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THÔNG CÁO
Kính gởi :
-Ban Chấp Hành
-Con cái Chúa
Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Paris,
Thưa quý con cái Chúa,
Đại dịch Corona virus đã lây lan có tác hại rất lớn tại nước Pháp, sau tuyên bố của Tổng Thống Pháp
ngày 28/10/2020 và của Thủ Tướng Chính phủ ngày 29/10/2020, đã ban hành những phương án hạn
chế lây lan đại dịch, trong đó có liên quan đến sự thờ phượng Chúa của Hội Thánh Chúa tại Paris của
chúng ta. Theo đó, kể từ ngày hôm nay 30/10/2020 cho tới đầu tháng 12/2020 mọi thánh lễ thờ
phượng Chúa tại nhà thờ đều bị ngăn cấm, vì vậy, với tư cách là Mục sư Quản Nhiệm, tôi xin thông
báo đến quý con cái Chúa trong suốt tháng 11/2020 sẽ không có lễ thờ phượng Chúa tại nhà thờ số
172 Boulevard Vincent Auriol, 75 013 Paris. Lần nhóm thờ phượng lần tới nhằm Chúa nhựt
06/12/2020 (nếu không có gì thay đổi).
Để tinh thần thờ phượng Chúa được nuôi dưỡng, xin quý con cái Chúa vui lòng nhờ cậy Chúa thực
hiện các chương trình sau đây :
1. Mỗi Chúa Nhựt : đúng vào giờ thờ phượng của Hội thánh, lúc 15g30, tại nhà riêng, xin vui lòng
họp gia đình thờ phượng Chúa bằng cách hát thánh ca, đọc Kinh thánh, chia sẻ lời Chúạ, có thể đọc
trong quyển Sống với Thánh Kinh (nếu có) rồi cầu nguyện Chúa cho Hội Thánh, cho từng tín hữu
trong Hội Thánh, xin Chúa gìn giữ bình an giữa cơn đại dịch. (nếu có lạc hiến, xin để vào phong bì, để
khi gặp Thủ quỹ Hội Thánh giao lại) vì dù không nhóm lại tại nhà thờ nhưng mọi chi phí hằng tháng
của Hội thánh cũng vẫn phải chi ra như thường.
Buổi tối, lúc 21g30 quý con cái Chúa có thể thờ phượng Chúa online với Hội Thánh Akron (Hoa kỳ)
như các lần trước trên facebook, bấm chữ « Ban Phụ Nữ Akron ». Hoặc nghe giảng online của Hội
Thánh Tin Lành tại Việt Nam bất cứ lúc nào, xin vào Facebook ; bấm
https//facebook.com/tonglienhoi sẽ nghe những bài giảng bồi linh.
2. Mỗi chiều Thứ Tư trong tuần : là giờ cầu nguyện của Hội Thánh, dù đi làm, ở nhà, xin dành thì
giờ cầu nguyện cho Hội Thánh và con cái Chúa. Riêng tại nhà, con cái Chúa hát thánh ca, đọc Kinh
thánh (theo quyển Sống với Thánh Kinh (nếu có) rồi đọc lời giảng giải, sau đó cầu nguyện cho Hội
thánh và cho con cái Chúa từng người.
3.Cầu nguyện xin Chúa cho những người lớn tuổi trong Hội Thánh để Chúa gìn giữ, thêm sức.
Đặc biệt cầu nguyện cho Anh Hồ văn Út Một vào bệnh viện về bịnh tim mạch, anh Nguyễn Hữu
Trung đang dưỡng bệnh.
Cầu xin Chúa ở cùng, che chở, gìn giữ và ban bình an cho quý con cái Chúa yêu dấu.
Thân mến trong tình thương của Chúa,
Mục sư Nguyễn văn Bình
Quản Nhiệm Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Paris.

