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BỨC THƯ CỦA QUẢN NHIỆM HỘI THÁNH 

 

Kính gởi toàn thể con cái Chúa thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Paris 

Thưa quý Ông bà anh chị em, dịch Virus Corona (Covid-19) gần 3 tháng qua cho tới ngày nay vẫn 
còn tràn lan khắp mọi vùng miền trên thế giới chưa dừng lại được, đã làm cho đến hôm nay có 
781.979 người mắc bệnh và 37.606 người chết, trong số đó, Pháp có 44.550 người bị nhiễm bệnh và 
3.024 người chết làm cho ai nấy đều lo sợ. Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời, Ngài đã gìn giữ chúng ta, con 
cái Chúa tại Paris, « được ở dưới bóng cánh Toàn Năng của Chúa, Ngài đã giải cứu chúng ta khỏi bẫy 

chim và khỏi dịch lệ độc hại khi chúng ta nương náu mình trong bóng cánh Ngài » (Thi thiên 91) 
không một ai trong Hội Thánh gặp nguy hiểm nào. Cảm tạ ơn Chúa. 

Từ ngày nhà thờ tạm thời đóng cửa, chúng ta không có dịp đến thờ phượng Chúa chung với nhau, 
song tạ ơn Chúa, Ngài đã mở cho chúng ta một cơ hội mới, mỗi ngày chúng ta được ở nhà với gia 
đình suy gẫm lời Chúa, cầu nguyện cho nhau, cho công việc Chúa chung  Đường lối Chúa thật lạ lùng 
cho đời sống chúng ta và cho công việc Ngài, như Phaolô đã nói: « Vì tôi chắc rằng sự chết, sự sống, 

các thiên sứ, các kẻ cầm quyền, hoặc một vật nào, chẳng có thể phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương 

mà Đức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta trong Đức Chúa Giê Xu Christ, là Chúa chúng ta » (Rôma 
8:38-39). Đời sống tâm linh chúng ta nhân dịp nầy được gần gủi thân thiết Chúa hơn. 

Hôm nay, với tư cách Quản Nhiệm Hội Thánh, xin nhắc lại bức thư trước, xin mỗi Ông bà anh chị em 
ghi nhớ những điều sau đây : 

1. Mỗi ngày nhớ dành thì giờ riêng tư đọc Kinh thánh và cầu nguyện xin Chúa gìn giữ gia đình mình, 
anh em trong Hội Thánh (nếu có tập Sống Với Thánh Kinh) thì đọc Kinh thánh, suy gẫm và cầu 
nguyện theo sự hướng dẫn của bài học trong đó. 

2. Mỗi chiều Thứ Tư trong tuần, chúng ta có buổi cầu nguyện ở Paris và ở Noisiel, nhưng bây giờ 
tạm nghỉ vì không tụ tập được, nên đúng vào giờ đó, ở nhà, xin quý Ông bà anh chị em họp gia đình lễ 
bái hát thánh ca, đọc Kinh thánh và cầu nguyện cho hội thánh, cho anh em trong Hội Thánh. Các vấn 
đề cầu nguyện như sau : 

1) Xin Chúa thương xót tha thứ tội lỗi loài người (trong đó có chúng ta) mà dừng cơn đại dịch hầu 
cho nhân loại biết Ngài mà trở về ăn năn thờ phượng Ngài. 

2) Xin cầu nguyện cho các bậc cầm quyền có đủ không ngoan kính sợ Chúa mà có những quyết 
định tốt đẹp cho mọi người. 

3) Xin cầu nguyện cho các bác sĩ, y tá, có đủ sức lực, tránh được sự lây nhiễm để giúp đỡ kẻ bệnh. 
Cho quý vị Mục sư, Truyền đạo có sự khôn ngoan , ơn Chúa để chăn dắt Hội Thánh trong lúc 
nầy. Cầu nguyện cho những người lớn tuổi trong Hội Thánh và cho từng người một trong Hội 
thánh. 

4) Xin Chúa cho các buổi thờ phượng Chúa online được ơn để nuôi dưỡng con cái Chúa không 
được đến nhà thờ trong thời điểm nầy. 
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3. Sự thờ phượng Chúa online của Hội Thánh : Để có thì giờ thờ phượng Chúa chung cho con cái 
Chúa tại Hội Thánh Paris, chúng ta cùng hiệp tác với Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Akron (Ohio, 
USA) để cùng chung thờ phượng hầu việc Chúa trên Facebook lúc 21g30 (theo giờ Pháp) mỗi Chúa 
nhựt, để tham dự, xin chúng ta ghi nhớ những chi tiết sau đây :     

1) Mở Facebook đúng giờ. Xin vào facebook sẽ thấy liền, hoặc nếu không thấy, xin tìm : BAN 
PHỤ NỮ AKRON bấm vào. 

2) Đây không phải chúng ta ngổi xem và nghe, nhưng là giờ thờ phượng thật sự, nên chúng ta 
cùng hát, cùng đọc Kinh thánh, cùng cầu nguyện và sau hết chúng ta nghe giảng lời Chúa, do 
Mục sư Đặng Ngọc Minh giảng. 

3) Đặc biệt, trong giờ thờ phượng nầy, chúng ta còn có giờ lạc hiến cho Chúa, nếu được mỗi gia 
đình nên có một bao thư (phong bì) khi người hướng dẫn chương trình tuyên bố dâng hiến cho 
Chúa, chúng ta bỏ vào phong bì, sau nầy có dịp chúng ta trao lại cho thủ quỹ Hội thánh để lo 
cho công việc Chúa của Hội thánh. 

 

Cầu xin Chúa gìn giữ và ban bình an cho quý Ông bà anh chị em trong những ngày thử thách nầy để 
vững bước trên hành trình theo Chúa. 

Thân mến, 

Quản Nhiệm Hội Thánh, 

Mục sư Nguyễn văn Bình. 

 


