THƯ KÊU GỌI CẦU NGUYỆN
CHO HỘI THÁNH TẠI HÀ NỘI VÀ MIỀN BẮC VIỆT NAM
Kính gửi toàn thể tôi con Chúa trong và ngoài nước!
Trong những năm gần đây, nhờ ơn Chúa và sự cầu nguyện của các tôi con Chúa trong ngoài nước, chúng ta đã chứng
kiến những công việc lạ lùng của Chúa khiến cho nhiều người được cứu, nhiều Hội thánh của Chúa được thiết lập ở Hà Nội
và khắp cả Miền Bắc Việt Nam. Thật cảm tạ Chúa và các tôi con Chúa về tấm lòng yêu thương cũng như sự cầu nguyện.
Một nét thật đẹp dưới con mắt của Chúa là khi anh em con cái Chúa ăn ở hòa thuận với nhau (Thi thiên 133). Qua sự
hòa thuận đó, Đức Chúa Trời có thể tuôn đổ sự xức dầu và phước hạnh đến trên con dân của Ngài. Nét đẹp đó chúng ta thấy
chớm nở giữa các Hội Thánh trong Hà Nội và cả Miền Bắc Việt Nam trong thời gian qua, mặc dù chắc chắn là điều đó chưa
được hoàn hảo.
Thật đáng tiếc là mới đây có một vấn đề xảy ra trong nội bộ của Hội thánh Tin Lành CMA tại Hà Nội và Miền Bắc
Việt Nam. Chắc chắn rằng không có Hội Thánh/Hệ Phái nào là hoàn hảo và mỗi Hội thánh/Hệ phái đều có cơ cấu tổ chức
riêng của chính mình. Chúng ta tôn trọng cơ cấu tổ chức, những qui chế hoạt động và cách thức giải quyết những vấn đề
nội bộ của mỗi Hội Thánh/Hệ Phái. Cho nên khi vấn đề xảy ra, nhiều tôi con Chúa từ những Hội Thánh/Hệ Phái khác nhau
cảm thấy đau lòng và chỉ biết cầu nguyện như có thể. Nhưng thực sự đáng buồn là sự việc càng ngày càng được đưa lên
những phương tiện truyền thông (kể cả mạng xã hội) khiến cho vấn đề bị thổi bùng lên làm cho danh Chúa không được cả
sáng, khiến cho nhiều con cái Chúa bị vấp phạm và tinh thần chia rẽ trầm trọng hơn, lan rộng hơn…Cho nên đây không còn
là vấn đề mang tính nội bộ nữa, vì nó đã ảnh hưởng đến cả hình ảnh của Tin lành tại Hà Nội cũng như Miền Bắc Việt Nam.
Chúng tôi (các mục sư của Cộng Đồng Tin Lành Hà Nội trong danh sách dưới đây), nhận thức rằng: Đây là cuộc chiến
thuộc linh, cho nên chúng ta phải tranh chiến theo cách của Kinh Thánh chỉ dẫn. Kẻ thù của chúng ta không phải là anh em
mà là Satan. Chính nó muốn làm cho danh Chúa bị sỉ nhục, muốn gây nên sự vấp phạm, sự chia rẽ để tàn phá Hội thánh.
Hầu cho nó có thể ngăn trở những gì Đức Chúa Trời muốn thực hiện qua Hội thánh để ban phước cho thành phố Hà Nội,
Miền Bắc cũng như cả đất nước Việt Nam chúng ta.
Vì vậy chúng tôi viết lá thư này thiết tha kêu gọi tất cả những tôi con Chúa, là những người quan tâm đến công việc
Chúa chung, quan tâm đến công việc Chúa tại Hà Nội và Miền Bắc: hãy dành ít nhất một ngày 20/9/2019 (thứ sáu) để kiêng
ăn cầu nguyện. Anh chị em có thể cầu nguyện tại nhà riêng, tại nơi làm việc hoặc tại địa điểm Hội thánh của anh em. Những
ai có thể thu xếp được xin mời đến: Tầng 17, tòa nhà Detech tại số 8- Tôn Thất Thuyết- Mỹ đình- Hà nội (Địa điểm của HT
Quốc Tế) vào thứ sáu, ngày 20/9/2019 từ 9g00-15g30 để chúng ta như những đại diện sẽ cầu nguyện cho công việc Chúa
chung.
Những điều mà chúng ta sẽ cầu nguyện:
- Cầu nguyện cho con dân Chúa, đặc biệt tại Hà Nội luôn tập trung chăm xem Chúa Jesus và những việc lớn trong
tương lai (khải tượng) mà Ngài sẽ làm trên Hà Nội, Miền Bắc và cả đất nước Việt Nam.
- Cầu nguyện cho tất cả những tôi con Chúa liên quan luôn biết kính sợ Chúa, luôn biết nghĩ đến lợi ích chung của
công việc Chúa và Hội thánh của Ngài. Không làm gì để tổn hại thêm hơn cho danh Chúa và Hội thánh của Ngài.

- Cầu nguyện cho những tín hữu đặc biệt những tín hữu mới không bị vấp phạm. Xin Chúa chữa lành những vết
thương lòng của con dân Chúa. Xin Ngài giúp anh em chúng con biết tha thứ cho nhau.
- Cầu nguyện cho con dân Chúa “vì kính sợ Chúa mà vâng phục lẫn nhau” và tôn trọng những trật tự mà Đức Chúa
Trời thiết lập.
- Cầu nguyện để qua việc này các Hội thánh sẽ được hiệp nhất hơn, cảm nhận cần lẫn nhau hơn và biết cộng tác với
nhau hiệu quả hơn cho danh Chúa được tôn cao và công việc của Ngài tiếp tục được mở mang.
- Ngoài ra anh chị em hãy cầu nguyện theo những gì Chúa hướng dẫn thêm.
Chúng tôi thành thật xin lỗi vì những gì xảy ra đã làm tổn hại đến danh Chúa, đến Hội thánh Chúa và ít nhiều ảnh
hưởng đến anh chị em. Cảm ơn tất cả anh chị em vì tấm lòng yêu thương, cảm thông, tha thứ và sự cầu nguyện. Nguyện
Đức Chúa Trời ban phước cho tất cả những ai quan tâm đến danh Chúa được cả sáng, quan tâm đến lợi ích của Hội thánh
và xin Ngài ban phước trên tất cả anh chị em.
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