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Tam cá nguyệt 2/2014 
 

                                                                      Số 23 

Mục vụ Tin Mừng Cho Người Việt (EPV) 
13 rue de la Concorde 

10300 Ste. Savine (Aube) 

Tél :  03 25 75 35 63 

      Mobile: 06 82 37 27 16   

                                         E-mail:  entraidevietnam@yahoo.fr 

 

Tin  Tức , Cầu  Thay   &   Cảm  Tạ          
 

 

LỄ PHONG THÁNH 

« Chẳng phải bởi vật hay hư nát như bạc hoặc vàng mà anh 

em đã được chuộc khỏi sự ăn ở không ra chi của tổ tiên 

truyền lại cho mình, bèn là bởi huyết báu Đấng Christ, dường 

như huyết của chiên con không lỗi không vít, đã định sẵn 

trước buổi sáng thế, và hiện ra trong cuối các thời kỳ vì cớ 

anh em » (1Phi 1 :18-20) 

Ngày Chúa nhật 27-04-2014 vừa qua, thành phố La Mã 

sôi động, nhộn nhịp chưa từng thấy : hơn 800.000 người 

hành hương từ bốn phương đổ về đây để dự lễ phong 

thánh cho hai vị giáo hoàng qúa cố Jean-Paul II và Jean 

XXIII. Một ngàn giám mục, sáu ngàn linh mục, 24 vị 

nguyên thủ quốc gia hoặc đại diện hoàng gia, 93 phái 

đoàn chính thức từ các nước cũng đã đến tham dự nghi 

lễ long trọng này. 

Mọi sự đều được chuẩn bị chu đáo cho sự thoải mái của 

quan khách và số người hiện diện : 4 triệu chai nước, 16 

trạm cấp cứu , 77 xe cứu thương, 980 cầu tiêu hoá học, 

17 màn ảnh lớn, 4400 cảnh sát và nhân viên công lực 

bảo vệ an ninh… 

Nghi lễ hào nhoáng, to lớn này khiến chúng ta phải đặt 

câu hỏi về ý nghĩa của nó. Theo Tự Điển Bách Khoa 

Larousse : đó là « hành động  xếp loại một người vào 

hàng các thánh, một lời tuyên bố long trọng mà qua đó 

giáo hoàng đưa tên một người vào danh sách các thánh 

và cho phép được thờ phượng người ấy. (“L’action de 

mettre au nombre des saints, la déclaration solennelle 

par laquelle le pape inscrit une personne au catalogue 

des saints et autorise qu’un culte lui soit adressé.” )  

Ai là người thánh ? 

Đa số thư tín của sứ đồ Phao lô đều gởi cho các « thánh 

đồ » (thư Cô-rinh-tô, Ê-phê-sô, Phi-líp, Cô-lô-se). Ông 

gởi cho những người tin Chúa đang còn sống chớ không  

 

phải cho những ai được xếp hạng « thánh » sau khi qua 

đời. 

Trong ngôn ngữ thông dụng, khi dùng chữ « thánh », 

người ta thường nghĩ ngay đến một người nam hoặc nữ 

trọn lành, đạo cao đức trọng hay ít nhất cũng phải là 

người không phạm tội hay không có những yếu đuối 

được biết đến hay được phơi bày. Nhưng Kinh Thánh 

lại khẳng định rằng « chúng ta thảy đều vấp phạm nhiều 

cách lắm » (Gia cơ 3 :2) và chúng ta đều từng trải kinh 

nghiệm đau buồn này : « Nếu chúng ta nói mình chẳng 

từng phạm tội thì chúng ta cho Ngài là người nói dối, và 

lời Ngài không ở trong chúng ta » (1Giăng 1 :10) 

Vậy thì ai là người « thánh » ? Sứ đồ Phao lô đã gởi 

cho ai khi ông viết « gởi cho các thánh đồ ở… » ? 

Mỗi tín đồ, kể từ khi được tái sinh bởi đức tin vào Đức 

Chúa Jêsus-Christ thì được Đức Chúa Trời khiến nên 

thánh. Điều đó không có nghĩa bản chất người ấy là 

thánh, nhưng là người được thánh hoá, được kể là thánh 

nhờ công ơn cứu chuộc của Chúa Jêsus đã hoàn thành 

tại thập tự giá. « Chúng ta được nên thánh nhờ sự dâng 

thân thể của Đức Chúa Jêsus-Christ một lần đủ cả » 

(Hê 10 :10)  

Sự nên thánh của tín đồ cũng hoàn toàn như sự xưng 

nghĩa. Khi lời Chúa phán rằng chúng ta được xưng công 

bình bởi đức tin (Galati 2 :16), thì lời ấy không nói rằng 

bản chất của chúng ta là công bình, nhưng được xem là 

công bình nhờ chức việc của thập tự giá. 

Bao lâu còn sống trên đất, người tín đồ luôn mang trong 

mình bản chất tội lỗi. Nhưng nhờ chức vụ trọn vẹn của 

Đấng Christ đã hoàn thành tại thập tự gía mà Đức Chúa 

Trời kể là người vô tội, được xưng công bình, là người 

thánh, được thánh hoá. 

Không một người nào có thể trở thành « thánh » sau 

khi qua đời. Nhưng chỉ trở nên thánh sau khi tiếp nhận 

Chúa Jêsus, được tái sinh, được trở nên con dân Đức 

Chúa Trời ngay trên trần gian này (Giăng 3 :3-8), và 

được kêu gọi vào nếp sống thánh khiết ngay hôm nay : 

« Đấng gọi anh em là thánh, thì anh em cũng phải 

thánh trong mọi cách ăn ở mình, bởi có chép rằng :Hãy 

nên thánh, vì Ta là thánh » (1Phi 1 :15-16). 
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Cũng không một người nào trở thành « thánh » sau khi 

qua đời nhờ sự cầu đảo hay phong tặng của con người 

trần gian, dầu người ấy cao trọng ra sao (Lu-ca 16 :19-

31). Nhưng « tất cả chúng ta đều phải trình diện trước 

toà án Đấng Christ để mỗi người nhận lãnh tùy theo 

điều thiện hoặc ác mình đã làm lúc còn trong thân xác » 

(2Cô 5 :10). Chỉ một mình Đức Chúa Trời mới có đủ 

thẩm quyền phong thánh chúng ta vì chỉ một mình Ngài 

là Đấng Thánh và cũng là Đấng phán xét. 

Chưa kể là trong nghi lễ phong thánh cho hai vị giáo 

hoàng, một số tiền khổng lồ đã xử dụng cho việc tổ 

chức, báo chí đề cập đến con số hơn 10 triệu euros ! Số 

tiền to lớn thật, nhưng không đáng gì so với giá mà 

Chúa Jêsus đã phải trả để khiến những tội nhân ăn năn 

và tin Ngài như chúng ta được trở nên thánh hôm nay! 

Ha lê lu gia, tạ ơn Chúa !  

Hãy sống như con cái yêu dấu, như người được phước 

của Đấng Thánh và cũng là Cha, là Chúa chúng ta. 

 

 

   Cầu Thay & Cảm Tạ  

                 

 

 

 

MỤC VỤ TIN MỪNG CHO NGƯỜI VIỆT 

EPV 

 

-Hội Đồng Thuờng Niên EPV đã họp lại chiều ngày 

27-04-2014 để xem xét các hoạt động trong năm 2013 

và chuẩn nhận chương trình cho năm 2014. 

 

-Cám ơn Chúa, Mục sư Hội Trưởng Pierre Kislig dầu 

vẫn còn yếu sau khi bị tai biến mạch máu não, nhưng 

cũng cố gắng có mặt để bàn thảo công việc Chúa với 

mục vụ chúng ta.  

Xin cầu nguyện thêm cho sức khỏe của ông và cho các 

bác sĩ chữa trị. Ngày 14-5 ông sẽ trở lại bệnh viện và ở 

lại một đôi ngày để khám nghiệm hệ thống tim mạch vì 

tim ông đập yếu hơn bình thường.  

 

-Bà Giáo sĩ Pemmy Bordreuil, Hội Trưởng danh dự 

EPV, cũng đến thờ phượng Chúa với hội thánh Troyes 

buổi sáng và dự nhóm hội đồng buổi chiều, đã mang lại 

nhiều khích lệ cho tất cả anh chị em trong mục vụ Tin 

Mừng Cho Người Việt.  

Cũng xin cầu nguyện cho sức khỏe của bà. Bà sẽ được 

mời thuyết trình về Alexandre de Rhodes nhân ngày 

« Việt Nam – Pháp » của hội Ái Hữu Đà Lạt – 

Montpellier ngày 03-5.  

Trong chương trình chiều ngày 02-5 của hội ái hữu cũng 

có phần nhắc lại kỷ niệm và tuyên dương sự đóng góp 

của Ms Daniel Bordreuil khi còn sinh tiền.  

 

 

LIÊN HỘI  HỘI THÁNH PÂLH VN-PHÁP 

 

 

 

 

 

Hội Đồng Thường Niên Liên Hội gồm đại biểu của 4 

hội thánh Paris, Troyes, Limoges và Toulouse đã họp lại 

tại Souvigny d’Allier từ chiều Thứ năm 05-5 đến trưa 

Chúa nhật 11-5.  

 

            
                     

Đại biểu các hội thánh Liên Hội 

   

Ngoài việc nghe tường trình sinh hoạt các hội thánh, 

thông qua các biểu quyết, hội đồng cũng đã quyết định 

tổ chức Hội Đồng Bồi Linh mùa hè năm 2015 cho con 

dân Chúa trong Liên Hội, vì Liên Hội chúng ta không 

còn tham gia vào việc tổ chức hội đồng Liên Hữu nữa.  

 

Buổi chiều ngày 06-5, một số anh chị em và Ban Chấp 

Hành Liên Hội đã đến Nevers thăm cơ sở « Espace 

Bernadette », một nơi rộng rãi tiện nghi, có thể đáp ứng 

các nhu cầu của hội đồng. Nếu Chúa cho mọi việc tốt 

đẹp :  

 

Hội đồng Bồi linh Liên Hội năm 2015  

sẽ tổ chức tại Nevers,  

từ ngày 03 đến 08-08-2015. 

                                                                                      

Khi nào có đầy đủ chi tiết, Liên Hội sẽ gởi chương trình 

và phiếu ghi danh đến các hội thánh. 
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                  Thăm viếng làng Việt nam tại Noyant 

 

Các sinh hoạt khác trong hội đồng thường niên. 

 

Cảm tạ Chúa, mặc dầu là hội đồng hành chánh, Chúa 

cũng cho có trên 30 người tham dự và cũng có : 

 

- Thì giờ  Nghe lời Chúa, tĩnh nguyện buổi sáng,  

- Thì giờ huấn luyện bồi linh qua loạt bài thuyết trình, 

   thảo luận « Gia đình lãnh đạo Cơ đốc »,  

-Thì giờ tâm tình thông công trong lúc làm việc chung, 

  và qua các bữa ăn do các chị em HT Toulouse bỏ công 

  nấu nướng,  

-Thì giờ thăm viếng, chia xẻ lời Chúa cho đồng hương ở 

làng Việt Nam Noyant. Có khoảng 15 thân hữu đã đến 

dùng bữa ăn tối chung và chúng ta có cơ hội làm quen, 

kết thân với họ.  

Sau hội đồng, ông Gilbert viết email cho biết :  
« Chúng tôi vừa về tới nhà sau buổi chiều đi thăm viếng gia 

đình Raoul Hồng Quế, Kim Hoa (Janine), Jacqueline, Hélène 

để cám ơn ; các người đó xin gởi lời chào thăm tất cả anh 

em, họ nói rằng chẳng khi nào được gặp những người rất dể 

thương và tử tế như chúng ta » 

Với cảm tình và sự tin cậy đã có, hy vọng Chúa cho 

trong tương lai có thể tổ chức các buổi họp mặt với 

đồng hương  và chia xẻ niềm tin cho họ. 

-Thì giờ thờ phượng Chúa chung và dùng Tiệc thánh 

sáng Chúa nhật. Kế đó chia tay sau bữa ăn trưa. 

          

 

 

 

 

 

 

 
            Vài hình ảnh các buổi nhóm trong hội đồng 

 

Cám ơn Chúa đã ban cho chúng ta những ngày vui vẻ, 

phước hạnh. 

Cám ơn sự đóng góp của tất cả anh chị em, nhất là các 

anh chị em HT Toulouse, từ xa phải chuyên chở đồ đạc 

lo ăn cho hội đồng và anh chị Gilbert ở tại chỗ, lo việc 

tổ chức và liên lạc gặp gỡ đồng hương. 

 

 

TIN TỨC HỘI THÁNH,  
   

 
Paris-Kremlin Bicêtre 

 

Cám ơn Chúa cho các anh chị em trong hội thánh 

tham dự Trại mùa xuân tại Belgique được Chúa gìn giữ 

khi đi và về được bình an. Trại có 31 người lớn và 9 trẻ 

tham dự. 

 

Xin cầu nguyện cho 3 anh chị em dang theo học 

lớp giáo lý Báp têm hàng tuần vào ngày Chúa nhật, từ 

17g15-17g45 được ơn trong sự tiếp nhận và hiểu biết 

chân lý Tin lành. 

 

Xin cầu nguyện cho các thân hữu thường xuyên 

đến nhóm với hội thánh được sớm mở lòng tiếp nhận 

Chúa. 

 

Troyes 



Xin cầu nguyện cho cặp vợ chồng trẻ Baptiste và 

Tuyền mới đến với hội thánh từ hai tháng qua. Baptiste 

chưa tin Chúa nhưng bằng lòng học Kinh thánh với Ms 

Sylvain Urfer mỗi hai tuần. Xin Chúa giúp em sớm 

nhận biết tình yêu của Ngài. Xin Chúa làm vững đức tin 

của Tuyền. Tuyền cũng đang mang thai, dự trù sẽ sanh 

vào tháng 8. Xin Chúa gìn giữ thai nhi và giúp sự tăng 

trưởng cũng như sanh nở bình an. 

 

Xin cầu nguyện cho việc bán cơ sở nhà thờ hiện 

nay và tìm kiếm nơi thờ phượng mới. Xin Chúa hướng 

dẫn và giúp đỡ tài chánh. 

 

Xin cầu nguyện cho ngày thăm viếng và thờ 

phượng Chúa với hội thánh của bà Quan Wendy. Bà là 

người Hoa nói tiếng Việt, hiện sống tại Canada và tham 

gia các chuyến truyền giáo hàng năm cho người Hoa và 

người Việt tại Ukraine, Gorgie, Dubai. Ms Hoàng Ái đã 

có dịp hầu việc Chúa với bà tại Ukraine hai tuần lễ 

trong tháng 9 năm 2013. 
 

Bà sẽ làm chứng về công việc truyền giáo tại HT 

Kremlin Bicêtre Chúa nhật 25-5, và tại Troyes cho hai 

HT Pháp, Việt ngày Chúa nhật 01-6. 

 

Limoges 

 

Cám ơn Chúa đã gìn giữ hội thánh trong năm qua 

dù gặp nhiều khó khăn. Con cái Chúa vẫn trung tín 

nhóm lại thờ phượng hàng tuần. Xin Chúa  nâng đỡ đức 

tin và giúp đỡ hội thánh kiên trì trong sự phục vụ. 

 

  



 4 

Xin Chúa ban ơn trên ÔB MS Quản Nhiệm Huỳnh 

văn Biện, cho ông sức mạnh, khải tượng, tình yêu và sự 

khôn ngoan trong chức vụ chăn bầy. 

 

Xin Chúa thăm viếng hội thánh, ban cho sự phát 

triển trong những ngày tới. 

 

Toulouse 

 

Cám ơn Chúa cho HT có lớp Giáo dục Thần học căn 

bản, tất cả được 7 học viên trung tín, đã học xong quyển 

5. Sẽ tiếp tục học quyển 6  trong những ngày tới. 

 

Xin cầu nguyện cho 4 thanh thiếu niên đang học 

giáo lý báp têm, cho các em vững chắc trong sự lựa 

chọn và khám phá được giá trị tối ưu của đức tin trong 

Cứu Chúa Jêsus-Christ. 

 

Xin cầu nguyện Chúa hướng dẫn trong việc tìm 

kiếm nơi mua làm nhà thờ, và tiếp trợ cho nhu cầu chi 

dùng hàng tháng của hội thánh. 

 

Xin cầu nguyện cho sức khoẻ ÔB Ms Đặng Đức Tín 

và ân tứ Chúa ban trong chức vụ thánh. 

 

Marseille  

 

  Cám ơn Chúa đầu năm nay, nhân dịp Ms Bùi Quốc 

Phụng từ Hoà lan cùng một số anh chị em từ Toulouse 

đến, HT đã tổ chức truyền giảng và thăm viếng 

chứng đạo. Chúa cho hội thánh được khích lệ và 

vài thân hữu đã tiếp nhận Chúa.  

 
 Xin cầu nguyện cho cuối tuần 19 & 20 tháng 7 sắp tới, 

Ms Hoàng Ái sẽ có dịp tiện thăm viếng hội thánh, tiếp 

tục công việc truyền giảng, thăm viếng, chứng đạo cho 

đồng hương và cử hành lễ Báp têm cho các tín hữu đã 

học xong giáo lý báp têm. 

 

 Xin cầu nguyện cho sức khoẻ của ông Huỳnh Ngọc 

Diêu, chủ tịch hội thánh, đã cao tuổi lại có sự đau yếu 

trong thân thể. Xin Chúa kêu gọi và dấy lên người sẽ 

nối tiếp công việc Chúa trong những ngày tháng tới. 

 

 

 

 
 
  

 

 

 

 

 

 

HIỆP HỘI TRUYỀN GIÁO PHƯỚC ÂM LIÊN 

HIỆP VIỆT NAM THẾ GIỚI (WAVAC) 
 

 
 

Hội đồng hai năm một lần của Hiệp Hội Truyền Giáo 

Phước Âm Liên Hiệp Việt Nam Thế Giới sẽ được tổ 

chức năm nay tại Los Angeles, Hoa kỳ, từ  Thứ năm 30-

10 đến hết ngày Chúa nhật 02-11-2014.  

 

Ban Điều Hợp WAVAC ước ao sẽ có nhiều đại diện các 

hội thánh, giáo hạt, tổng hội và các cánh đồng truyền 

giáo từ các nơi trên thế giới về dự.  

Chúng tôi sẽ chuyển thư mời và các chi tiết về Hội đồng 

này đến các HT tại Pháp trong thời gian tới khi nhận 

được. 

 

Nhân dịp này Viện Thần Học Liên Hiệp cũng sẽ tổ chức 

lễ tốt nghiệp vào chiều Chúa nhật lớp Cao học Lãnh 

Đạo cho các mục sư Việt nam đã theo học trong những 

năm qua. Ms Thái Phước Trường, Phó Hội Trưởng Thứ 

1 của HộiThánh Tin Lành Việt Nam sẽ là diễn giả cho 

lễ Tốt Nghiệp. 

 

Xin cầu nguyện cho Ban tổ chức trong việc xắp xếp 

chương trình, đưa đón. Cầu nguyện Chúa tiếp trợ tài 

chánh cần thiết cho sự chi dùng trong việc tổ chức hội 

đồng, và việc di chuyển của các đại biểu từ các nơi khác 

nhau trên thế giới. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dâng hiến cho Mục Vụ TL Cho Người Việt 
Có thể gởi bằng ngân phiếu về địa chỉ EPV 

Des dons pour l’EPV peuvent être envoyés 
Par chèque à l’adresse de l’EPV 

Entraide Pour les Vietnamiens 
13 rue de la Concorde 

10300 Sainte Savine (Aube), 

France 

ou 

Par virement à : 

Hoặc chuyển ngân vào tài khoản 

Compte CCP : 0579937 S 023 

Titulaire du compte : Entraide Pour les Vietnamiens 

Nom de la banque : La Banque Postale 

Adresse de la banque : Centre Financier 

51900 Chalons en Champagne Cedex 9 

IBAN: FR02 2004 1010 0205 7993 7S02 357 

BIC: PSSTFRPPCHA 


