
ĐỪNG NHÌN, HÃY LÀM ! 
 
“Chúng ta là tác phẩm của Thiên 

Chúa, chúng ta được dựng nên 
trong Đức Kitô Giêsu, để sống mà 

thực hiện công trình tốt đẹp Thiên 
Chúa đã chuẩn bị cho chúng ta” 

(Ep 2:10). 

Hằng năm, truyền tin viên E. J. 
Swanson nói trước mười ngàn thiếu 

niên. Là người của tổ chức Compassion 

International, anh biết nhiều thiếu 
niên không thể hoặc sẽ không giữ lời 

hứa với người đỡ đầu. Anh tìm cách 
liên kết các thiếu niên với hoạt động 

Kinh Thánh. Bất cứ ai nói với bạn rằng 
gây quỹ trong giới thiếu niên theo văn 

hóa Mỹ ngày nay là một sự cam kết 
đầy thách đố. 

Biết rằng thiếu niên rất thích đồng hồ 

đeo tay, Swanson mở chiến dịch “Stop 

Watching, Start Doing” (tạm dịch: 
Đừng Ngắm Nhìn, Hãy Hành Động). Mỗi chiếc đồng hồ đều có in dòng chữ “Tôi Sẽ Không 

Ngắm Nhìn” trên mặt kính để nhắc nhở chúng việc giúp đỡ các trẻ em nghèo trên thế giới. 
Tất cả lợi nhuận sẽ trao cho các dự án của tổ chức Compassion International. 

Chưa đầy một năm, hơn 50.000 USD đã được đưa đến các nước thuộc thế giới thứ ba theo 

các dự án như khoan giếng để lấy nước sạch, cung cấp các thiết bị giáo dục, xây dựng nhà 
cửa cho những người vô gia cư, chăm sóc y tế, ngăn ngừa sốt rét ở Phi châu, và ngăn 

chặn nạn mại dâm ở Ấn Độ. 

Swanson nói: “Một người trung bình mỗi ngày nhìn vào đồng hồ 20 lần. Chúng ta coi đồng 

hồ là cửa ngõ vào cuộc sống trong khi có biết bao người chịu khổ cực vì nghéo khó. Chúng 
tôi tin rằng có những người vẫn tìm cách làm thay đổi cuộc sống của những người đau 

khổ”. 

Người Anh-Mỹ nói: “There’s a will, there’s a way”. Người Việt nói: “Có chí thì nên”. Ở đâu 
có nhu cầu và ước muốn thì sẽ có lời đáp lại. Hôm nay bạn cần gì thì Thiên Chúa sẽ mở 

cửa cho bạn. 

Lạy Thiên Chúa toàn năng, xin nhắc nhở con khi con xem giờ hằng ngày, hãy hành 

động chứ không nhìn xem hoặc ước muốn điều gì đó được thực hiện. Xin giúp con 
tạo sự khác biệt đối với những người xung quanh con và trên khắp thế giới. Amen.  


