
 

 

Hoäi Thaùnh Tin Laønh Giaùm Lyù Vieät-Myõ 
Arlington, Virginia 

Chöông Trình 
Leã Kyû Nieäm Chuùa Gieâ-su Chòu Thöông Khoù 

(Good Friday Service) 
7:30 giôø toái Thöù Saùu, ngaøy 30 thaùng 3 naêm 2018 

Taïi thaùnh ñöôøng cuûa Hoäi Thaùnh 
 

Chuû ñeà:    

 
Câu gốc: "Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội,  

thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết." (Rô-ma 5:8) 

 

Höôùng daãn: Huyønh Thò Thanh Xuaân 

Dieãn giaû: Muïc sö Traàn Thieän Minh 
 

1. Nhaïc Khai Leã  & Ñoát Neán Thieáu nieân 

2. Chaøo möøng & Thoâng baùo Muïc sö Phan Ñöùc Hieáu 

3. Ca ngôïi Chuùa   “Thập Tự Xưa” Taát caû 

4. Caàu nguyeän khai leã Muïc sö Nguyễn Việt Hùng 

5. Thaùnh ca  “Hoaøi Nieäm Veà Goâ-tha” Ca Ñoaøn Hoäi Thaùnh 

6. Thaùnh ca    “Soáng Trong Ngaøi”  Isaac Thaùi 

7. Thaùnh ca  “Chuùa Ñeán Vì Yeâu”  Sylvia 

 

8. Thaùnh ca “Doøng Huyeát Tha Toäi” Isaac Thaùi  

9. Thaùnh ca  “Chuùa Gaùnh Thay Toâi”  Thuyù Vaân 

10. Thaùnh ca “Con Ñöôøng Thaäp Giaù”  Sonny Nguyeãn 

11. Thaùnh ca “Vì Sao” Isaac Thaùi 

12. Tuyeân ñoïc Lôøi Chuùa    “Roâ-ma 5:1-11” Thanh Xuaân 

13. Söù ñieäp Leã Thöông Khoù Muïc sö Trần Thiện Minh 

14. Caàu nguyeän taát leã & Chuùc phöôùc Muïc sö Phan Ñöùc Hieáu 

 

Taát leã 



 

 

Thông Báo 
†  Ñeå cho chöông trình leã kyû nieäm söï thöông khoù cuûa Chuùa 

 Cöùu Theá Gieâ-su ñöôïc trang nghieâm, quyù vò naøo coù ñieän 

 thoaïi caàm tay xin vui loøng taét hoaëc chuyeån sang heä thoáng 

 rung. Xin thaønh thaät caûm ôn.  

†  Neáu quyù vò coù con em töø 10 tuoåi trôû xuoáng vaø muoán ñöôïc 

 giöõ trong luùc quyù vò thôø phöôïng Chuùa toái hoâm nay xin cho 

 chuùng toâi bieát, ñeå chuùng toâi seõ ñöa caùc em ñeán phoøng giöõ 

 treû. 
† Bồi Linh: Xin mời tất cả quý ông bà anh chị em quay 
 lại vào tối ngày mai thứ Bảy ngày 31 tháng 3, lúc 7:30pm 
 để dự chương trình Bồi Linh của Hội Thánh. Diễn giả: 
 Mục sư Trần Thiện Minh. Với sự góp mặt đặc biệt của ca 
 nhạc sĩ Isaac Thái. 

†  Leã Kỷ Niệm Mừng Chúa Phuïc Sinh cuûa Hoäi T

 ñöôïc toå chöùc vaøo luùc 10:00 saùng taïi thaùnh ñöôøng. Xin caùc 

 con caùi Chuùa cuøng ñeán thờ phượng  Chuùa thaät  ñoâng ñuû.

 Sau chương trình lễ, xin mời quý vị ở lại để dự picnic 
 hội chợ mùa xuân với các trò chơi: moon bounce, cotton 
 candy, animal balloons, face-painting, & Easter egg 
 hunts and more. 

 
Sinh Hoạt Hội Thánh 

 

Chúa Nhật: 10:00 a.m. Trường Chúa Nhật cho thi

   và người lớn.  

 11:30 a.m. Thờ Phượng  
  12:45 p.m. Bữa ăn thông công.  

Thứ Ba:    7:30 p.m. Tập hát tại nhà thờ. 

Thứ Năm  7:30 p.m. Học Kinh Thánh ALPHA (Ban 

    Chấp Hành) 

Thứ Bảy:   9:30 a.m. Đi bộ cầu nguyện (tạm ngh
 

 

  
https://www.facebook.com/firstvietnamese 
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