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                                                                                                             Noisiel ngày 29/04/2020 
 

Kính gởi quý đầy tớ, con cái Chúa thuộc Hội thánh Tin Lành Việt Nam Paris. 
 
Tạ ơn Chúa bởi ơn gìn giữ, chăm sóc diệu kỳ của Ba Ngôi Đức Chúa Trời Toàn năng, dù chúng ta trãi 
qua cơn dịch bệnh Viruscorona (covid-19) lâu ngày, khiến cả loài người khiếp sợ, nhưng Chúa đã gìn 
giữ, bảo vệ toàn thể tôi con Chúa thuộc Hội Thánh Paris chúng ta trong cánh bóng đại năng của Ngài, 
tất cả đều bình an vô sự cho đến giờ phút nầy. Tạ ơn Chúa vì sự ban cho của Ngài thật không xiết kể 
đối với chúng ta. Vì vậy mà hằng ngày chúng ta vui mừng, ca hát chúc tụng danh Chúa. 

Cho tới hôm nay, chúng ta đã trãi qua 07 Chúa nhật không được đến nhà thờ thờ phượng Chúa, nhưng 
Chúa đã biến mỗi nhà, mỗi gia đình chúng ta trở thành đền thờ của Ngài. Ai nấy đều dành thì giờ cầu 
nguyện, đọc lời Chúa và cầu nguyện cho nhau, cho Hội Thánh. Chúa đã cho chúng ta có thì giờ gần 
gũi tâm giao với Chúa nhiều hơn, lại còn được thờ phượng Chúa trực tuyến trên Facebook mỗi tối 
Chúa nhật lúc 21g30  để thờ phượng và nghe giảng lời Chúa chung với Hội Thánh Akron (Hoa kỳ) 
nữa. Cám tạ ơn Chúa. 

Theo sự thông báo của chính phủ, chúng ta còn phải vắng nhà thờ trong ít nhất 05 Chúa nhật 
nữa, hy vọng đến Chúa nhật 07/06/2020 nếu không có gì thay đổi, chúng ta sẽ được trở lại nhà 

thờ để thờ phượng Chúa. Chúng ta hãy cầu nguyện xin Chúa cho chúng ta được thờ phượng 

Ngài tại nhà thờ trong Chúa nhật ấy. 

Trong khi chờ đợi được gặp nhau trong nhà thờ, từ nay đến ngày đó, xin quý Ông bà anh chị em tiếp 
tục nhờ ơn Chúa ghi nhớ những điều sau đây: 

1. Tiếp tục mỗi ngày dành thì giờ đọc Kinh thánh (theo Sống với Thánh Kinh) nếu có, bằng không, cứ 
đọc lời Ngài theo sự chọn lựa riêng của mình, sau đó suy gẫm và cầu nguyện cho nhau để Chúa gìn 
giữ con dân Ngài. 

2. Mỗi chiều Thứ Tư trong tuần, đúng giờ cầu nguyện thường lệ của Hội thánh: 15g30, thay vì đến 
Paris hay Noisiel như trước, và đúng 15g30 Chúa nhật, đúng giờ thờ phượng Chúa của Hội Thánh 
Paris, thay vì đến nhà thờ, tại nhà riêng xin quý Ông bà anh chị em họp gia đình hát thánh ca, đọc 
Kinh thánh và cầu nguyện cho Hội thánh và cho từng con cái Chúa một trong Hội Thánh, xin Chúa 
ban ơn sức thiêng, gìn giữ con cái Chúa trong sự thương yêu của Ngài.  

3. Mỗi tối Chúa nhật, đúng 21g30, hãy sửa soạn chỉnh tề, cả gia đình (nếu được) ngồi lại với nhau thờ 
phượng Chúa trực tuyến trên Facebook (có tên: Ban Phụ Nữ Akron) mà Hội Thánh Paris và Hội 
Thánh Akron (Hoa kỳ) cùng phối hợp thờ phượng Chúa chung với nhau.  

4. Lưu ý: Hầu hết các nhà thờ trên khắp thế giới cũng bị đóng cửa như nhà thờ Paris chúng ta, nên 
trên Inernet (Facebook) có nhiều hệ phái trực tuyến, trong đó có nhiều giáo phái mang tên Tin 
Lành, nhưng không cùng chung tổ chức, tín lý với Hội thánh chúng ta, kể cả tà giáo, một số anh chị 
em không biết rõ, nên giới thiệu cho anh em mở ra thờ phượng chung với họ. Nếu cần xin anh em 
hỏi ý kiến của Mục sư Quản nhiệm để khỏi bị đi xa đường lối Chúa. 

Nguyền xin ân điển và bình an từ nời Cứu Chúa Giê Xu Christ chúng ta tràn đầy trên toàn thể quý 
Ông bà anh chị em.   

                                     Quản Nhiệm Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Paris, 

 

                                                         Mục sư Nguyễn văn Bình. 


