này lắm, nhưng Lời Chúa dạy mình phải yêu thương nên Mai Tuyết bắt đầu cầu
nguyện xin Chúa thay đổi lòng mình và ban cho mình tình yêu của Ngài. Bạn biết không,
sau một thời gian Mai Tuyết hiểu được hoàn cảnh đáng thương của gia đình em học sinh
nầy và Chúa đã giúp Mai Tuyết yêu thương em hơn. Từ đó Mai Tuyết tìm mọi cách giúp
đỡ và dần dần em trở thành một học sinh ngoan ngoãn.
Bởi vậy nếu bạn thấy khó để yêu thương một người nào đó thì bạn nên cầu nguyện xin
Chúa ban phước cho họ thay vì giáng họa cho họ.
Tuyết Nga: Vậy chúng ta cần xin Chúa ban tình yêu, sự nhân từ của Ngài tràn ngập lòng
của chúng ta để nhờ đó môi miệng chúng ta mới có thể nói ra những lời tốt lành, dịu dàng
để đụng chạm lòng người khác.
Nhạc
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Ngọc Anh: Chúng ta đang nói về cách để bày tỏ tình yêu bằng lời nói khích lệ, lời nói làm
lên tinh thần của người khác. Để tiếp tục chương trình chúng ta sẽ nghe thêm một câu
chuyện trong Kinh Thánh chép về lời Chúa dạy qua một ẩn dụ về các ta lâng trong Ma thi
ơ 25: 14-30.
Mai Tuyết: Ẩn dụ là gì vậy chị Ngọc Anh?
Ngọc Anh: Ẩn dụ là một câu chuyện bình thường mang ý nghĩa dạy dỗ thuộc linh. Chúa
Giê-xu thường dùng ẩn dụ để dạy chúng ta nhiều bài học rất quí giá.
Nhạc
Ngọc Anh: Kinh Thánh chép rằng:
“Có một người kia khi đi đường xa, gọi các đầy tớ mà giao của cải mình.Chủ đó cho
người nầy năm ta-lâng, người kia hai, người khác một, tùy theo tài mỗi người; đoạn, chủ
lên đường. Tức thì, người đã nhận năm ta-lâng đi làm lợi ra, và được năm ta-lâng khác.
Người đã nhận hai ta-lâng cũng vậy, làm lợi ra được hai ta-lâng nữa. Song người chỉ
nhận một thì đi đào lỗ dưới đất mà giấu tiền của chủ. Cách lâu ngày, chủ của những đầy
tớ ấy trở về khiến họ tính sổ. Người đã nhận năm ta-lâng bèn đến, đem năm ta-lâng khác
nữa, và thưa rằng: Lạy chúa, chúa đã cho tôi năm ta-lâng; đây nầy, tôi làm lợi ra được
năm ta-lâng nữa.Chủ nói với người rằng: Hỡi đầy tớ ngay lành trung tín kia, được lắm;
ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ lập ngươi coi sóc nhiều; hãy đến hưởng sự vui
mừng của chúa ngươi. Người đã nhận hai ta-lâng cũng đến mà thưa rằng: Lạy chúa,
chúa đã cho tôi hai ta-lâng; đây nầy, tôi đã làm lợi ra được hai ta-lâng nữa.Chủ đáp
rằng: Hỡi đầy tớ ngay lành trung tín kia, được lắm; ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta
sẽ lập ngươi coi sóc nhiều; hãy đến hưởng sự vui mừng của chúa ngươi. Người chỉ nhận
một ta-lâng cũng đến mà thưa rằng: Lạy chúa, tôi biết chúa là người nghiêm nhặt, gặt
trong chỗ mình không gieo, lượm lặt trong chỗ mình không rải ra, nên tôi sợ mà đi giấu
ta-lâng của chúa ở dưới đất; đây nầy, vật của chúa xin trả cho chúa.”
Trong câu chuyện, người chủ nổi giận với người thứ ba và gọi người nầy là đầy tớ dữ,
biếng nhác và vô ích. Nhưng ông chủ lại khen ngợi hai người đầy tớ kia, một người có 5
ta lâng và một người có 2 ta lâng cùng một câu giống như nhau: “Hỡi đầy tớ ngay lành
trung tín kia, được lắm; ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ lập ngươi coi sóc nhiều;
hãy đến hưởng sự vui mừng của chúa ngươi.”
Nhạc
Ngọc Anh: Bạn nghĩ gì về câu chuyện này? Chắc chắn là trong câu chuyện này Chúa
không dạy chúng ta đầu tư tiền bạc để kiếm lời phải không các bạn? Vậy thì ý nghĩa
thuộc linh nào bạn học được ở đây?
Tuyết Nga: Chị nghĩ Chúa muốn dạy chúng ta phải sử dụng bất cứ những gì Chúa ban
cho như thì giờ, sức lực và mọi tài năng của chúng ta để làm công việc của Ngài trên đất
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Mai Tuyết: Mai Tuyết nghĩ là chúng ta có thể dùng tiền bạc, học thức, nhà cửa, vườn
tược, hoa quả hay mọi thứ mình đang có để phục vụ Chúa và người khác. Chúa muốn
chúng ta phải làm việc siêng năng và hết sức mình trong mọi hoàn cảnh.
Ngọc Anh: Chị Tuyết Nga và chị Mai Tuyết nói rất đúng. Nếu lời khẳng định là ngôn ngữ
tình yêu của bạn thì chắc bạn có để ý đến lời khen của người chủ trong ẩn dụ của này.
Bạn có nhớ lời khen của người chủ là gì không? “Hỡi đầy tớ ngay lành trung tín kia,
được lắm; ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ lập ngươi coi sóc nhiều; hãy đến
hưởng sự vui mừng của chúa ngươi.”
Khi nghe những lời này làm cho chúng ta nghĩ tới một ngày kia được gặp mặt Chúa trên
thiên đàng và Ngài hỏi mỗi người đã làm gì với những điều Ngài ban cho. Chắc ai cũng
rất muốn nghe lời Chúa phán “Hỡi đầy tớ ngay lành trung tín kia, được lắm” phải không
các bạn?
Ẩn dụ này nhắc nhở hết thảy chúng ta phải tận dụng mọi cơ hội, nắm lấy mọi dịp tiện để
phục vụ Chúa với tất cả tấm lòng và yêu thương người khác một cách thành thật. Cơ hội
rồi sẽ qua đi và thời gian rồi sẽ chấm dứt, khi Chúa trở lại mỗi người sẽ khai trình công
việc của mình trên đất. Chúng ta sẽ được nghe lời Ngài khen và công khó của chúng ta sẽ
được ban thưởng tùy theo những gì mình đã làm.
Tuyết Nga: Chị có nhớ trong sách Giăng 15: 9.15, Chúa Giê-xu có nói với các môn đồ
của Ngài là: “Như Cha đ yu thương ta thể nào, ta cũng yêu thương các ngươi thể ấy; hy
cứ ở trong sự yêu thương của ta…. Ta chẳng gọi các ngươi là đầy tớ nữa, vì đầy tớ chẳng
biết điều chủ mình lm; nhưng ta đ gọi các ngươi là bạn hữu ta, vì ta từng tỏ cho các
ngươi biết mọi điều ta đã nghe nơi Cha ta. »
Ngọc Anh: Cám ơn chị Nga đã nhắc lại những lời này. Chúng ta là những con người yếu
đuối bất toàn mà được làm đầy tớ của Chúa cũng tốt lắm rồi vậy mà Chúa còn gọi
chúng ta là bạn của Ngài thì thật là một phước hạnh quá lớn. Lời của Chúa thật khích
lệ mỗi chúng ta và Chúa khẳng định tình yêu của Ngài cho hết thảy chúng ta là môn
đồ của Ngài.
Nếu bạn là con của Chúa, là người đã đặt lòng tin nơi Chúa thì bạn sẽ vui lắm vì lời Kinh
Thánh cho biết chắc rằng bạn đang sống trong tình yêu đời đời của Ngài.
Đặc biệt đối với người có ngôn ngữ tình yêu là lời khẳng định thì đây là Lời Chúa dành
cho bạn.
Bạn cảm thấy không ai yêu thương bạn chăng? Kinh Thánh, 1Giăng 4:9 sau đây sẽ giúp
lòng bạn tin chắc nơi tình yêu của Ngài:
„”Lòng Đức Chúa Trời yêu chúng ta đã bày tỏ ra trong điều nầy: Đức Chúa Trời đã sai
Con một Ngài đến thế gian, đặng chúng ta nhờ Con được sống.” Thật như lời Kinh
Thánh chép, Chúa Giê-xu là Con của Đức Chúa Trời vì yêu thương nhân loại đã chịu
chết thay trên thập tự giá để những ai tin Ngài sẽ được hưởng sự sống đời đời.
Mai Tuyết: Mỗi khi gặp khó khăn, rối rắm, lo lắng thì Mai Tuyết nhớ tới câu Kinh Thánh
trong Rô-ma 8:37-38:
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“Vì tôi chắc rằng bất kỳ sự chết, sự sống, các thiên sứ, các kẻ cầm quyền, việc bây giờ,
việc hầu đến, quyền phép, bề cao, hay là bề sâu, hoặc một vật nào, chẳng có thể phân
rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương mà Đức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta trong Đức
Chúa Jêsus Christ, là Chúa chúng ta.”
Vì tin rằng Đức Chúa Trời toàn năng, yêu thương luôn chăm sóc bảo vệ cuộc đời mình
nên không có điều gì làm Mai Tuyết sợ hãi cả và thấy lòng rất bình an.
Ngọc Anh: Lời Chúa phán trong Giê rê mi 31:3 rất rõ ràng về tình yêu của Chúa đối với
con người: “Ta đã lấy sự yêu thương đời đời mà yêu ngươi; nên đã lấy sự nhơn từ mà
kéo ngươi đến.” Lời Chúa trong Giăng 13:1b cũng có chép “Ngài đã yêu kẻ thuộc về
mình trong thế gian, thì cứ yêu cho đến cuối cùng.” Tình yêu của Chúa là tình yêu còn
đến đời đời và Chúa là Đấng thành tín, lời Ngài không bao giờ sai lạc.
Lời Chúa đầy năng quyền cho nên chúng ta cần học thuộc và ghi nhớ trong lòng để đến
khi có dịp Đức Thánh Linh sẽ giúp chúng ta nhớ lại và thêm sức cho chúng ta sống theo
lời đó.
Tuyết Nga: Các bạn thân mến, bài học hôm nay nhắc nhở chúng ta dùng lời nói của mình
để khích lệ nâng đỡ người khác và sử dụng những điều gì mình có để giúp đỡ, phục vụ
người khác. Điều quan trọng nhất là chúng ta tin chắc là Chúa yêu thương chúng ta bằng
tình yêu không thay đổi, vì thế bạn hãy vui hưởng tình yêu cao cả của Chúa dành cho tất
cả chúng ta.
Mai Tuyết: Chúng ta rất dễ vấp phạm trong lời nói, cho nên chúng ta cần xin Chúa giúp
chúng ta luôn thận trọng trong lời nói hằng ngày. Giờ này chúng ta hãy cùng nhau cầu
nguyện: “Kính lạy Chúa là Đấng yêu thương chúng con. Con thật cám ơn Ngài vì Ngài
yêu thương con khi con chưa biết tôn thờ Ngài. Chúa Giê-xu đã chết đền tội cho con để
con được tha thứ mọi vấp phạm trong lời nói. Con xin Chúa giúp sức cho con luôn dùng
môi miệng mình để khích lệ, an ủi, nâng đỡ và nói lời yêu thương với người chung quanh.
Con hết lòng cầu xin trong danh Chúa Giê-xu. A-men.”
Tuyết Nga: Chương trình của chúng tôi hôm nay xin được kết thúc nơi đây. Ước mong
Lời Chúa vẫn cứ ở trong lòng bạn và giúp bạn vững tâm vui sống mỗi ngày.
Mai Tuyết: Cầu xin Chúa giúp sức cho bạn biết tận dụng mọi điều mình có để phục vụ
Chúa bằng mọi cách, giúp đỡ những người đang có nhu cầu chung quanh bạn. Chúa sẽ
ban phước cho bạn khi bạn làm vì danh Chúa và bạn hãy luôn nhớ rằng Chúa yêu thương
bạn rất nhiều.
Thân ái kính chào các bạn và hẹn gặp lại lần sau.
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