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Kính gửi: Quí Mục sư, Truyền Đạo, CTVMV
Và toàn thể tín hữu trong GHVNHK
Kính thưa quí vị,
Chúng tôi xin gửi đến quí vị lời chào thăm thân ái trong tình yêu thương của Chúa chúng
ta. Cảm tạ Chúa vì nhờ tình yêu này, chúng ta được kết hiệp với Chúa Ba Ngôi và được
liên kết với nhau trong mối thông công của đức tin trong thân thể Ngài.
Cảm tạ Chúa cho công việc Ngài giữa các Hội Thánh và Giáo Hạt diễn tiến cách
bình an và hằng ngày đượm nhuần ơn thương xót của Ngài. Kỳ Hội Đồng Giáo Hạt đầu
tháng Bảy vừa qua, chúng ta có dịp gặp nhau và thông công với Chúa và với nhau qua
Lời của Ngài.
Trong những ngày qua, chúng ta đã nghe tin tức và thấy cảnh tượng lũ lụt lớn xảy
ra cho nhiều thành phố thuộc tiểu bang Texas. Nhiều người lâm cảnh lầm than, mất mát.
Chúng tôi có liên lạc với các đầy tớ Chúa và tín hữu trong vùng. Được biết đa số các tôi
con Chúa dù chịu ảnh hưởng chung nhưng Chúa cho được bình an. Riêng cơ sở Hội
Thánh Lời Chúa bị ngập lụt nặng, chi phí sửa chữa ước tính có thể lên đến $30,000.00
Mỹ Kim, các con cái Chúa trong Hội Thánh đang lo quét dọn cơ sở nhà thờ.
Trong Giáo Hạt, chúng ta có truyền thống yêu thương của Chúa và lo tưởng cho
các anh chị em trong đức tin cũng như cho đồng bào chung quanh. Cho nên, tôi gửi thư
này xin toàn thể tôi con Chúa đồng lòng quyên góp một khoản tài chánh theo sự thôi thúc
của Chúa để dự phần vào việc hỗ trợ nạn nhân thiên tai này. Một nửa số quyên góp này
sẽ gửi về quỹ cứu trợ của Tổng Hội C&MA, phần còn lại dành cho quỹ cứu trợ của Giáo
Hạt để giúp cho những nơi có nhu cầu cứu trợ.
Xin anh chị em đứng chung, cầu nguyện cho hoàn cảnh thiệt hại và khó khăn của
anh chị em chúng ta và đóng góp rời rộng cho việc cứu trợ này, như Sứ đồ Phao-lô dạy
Hội Thánh Cô-rinh-tô “rải rộng ra sự dư dật của lòng rộng rãi mình…theo cảnh bây giờ,
anh em có dư thì bù cho họ lúc túng thiếu…” (II Cô-rinh-tô 8:2,14).
Anh chị em có thể dâng hiến qua Hội Thánh địa phương, hoặc gửi trực tiếp cho
Giáo Hạt, ngân phiếu xin ghi: Vietnamese District, Memo: Cứu Trợ Lũ Lụt. Xin chúng
ta thực hiện dự án này trong vòng một hay hai tuần tới để kịp đáp ứng cho nhu cầu.
Xin Chúa giúp chúng ta xem đây như cơ hội đưa chúng ta đến gần Chúa và tha
nhân hơn. Xin Chúa ở cùng, chúc phước cho chúng ta cách đặc biệt trong ân huệ của
Ngài. Chân thành cám ơn anh chị em.
Kính thư

Mục sư Lê Vĩnh Thạch / GHT
“AÁy chaúng phaûi laø bôûi quyeàn theá, cuõng chaúng phaûi laø bôûi naêng löïc, beøn laø bôûi Thaàn Ta.” (Xa—cha--ri 4:6)
“Not by might nor by power, but by my Spirit, says the Lord Almighty.” (Zechariah 4:6)

