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Tråi Phøc Sinh Heidesee 2017
Trại Phục sinh năm nay đông nhất từ trước tới giờ!

Tường thuật
Trại Phục Sinh 2017
Trại Phục sinh là một trong ba kỳ trại truyền thống
trong năm mà Chúa muốn chúng ta tổ chức (Trại
Đông, Trại Phục sinh, Trại Hè). Lúc đầu một số người
nghĩ rằng mình khó có thể tham gia cả ba kỳ trại. Dần
theo thời gian, trong ơn phước và sự tể trị của Chúa,
mỗi người đều mong đợi kỳ trại đến. không phải vì
thói quen, nhưng đầy niềm vui và háo hức.
Trại Phục sinh năm nay đông nhất từ trước tới giờ!
Ban tổ chức hoàn toàn bất ngờ. Đây là bằng chứng về
sự trả lời của Chúa cho đêm cầu nguyện Phê-ni-ên vừa
qua (suốt đêm 31.3.2017).

VNTG khao khát Chúa!

Gióp nói: „Còn tôi, tôi biết rằng Đấng cứu chuộc tôi vẫn
sống“ (Giop 19,25a). Chúa Giê-xu, Đấng Cứu chuộc của
chúng ta, Ngài sống lại từ trong kẻ chết, để sống đời
đời. Nếu bạn tin tưởng vào con người, thì dầu người
ấy có đủ khả năng giải cứu bạn, người đó vẫn phải
chết. Sự chết đặt dấu chấm hết cho niềm tin và hi vọng
của bạn. Nhưng cám ơn Chúa, chúng ta có Đấng cứu
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chuộc đời đời. Trong Chúa chúng ta liên tục có sự giải
cứu! Đau khổ của Gióp phải chịu, có thể nói chạm tới
ngưỡng của sự đau đớn. Không ai trong chúng ta hiểu
được vì sao hoạn nạn này xảy ra, kể cả Gióp. Mặc dầu
không hiểu, và dường như ông mất mọi sự, nhưng
điều mà ông giữ lại được (là điều mà chúng ta cần học cho
mình), đó là đức tin vào Đấng sống, sự giải cứu của
Ngài. Ông sống với đức tin trong đau khổ, và cuối cùng
đã nhìn thấy sự giải cứu lớn của Ngài. Những người
đặt niềm tin vào Đấng Phục sinh không hề hổ thẹn!
Các TrÜªng Lão cÀu nguyŒn cho ông bà NgÜ©i Chæn VNTG Lê væn Dinh

Trong s¿ hiŒn diŒn Chúa!

Hội trường Thế hệ 1000
Trong kỳ trại, dân sự được nghe Ban dự án trình bày
về diễn tiến xây dựng Hội trường Thế hệ 1000. Hiện
nay hồ sơ xây dựng, bản vẽ kỹ thuật đã hoàn tất và đã
nộp cho Phòng xây dựng của thành phố, để xin cấp
phép xây dựng. Theo lộ trình xây dựng, Hội trường sẽ
được hoàn thiện vào tháng 3.2018. Chúng ta cầu
nguyện xin Chúa cho trại Phục sinh năm tới 2018 sẽ tổ
chức tại „nhà“ của mình.
Chúng tôi nhìn thấy sự dâng hiến lạ lùng của dân sự!
Đằng sau sự dâng hiến đó là những tấm lòng cưu
mang cho thế hệ trẻ, thế hệ kế tiếp và là cánh tay phải
của VNTG. Nguyện qua thế hệ trẻ này Chúa làm những
công việc lớn lao trên dân tộc Việt nam thân yêu!

Sứ điệp của Chúa Giê-xu Phục sinh cho các môn đồ là
các chứng cớ tỏ ra Ngài sống và về nước trời (Cong
1,3). Bởi vì Chúa sống nên các môn đồ sẽ nhận quyền
phép của Đức Thánh linh – là quyền phép khiến Ngài
sống lại (qua phép Báp-tem Thánh linh), đi ra làm
chứng để mở mang Hội thánh. Tin lành này cần được
giao ra khắp đất.
Bạn được Chúa cứu để được Ngài dùng tiếp tục cứu
người khác. Đạo Tin lành không tạo ra những con
người ích kỷ, nhưng biết sống vượt qua bản thân,
mang tình yêu của Chúa đến cho những người đau
khổ. Để làm được điều đó, bạn cần được trang bị bởi
quyền phép Đức Thánh linh.
Nếu bạn thực sự kinh nghiệm quyền năng giải phóng
của Chúa, bạn sẽ chịu sự thôi thúc nói ra cho người
khác. Khi bạn đi làm chứng, Ngài đổ thêm năng quyền
trên bạn!
Nguyện VNTG là Hội thánh đầy dãy năng quyền của
Đức Thánh linh. Amen!
Plzen, 19.4.2017
TL Lưu Kim Phấn.

Thi‰u niên - Thi‰u niên !
CÀu nguyŒn "Báp Têm Thánh Linh"

