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Chúng ta đang đi vào những ngày kỷ niệm sự thương khó của Chúa Giê-su. Những tháng ngày 

với môn đệ bên cạnh, những đám đông đi theo, những lần giảng dạy, những phép lạ siêu 
nhiên… không còn nữa.  Chúa Giê-su đến để làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời, và ý muốn 

của Đức Chúa Trời đó là Chúa Giê-su phải qua những đau thương, thử thách và cuối cùng chết 
đau đớn trên cây thập tự. 

 

Ê-sai 53:10, “Đức Giê-hô-va lấy làm vừa ý mà làm tổn thương người, và khiến gặp sự đau ốm.” 
Chúa Giê-su vẫn có khả năng làm trái ý Đức Chúa Trời để giải thoát mình ra khỏi những khó 

khăn, “Ngươi tưởng ta không có thể xin Cha ta lập tức cho ta hơn mười hai đạo thiên sứ 
sao?” (Mat. 26:53), nhưng Chúa chọn yên lặng và vâng phục, “Như chiên con bị dắt 
đến hàng làm thịt, như chiên câm ở trước mặt kẻ hớt lông, người chẳng từng mở miệng”  (Ê-
sai 53:7). 

 

Có lẽ đây là một quyết định dại dột đối với một người có khả năng để giải thoát chính mình ra 
khỏi những khó khăn. Nhưng Chúa Giê-su biết ý của Đức Chúa Cha là Ngài phải trải qua những 

nhục nhã, đau đớn, và cuối cùng chết để có thể hoàn tất chương trình cứu rỗi nhân loại. Yên 
lặng, chịu đựng là làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời trong thời gian nầy. 

 

Trong nếp sống theo và phục vụ Chúa của chúng ta, có khi chúng ta nghĩ rằng chỉ thành công, 
chiến thắng, vinh dự… là ý của Đức Chúa Trời. Chúng ta tưởng rắng làm theo ý Chúa là chỉ khi 

chúng ta đứng trên bục giảng, cầu nguyện chữa bệnh, khải đạo… Nhưng thành thật mà nói có 
lúc chúng ta giảng dạy, cầu nguyện, khải đạo… theo ý của mình.  Vô tình hay cố ý chúng ta lợi 

dụng ân tứ Chúa ban cho làm theo ý riêng. Lúc đó chúng ta được danh dự nhưng Chúa mất 
danh dự, lúc chúng ta thành công nhưng ý chỉ của Chúa thất bại trong đời sống của chúng ta.  

Chúng ta cần được nhắc nhở rằng có những lúc yên lặng vâng phục là lúc ý chỉ lớn lao của 

Chúa được thực hiện qua đời sống của chúng ta như Giô-sép yên lặng vâng phục cưới Ma-ri 
làm vợ để rồi Chúa Giê-su ra đời và Chúa Giê-su cũng đã yên lặng vâng phục để đem sự cứu 

rỗi đến cho nhân loại. 
 

Yên lặng vâng phục Chúa không phải là dễ vì nó sẽ mang đến nhiều đau buồn và nước mắt.  

Nhưng sự yên lặng vâng phục của Chúa đã để lại cho chúng ta nơi nương dựa chắc chắn.  
Chúa sẽ thông cảm nỗi niềm, an ủi và xoa dịu những đau đớn của chúng ta bởi linh nghiệm 

của sự đau thương và sự chết của Ngài. Chúa sẽ giúp chúng ta có năng lực để yên lặng vâng 
phục ý muốn của Đức Chúa Trời khi chúng ta tìm đến Ngài trong sự cầu nguyện và nhờ cậy. 

 

Hê-bơ-rơ 4:15-16, “Vì chúng ta không có thầy tế lễ thượng phẩm chẳng có thể cảm thương sự 
yếu đuối chúng ta, bèn có một thầy tế lễ bị thử thách trong mọi việc cũng như chúng ta, song 
chẳng phạm tội.  Vậy, chúng ta hãy vững lòng đến gần ngôi ơn phước, hầu cho được thương 
xót và tìm được ơn để giúp chúng ta trong thì giờ có cần dùng.” 
 

Phục Vụ

 

Ngày Cầu Nguyện cho UUC và Viện Thần Học Tin Lành Việt Nam 
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Viện Trưởng Viện Thần Học Tin Lành Việt Nam 

Mục sư Đặng Ngọc Báu vừa được bổ nhiệm làm Viện 

trưởng Viện Thần Học Tin Lành Việt Nam. 

Ngay từ buổi đầu, Mục sư Đặng Ngọc Báu đã cộng tác 

với UUC như một người ủng hộ và là giảng viên. Mục sư 

Đặng N. Báu có gần 40 năm kinh nghiệm làm mục sư, đã 

thành lập và quản nhiệm ba hội thánh địa phương; từng 

phục vụ sáu năm với chức vụ Giáo Hạt Trưởng, coi sóc 

khoảng 90 hội thánh trong giáo hạt East District thuộc 

giáo phận California-Thái Bình Dương trong hệ phái Giám 

Lý.  Vào đầu tháng Bảy 2014, Mục sư Đặng Ngọc Báu sẽ 

bắt đầu chức vụ mục sư trưởng tại Hội Thánh Giám Lý 

Garden Grove, dưới sự bổ nhiệm của Giám Mục (thuộc 

giáo phận California-Thái Bình Dương). 

Mục sư Đặng Ngọc Báu đã tốt nghiệp Cao Học Thần Học 

tại Chủng viện Biola, Thạc sĩ Quản Trị tại Đại học National 

University, và Tiến sĩ Mục vụ tại Chủng viện Fuller. 

Trong 20 năm qua, bên cạnh sự bận rộn trong chức vụ 

mục sư, giáo hạt trưởng, Mục sư Báu đã dành thì giờ để 

chuyển ngữ một bản dịch mới cho Kinh Thánh Việt Nam 

"Bản Dịch 2011", và bản dịch này đang được sử dụng 

rộng rãi trong cộng đồng Cơ Đốc trên toàn thế giới. 

Song song với chức vụ quản nhiệm Hội Thánh địa 

phương, Mục sư Đặng Ngọc Báu sẽ đại diện và cổ động 

cho sự phát triển của Viện Thần Học Tin Lành Việt Nam. 

Để đáp ứng với chức vụ mới, Mục sư phát biểu, “Tôi rất 

hân hạnh được phục vụ trong chức vụ Viện trưởng của 

Viện Thần Học Tin Lành Việt Nam.  Với sự giúp đỡ của 

Chúa, tôi sẽ phục vụ Chúa với tất cả khả năng của mình 

qua chức vụ này hầu giúp huấn luyện và đào tạo thêm 

nhiều người hầu việc Chúa.” 



 

(Xem tiếp trang 4) 

Mục sư Tiến sĩ Dale Sewall
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Giăng 11:25  “Ta là sự sống lại và sự sống. Người nào tin Ta thì sẽ sống. . .” 

Giăng 14:6    “Ta là đường đi, chân lý và sự sống. . .” 

Giăng 14:19b “Vì Ta sống, thì các con cũng sẽ sống.” 

I Giăng 511-12  “Đức Chúa Trời đã ban sự sống đời đời cho chúng ta,  

       và sự sống này ở trong Con Ngài.  Ai có Đức Chúa Con thì có sự sống;  

       ai không có Con Đức Chúa Trời thì không có sự sống.” 

Lễ Tốt Nghiệp Khóa 2014 
 

Tại trụ sở của UUC 

14200 Goldenwest St., Westminster, CA 92683 

Ngày 21 tháng Sáu  2014, lúc 3 giờ chiều 

Diễn giả: Mục sư Tiến sĩ Fletcher Tink 

Xin mời Quý Tôi Tớ - Con Cái Chúa tham dự 

Hội Thảo Mùa Hè  
 


