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Kính gởi : Toàn thể tôi con Chúa
Thuộc viên Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Paris.
Quý Ông bà anh chị em yêu dấu,
Tạ ơn Chúa, giữa lúc cơn đại dịch covid-19 lây lan khắp mọi nơi trên thế giới và riêng tại Pháp, số lây
bịnh quá nhiều và số người chết vượt con số 10.000, tuy nhiên, với sự quan phòng của Chúa, hết thảy
con cái Chúa trong Hội Thánh đều khỏe mạnh bình an trong ơn gìn giữ vẹn toàn của Đấng Toàn
Năng.
Dù trong hơn một tháng qua, chúng ta không được đến nhà thờ tôn thờ Chúa, thông công mặt đối mặt
với nhau, nhưng tạ ơn Chúa vô cùng, trong hoàn cảnh nầy Chúa cho chúng ta càng gần Chúa hơn
trong các giờ cầu nguyện hằng ngày, mỗi chiều Thứ Tư trong tuần là giờ cầu nguyện của Hội Thánh,
ở nhà, chúng ta dành thì giờ lúc 15g30 cầu nguyện cho nhau và cho từng con cái Chúa trong Hội
Thánh, và đặc biệt mỗi Chúa nhựt lúc 15g30, giờ thờ phượng hằng tuần tại nhà thờ của Hội thánh,
chúng ta còn nhóm gia đình hướng về nhà thờ để hát thánh ca, đọc Kinh thánh, chia sẻ lời Chúa và
cầu nguyện cho Hội Thánh, đồng thời tối Chúa nhựt lúc 21g30 chúng ta còn có thì giờ dự phần thờ
phượng Chúa chung trong chương trình thờ phượng online hợp tác với Hội Thánh Tin Lành Việt Nam
Akron (USA) trên facebook nữa. Cám tạ ơn Chúa, có nhiều quý Ông bà anh chị em đã thực hiện theo
chương trình nầy của Hội Thánh, nhiều người cho biết được phước rất nhiều và cảm thấy mình gần
gũi Chúa hơn và mối thông công với Ngài đậm đà hơn. Xin Chúa cho chúng ta luôn giữ lòng yêu kính
Chúa, cầu nguyện cho nhau, dù không được đến nhà thờ. Chúng ta cầu nguyện xin Chúa thương xót,
gìn giữ mỗi chúng ta luôn trong kỳ đại dịch nầy. Hãy vững tin nơi Chúa Giê Xu, Đấng đã phán: «Các
ngươi sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy cứ vững lòng, Ta đã thắng thế gian rồi» (Giăng
16:33b).
Hôm nay, xin quý Ông bà anh chị em ghi nhớ :
Hôm nay, Thứ Tư 8/4/2020, lúc 15g30 là gờ cầu nguyện hằng tuần của Hội thánh, hãy họp gia
đình lại hát thánh ca, đọc lời Chúa, suy gẫm theo quyển «Sống với Thánh Kinh» nếu có, còn không
tìm khúc Kinh thánh nào Chúa cảm động, đọc và chia sẻ, rồi cùng gia đình cầu nguyện cho từng con
cái Chúa trong Hội thánh. Cũng cầu nguyện xin Chúa cho chúng ta sớm được trở lại thờ phượng Chúa
tại nhà thờ.
Chúa nhựt 12/4/2020 nầy, là Chúa nhựt lễ Phục sinh, thay cho Ban Chấp Hành Hội Thánh, tôi kính
chúc toàn thể quý ông bà anh chị em vui hưởng một lễ Phục Sinh phước hạnh. Chương trình online
của lễ Phục Sinh bắt đầu đúng 21g30 trên facebook, quý ông bà anh chị em mở facebook là thấy
ngay. Nếu không thấy, xin đánh chữ: «Ban Phụ Nữ Akron» để tìm. Chúng ta sẽ thờ phượng Chúa và
nghe sứ điệp Phục Sinh do Mục sư Đặng Ngọc Minh ban phát. Nguyện phước lành từ Cứu Chúa Phục
Sinh ban sức sống Phục sinh của Ngài trên mỗi quý Ông bà anh chị em.
Thân mến trong tình thương của Chúa,
Quản Nhiệm Hội Thánh,
Mục sư Nguyễn văn Bình.

