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Thông Báo
Về việc bổ nhiệm Quản Nhiệm

____________________

Anh em hãy giữ lấy mình, và luôn cả bầy mà Đức Thánh Linh đã lập anh em làm kẻ coi sóc,
để chăn Hội thánh của Đức Chúa Trời, mà Ngài đã mua bằng chính huyết mình.

(Công vụ các sứ đồ 20: 28)

Như quí đầy tớ, anh chị em con cái Chúa đã biết, Mục sư Nguyễn Hữu Hùng
Quản Nhiệm Hội Thánh Jesus Zentrum e.V. đã về với Chúa ngày 10.12.2019.
Từ khi Mục sư Nguyễn Hữu Hùng được Chúa cất về nước Ngài, thì Hội Thánh
Jesus Zentrum vẫn được ban Trưởng Lão hiệp lại để dẫn dắt Hội Thánh bước đi theo ý muốn
của Đức Chúa Trời.

Cám ơn Chúa sau một thời gian dài hơn một năm, cả Hội Thánh hết lòng cầu nguyện
Chúa, xin Chúa ban cho một dấu chỉ về việc bổ nhiệm tân Quản Nhiệm.
Nay Chúa đã cho chính quyền điạ phương nơi Hội Thánh là thành phố Oldenburg đã yêu
cầu Hội Thánh phải có một người tân Quản Nhiệm.
Vào ngày 23.05.2021 hết thảy dân sự Hội Thánh Jesus Zentrum e.V. đã về nhà Chúa tại
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để cùng nhau cầu nguyện và bình chọn ra một tân Quản Nhiệm theo đúng ý muốn
Chúa và luật pháp yêu cầu. Và Phó Quản Nhiệm Hội Thánh trưởng lão Bùi Văn Tư đã được
bình chọn làm Tân Quản Nhiệm Hội Thánh theo đúng ý muốn Chúa và luật pháp.

Nay Hội Thánh Jesus Zentrum e.V. vui mừng, cảm tạ Chúa và thông báo tới toàn thể
quí đầy tớ, anh chị em con cái Chúa khắp nơi, Chúa đã ban cho Hội Thánh Chúa một tân
Quản Nhiệm mới là Trưởng lão Bùi Văn Tư.

Xin Quí đầy tớ, anh chị em con cái Chúa tiếp tục cầu thay cho Hội Thánh và tôi tớ
Chúa, để công việc Chúa càng ngày càng thạnh vượng, Chúa dùng Hội Thánh Chúa tiếp tục
rao ra Tin Lành của Chúa cho nhiều người được cứu. Vinh hiển thuộc về Chúa! Amen!

Trong Tình yêu Chúa cứu thế Jesus!

 Thay mặt Hội Thánh Jesus Zentrum

      Ban Văn Phẩm
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