
SỰ TỰ DO 
“Người là trang chiến binh, danh Người là Đức Chúa” (Xh 15:3). 

 

Warrior’s Watch Riders là Liên đoàn Xe đạp 

Quốc gia – đồng đội và cá nhân – được thành 

lập để hỗ trợ các chiến binh trong nước Mỹ. 

Họ có điểm chung là hỗ trợ các binh sĩ và gia 
đình của các binh sĩ. Họ không tuyên bố là 

câu lạc bộ mô-tô hoặc nhóm cựu binh. Họ đi 
xe máy để thu hút sự chú ý của cộng đồng 

và gợi ý thức về quân đội Hoa Kỳ. 

Tổ chức này cung cấp đoàn hộ tống mô-tô 

cho các đơn vị quân đội trở về từ chiến 
trường, các đơn vị dàn quân, và các cá nhân 

chiến sĩ trở về hoặc lên đường. Tổ chức này 
hoạt động sát cánh với các nhóm hỗ trợ quân 

đội để cung cấp thiết bị cho các đoàn mô-tô 
cho phù hợp. 

Tổ chức này là đội quân hoàn toàn tình 

nguyện, không liên quan các hoạt động gây 

quỹ và không nhận tài trợ. Châm ngôn của họ: “Trên tất cả, Warrior’s Watch Riders là 
những người Mỹ tự do, chúng tôi luôn luôn tự hướng dẫn mọi cách để xứng đáng với sự tự 

do mà chúng tôi đã mua bằng máu các chiến sĩ của quốc gia chúng tôi”. 

Lòng ái quốc sống động và sống trong những nhóm như Warrior’s Watch – những người 
đứng bên nhau để trở nên thành phần trong đất nước của những con người can đảm và 

tự do. Hãy tạ ơn Chúa về sự tự do của bạn và trách nhiệm mà bạn được trao trong sự tự 
do của Thiên Chúa toàn năng. 

Lạy Thiên Chúa là Đấng Thánh, xin giúp con đừng coi sự tự do là điều tất nhiên, 
xin giúp con quản lý tốt đối với sự tự do mà Ngài đã rộng lòng trao ban cho con. 

Amen. 

TRẦM THIÊN THU 
 

 
 

 

 


