
 

 

 

 

Chào quý vị, 

 

Ngày 18/03 tôi đã gửi ra một email với những đề nghị cho các Hội Thánh 

chúng ta về dịch Covid-19.  Dưới đây là tóm tắc nội dung email ấy.  

 

• Chính phủ đã ban hành lệnh giới hạn trong việc hội họp. Nếu Hội 

Thánh của quý vị có trên 100 người, quý vị không thể nhóm lại với 

nhau. 

 

• Ngay cả nếu Hội Thánh của quý vị dưới 100 người thì Baptist 

Association vẫn đề nghị quý vị không nên nhóm lại với nhau, bởi vì: 

o Có rất nhiều việc được đòi hỏi nhằm hạn chế sự lây lan của 

Covid-19.  Xin vui lòng xem thông tin này 

https://nswactbaptists.org.au/wp-content/uploads/2020/03/BA-

Letter1-Covid19-180320.pdf.  Thí dụ, đòi hỏi mỗi người phải giữ 

khoảng cách 1.5 m với nhau (là những người không ở cùng nhà 

với quý vị). Quý vị cũng cần phải khử trùng mỗi một vật sau khi 

chạm đến.  

 

• Covid-19 rất nguy hiểm. Chúng ta cần bảo vệ lẫn nhau qua việc thay 

đổi cách chúng ta nhóm họp. Đây là vài ý kiến đề nghị: 

o Quý vị có thể nhóm online hay với một nhóm nhỏ, nơi quý vị có 

thể giữ khoảng cách 1.5 mét giữa mọi người. 

o Có một số ý kiến đề nghị khác trên trang nhà của chúng tôi: 

https://nswactbaptists.org.au/covid19/. 

 

• Những lệnh giới hạn này được ban ra với mục đích vì sức khỏe của 

cộng đồng và trong vị thế một Hiệp Đoàn, chúng ta hết lòng hổ trợ. 

Những hạn chế này có thể kéo dài vài tháng. Chúng ta trông chờ đến 

ngày được nhóm họp trở lại với nhau,  

 

• Chính phủ sẽ phạt nếu quý vị nhóm họp trên 100 người trong cơ sở và 

trên 500 người bên ngoài cơ sở. 

 

• Chúng tôi khuyến khích quý vị tìm cácg giúp đỡ cộng đồng ngay cả nếu 

quý vị tổ chức nhóm online. Thêm vài đề nghị sau đây: 

o Thường xuyên điện thoại với nhau. 

o Giúp cha mẹ hướng dẫn con cái trong đức tin.  

o Cung cấp nhu cầu vật chất cho những người không thể rời nhà 

được.  

o Thường xuyên thăm hỏi những người yếu đối, dễ bị thương tổn. 

 

https://nswactbaptists.org.au/wp-content/uploads/2020/03/BA-Letter1-Covid19-180320.pdf
https://nswactbaptists.org.au/wp-content/uploads/2020/03/BA-Letter1-Covid19-180320.pdf
https://nswactbaptists.org.au/covid19/


Thi Thiên 46.1, “Đức Chúa Trời là nơi nương náu và sức lực của chúng tôi, 

Ngài sẵn giúp đỡ trong cơn gian truân.”  

 

Tôi khích lệ quý vị nhớ rằng Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta, hướng dẫn 

chúng ta qua Lời Ngài và qua quyền năng của Chúa Thánh Linh. 

 

Quý mến,  

 

 

 

Rev Dr Steve Bartlett 

Director of Ministries 

Baptist Association of NSW & ACT 

 

Original text by Steve Bartlett, translated by Pastor Vuong Nguyen 

 

 


