
Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Paris 
Eglise Evangélique Vietnamienne de Paris 

5 Villa du Maine - 77186 Noisiel. Tél  : 01 60 05 11 93 - Email : duocthieng@free.fr 

Nhà thờ : 172 Boulevard Vincent Auriol - 75013 Paris. Métro : Place d'Italie. 
Quản Nhiệm : Mục sư Nguyễn văn Bình. 

Noisiel ngày 18 tháng 03 năm 2020 
 
Kính gởi : 

-Ban Chấp Hành Hội Thánh Paris 
-Trưởng các Ban Ngành của Hội Thánh Paris 
-Toàn thể con cái Chúa thuộc viên Hội Thánh Paris. 

Kính thưa quý Ông Bà anh chị em, 

Dịch virus Corona (Covid-19) đã lan lây tới 165 quốc gia và vùng lãnh thổ  trên thế giới, cho đến giớ 
phút nầy đã có 198.225 người bị nhiễm bệnh, 7.976 chết. Dịch bệnh đang lan rộng mạnh mẽ khắp các 
nước Âu Châu trong đó xứ Pháp nơi chúng ta đang sinh sống có gần 8.000 người bị lây bệnh, khoảng 
200 người chết. Trước tình trạng nầy chính phủ Pháp có những biện pháp ngăn ngừa mới nhất bắt đầu 
từ 12g00 ngày 17/03/2020 tất cả dân Pháp trong toàn nước phải cách ly tại gia, tức là hạn chế không 
ra khỏi nhà và hạn chế thăm viếng hay tụ tập trong nhà, các nhà thờ cũng đóng cửa không có sự thờ 
phượng Chúa trong ngày Chúa nhựt, đi ra khỏi nhà phải có giấy phép tự khai cho tới khi có lệnh mới. 
Do vậy, hiện tại, Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Paris tạm thời không có sự thờ phượng Chúa tại nhà 
thờ, đồng thời các buổi cầu nguyện tại các địa điểm ở Paris và Noisiel cũng tạm nghỉ. Thậm chí chúng 
tôi muốn tổ chức thờ phượng Chúa online trên internet cũng không được vì lệnh hạn chế đi lại, nên  
anh em khó di chuyển tới địa điểm thu phát hình được. 

Vì vậy, với tư cách Quản Nhiệm Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Paris, tôi xin thông báo đến toàn thể 
con cái Chúa những điều sau đây : 

1. Mỗi con cái Chúa ở nhà, mỗi ngày dành thì giờ đọc Kinh thánh, suy gẫm lời Chúa, nếu ai có tập 
Sống Với Thánh Kinh, hãy đọc lời Chúa và cầu nguyện mỗi ngày cho mình và cho Hội Thánh. 

2. Mỗi Chúa nhựt, đúng 15g30 là giờ thờ phượng của Hội Thánh hằng tuần, chúng ta ở nhà, gia 
trưởng nên họp gia đình lại, hát thánh ca, đọc Kinh thánh, suy gẫm, chia sẻ lời Chúa và cầu 
nguyện cho Hội Thánh. 

3. Mỗi Thứ Tư trong tuần, đúng 15g00, là giờ cầu nguyện của Ban Cầu Nguyện, chúng ta nên 
dành thì giờ đó họp gia đình, hát thánh ca, suy ngẫm lời Chúa và cầu nguyện cho công việc Chúa 
và con cái Chúa trong Hội Thánh : Người lớn tuổi, người bệnh, và công việc Chúa, đặc biệt cầu 
nguyện xin Chúa thương xót loài người, dừng cơn đại dịch để loài người chúng ta được bình an, 
và xin Chúa cho những người chưa biết Chúa nhân cơ hội nầy thấy được tình thương của Chúa 
mà trở về tiếp nhận Chúa. 

4. Đặc biệt, để con cái Chúa có giờ thờ phượng  online, chúng tôi hợp tác với Hội Thánh Tin 
Lành Việt Nam Akron (Ohio, Hoa kỳ) để hai Hội Thánh có giờ thờ phượng Chúa chung. Tại 
Pháp, chúng ta bắt đầu đúng 20g30 mỗi Chúa nhựt và kéo dài khoảng một giờ đồng hồ, gồm 
hát ngợi khen Chúa, cầu nguyện khai lễ, đọc Kinh thánh đối đáp, lạc hiến, đọc Kinh thánh và Mục 
sư Đặng Ngọc Minh sẽ ban sứ điệp lời Chúa. Nếu Pháp đổi giờ vào cuối tháng 3, thì bắt đầu Chúa 
nhựt 29/3/2020 giờ thờ phượng tại Pháp là 21g30. Xin quý con cái Chúa họp gia đình để tham dự 
giờ thờ phượng online nầy. Xin mở Facebook (Messenger) hoặc Youtube và gõ chữ : Ban Phụ 

Nữ Akron để nghe. 

Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Paris thông báo cùng quý ông bà anh chị em. Nguyện Chúa gìn giữ hết 
thảy quý ông bà anh chị em khỏe mạnh, bình an trong tình thương của Ngài. 

Thân mến, 

Mục sư Nguyễn văn Bình 
Quản Nhiệm Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Paris. 


