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THÔNG BÁO 
 

(V/v: Sinh hoạt Giáo hội & Hội thánh trong việc phòng chống dịch COVID 19) 

 

Kính gởi: Quý Mục sư đại diện khu vực, Mục sư – Truyền đạo quản nhiệm các hội thánh và 

toàn thể tín hữu. 

- Căn cứ vào tình hình dịch bệnh Covid 19 tại Việt nam cũng như trên thế giới ngày càng 

lan rộng và có diễn biến phức tạp. 

- Căn cứ vào văn thư số 218/TGCP-VP của Ban Tôn Giáo Chính Phủ gởi lãnh đạo các tổ 

chức tôn giáo kêu gọi đẩy mạnh phòng chống dịch bệnh Covid 19. 

Thay mặt cho Ban điều hành Giáo hội, tôi kêu gọi quý vị thực hiện những yêu cầu sau: 

1. Dành nhiều thì giờ cầu nguyện cho bản thân, gia đình, hội thánh, đất nước và thế giới: xin 

Chúa thương xót để sớm vượt qua dịch bệnh.  

2. Hạn chế các chương trình hội họp, sinh hoạt thờ phượng có đông người (trên 50 người) hoặc 

theo sự hướng dẫn của từng địa phương. 

3. Lễ Thương khó và Phục sinh tổ chức tùy theo tình hình của từng hội thánh địa phương. 

4. Tại nơi thờ phượng Chúa cần có những biện pháp phòng chống dịch hữu hiệu cho tín hữu 

như: chuẩn bị khẩu trang, dung dịch kháng khuẩn, tránh tiếp xúc trực tiếp… 

5. Hội thánh cần tuân thủ sự hướng dẫn của chính quyền địa phương trong việc phòng chống 

dịch bệnh, hướng dẫn giáo dân những phương cách phòng chống dịch bệnh theo khuyến cáo 

của Bộ Y tế. 

6. Để bảo đảm an toàn các hội thánh có thể thực hiện sự thờ phượng Chúa online thông qua 

mạng xã hội như: Messenger, Zalo, Skype... 

7. Các chương trình của Giáo hội sẽ tạm ngưng cho đến khi tình hình ổn định. 

Xin quí vị khích lệ nhau trung tín trong việc dành thì giờ cho Chúa dưới mọi hình thức có thể 

để tiếp tục sống bình an và tăng trưởng trong đức tin. 

Lời Chúa đem lại sự khích lệ cho chúng ta trong Thánh thi 91:14: 

“Vì người yêu mến Ta nên ta giải cứu người; 

Vì người biết danh Ta nên ta bảo vệ người.” 

Chúa ban phước cho quý vị. 

  

 Nay thông báo  

 TM. Ban Điều Hành 

 Hội Trưởng 
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