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(Xem tiếp trang 2) 

Hãy nói với A-chíp rằng: “Hãy cẩn thận về chức vụ mà ngươi đã nhân danh Chúa nhận 
lãnh, để làm cho thật trọn vẹn.” Cô-lô-se 4:17  

Chúng ta được kêu gọi để thực hiện chức vụ mà chúng ta đã nhận lãnh từ Chúa. 

Nếu chúng ta tự hỏi “Đâu là việc mà Chúa giao cho tôi làm?” thì sẽ có rất nhiều những 
câu trả lời chung chung và cụ thể. Có người thì nói tôi được kêu gọi để yêu Chúa bằng 
cả trái tim, tấm lòng, tâm trí, và sức lực. Người khác lại nói họ được kêu gọi để yêu 
thương người lân cận như mình. Có người thì nói tôi được kêu gọi để tha thứ cho người 
khác như Chúa đã tha thứ cho tôi. Có người lại nói tôi được kêu gọi để từ bỏ bản thân 
mà vác thập tự giá mình theo Chúa Jesus. Những câu trả lời trên đều nói về các công 
việc chung chung. Hết thảy cơ đốc nhân đều được kêu gọi cho một “công việc” là trở 
nên giống Chúa Jesus. Công việc này sẽ được hoàn thành khi chúng ta về với Cha chúng 
ta ở trên Thiên đàng. 

Mỗi chúng ta đều được kêu gọi để làm các công việc cụ thể cho Chúa. Tôi được Chúa 
kêu gọi để trở thành Mục sư tại Hội thánh Mercer Island Presbyterian và tôi đã đảm 
nhiệm chức vụ này trong 23 năm. Và ngày mà công việc này đã định phải kết thúc cũng 
đến. Nếu không nhận ra rằng công việc này đã được hoàn thành thì tôi đã không thể sẵn 
sàng để nhận lãnh chức vụ mới mà Chúa giao phó để trở thành Viện trưởng Viện Thần 
học Tin Lành Việt Nam (UUC). Giờ đây tôi thấy rằng tôi phải hoàn thành công việc này. 
Đồng thời, tôi cũng được Chúa kêu gọi để làm các công việc nhỏ khác cho Ngài. Cụ thể 
là tôi được kêu gọi để làm người bảo trợ cho Ban lãnh đạo các tù nhân người Mỹ gốc Phi 
trong Hệ thống Nhà tù Tiểu bang Washington. Chúa đã kêu gọi tôi để tôi có thể viếng 
thăm các tù nhân và trở thành người đại diện cho họ. Tôi thấy rằng tôi cũng phải hoàn 
thành công việc này cho Chúa. Ngoài ra, tôi cũng được Chúa giao phó một số công việc 
khác và tôi phải hoàn thành những công việc đó. 

Ở chương cuối của lá thư gửi cho Hội thánh Cô-lô-se, Phao-lô viết 
rằng: “Hãy nói với A-chíp rằng: ‘Hãy cẩn thận về chức vụ mà 
ngươi đã nhân danh Chúa nhận lãnh, để làm cho thật trọn vẹn.’” 
Chúng ta chẳng biết gì khác về A-chíp ngoại trừ Phao-lô gọi ông 
là “bạn cùng đánh trận” trong câu 2 của thư Phi-lê-môn. Chúng ta 
cũng biết thêm rằng A-chíp có mối liên hệ với Hội thánh Cô-lô-se 
và rất có thể còn là một thành viên trong gia đình của Phi-lê-môn. 
Theo những lời truyền miệng tại Hội thánh Cô-lô-se thì A-chíp đã 
tử vì đạo ở Chô-nê gần Lao-đi-xê. 

Chúng ta cũng không biết cụ thể A-chíp được Chúa kêu gọi để 

 

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

Ban Quản Trị UUC kính mời toàn thể Sinh Viên, Ban Giáo Sư, Ban Điều Hành cùng các nhân viên và 

cộng tác viên dành riêng mỗi Thứ Hai đầu tháng để cùng với Ban Quản Trị cầu nguyện đặc biệt cho 

trường UUC, nhất là Viện Thần Học Tin Lành Việt Nam. Cũng xin các con cái Chúa có tấm lòng cưu 

mang đến công tác huấn luyện người hầu việc Chúa tham gia ngày cầu nguyện này. Xin cảm ơn!  

Thông Điệp Dành Cho A-chíp và Chúng Ta 



 

Trang 2 

 
Dâng Hiến 
 

 

Viện Thần Học Tin Lành Việt Nam (UUC) chân thành cảm ơn quý con cái Chúa trong sự góp 
phần cầu nguyện và dâng hiến cho công việc Chúa qua Viện.  Trên 3/4 chi phí điều hành và 

phát triển của Viện đến từ sự dâng hiến của quý tôi tớ con cái Chúa khắp nơi.  Xin quý vị 
tiếp tục cộng tác với Viện trong công tác đào tạo người phục vụ Chúa. 

 

Xin dâng hiến bằng một trong ba cách sau đây:  

Gọi vào UUC dâng hiến bằng thẻ tín dụng:  
 

                  714-677-2076 
 

Khi Quý Vị dâng hiến bằng thẻ tín dụng thì UUC sẽ được 

công ty Merchant Service dâng hiến lại một phần cho UUC  

Gửi chi phiếu về địa chỉ: 
    

Union University of California 

14200 Goldenwest St.  

Westminster, CA 92683 
 

Hoặc dâng hiến bằng cách vào website của Viện www.vst.uuc.edu 

chọn "Dâng Hiến" và theo sự hướng dẫn trong trang này. 

làm công việc gì. Tuy nhiên, chúng ta biết chắc rằng có một người tên là A-chíp nhận lãnh “trực tiếp từ Chúa” 
một công việc cụ thể. Và chính sứ đồ Phao-lô là người đã luôn nhắc nhở ông hoàn thành tốt công việc Chúa 
giao. 

Để hoàn thành việc mà Chúa giao cho, chúng ta cần phải bền lòng và nhịn nhục. Những việc mà Chúa giao 
thường kéo dài, khó khăn, đôi khi nguy hiểm và thậm chí là gây khó chịu cho người khác do những hoàn cảnh 
khó khăn hoặc sự chống đối. Tác giả của lá thư gửi cho người Hê-bơ-rơ viết rằng: “Vì anh em cần phải nhịn 
nhục, hầu cho khi đã làm theo ý muốn Đức Chúa Trời rồi, thì được như lời đã hứa cho mình.” (Hê-bơ-rơ 10:36) 

Chúng ta thảy đều biết rõ những việc chung chung mà mỗi chúng ta nhận lãnh từ Chúa. Chúng ta thường mất 
cả đời để hoàn thành những việc đó nên chúng ta cần phải bền lòng. Chúng ta có biết những việc cụ thể mà 
Chúa giao cho là gì không? Thông điệp dành cho chúng ta cũng chính là thông điệp dành cho A-chíp: “Hãy cẩn 
thận về chức vụ mà ngươi đã nhân danh Chúa nhận lãnh, để làm cho thật trọn vẹn.” 

Qua 45 năm hầu việc Chúa, tôi rút ra cho mình bài học rằng nếu chúng ta không làm công việc mà chúng ta 
được kêu gọi để làm thì không một ai khác sẽ làm. Chúa muốn chúng ta phải làm những việc Ngài giao cho 
chúng ta. 

Vậy, hỡi anh chị em yêu dấu, hãy cầu nguyện và cầu thay cho nhau để mỗi chúng ta sẽ bền lòng trong công 
tác mà Chúa giao cho và cũng để nhận lãnh phần thưởng theo như lời Chúa hứa như là các đầy tớ ngay lành 
và trung tín. 

Nguyện xin Chúa ban phước dư dật trên sự kêu gọi trong công tác hầu việc Ngài cách trung tín của anh chị 
em! 

 

 

Thông Điệp Dành Cho A-chíp và Chúng Ta  (tiếp theo) 



                                Trang 3 

CHÚC MỪNG CÁC SINH VIÊN ĐÃ TỐT NGHIỆP 
Phục vụ số kỳ này xin gửi lời chúc mừng đến các sinh viên UUC vừa tốt nghiệp và đang hầu việc Chúa trong các chức 

vụ lãnh đạo tại các hội thánh và tổ chức Tin Lành. Những sinh viên này tuy đến từ nhiều nền văn hóa khác nhau (như 

Indonesia, Việt Nam, và Pháp) nhưng tất cả đều có chung một tấm lòng khao khát phụng sự Chúa trong nhiều lĩnh vực 

và vai trò khác nhau. 

Vào ngày 9 tháng 5 năm 2015, sinh viên Hans Podomi (tốt nghiệp chương trình MDiv năm 2013) và vợ là Karolein 

Oley, sinh viên Ennos Malagwar (tốt nghiệp chương trình MA năm 2015), và sinh viên Octavina Tanamal (tốt 

nghiệp chương trình MA năm 2015) đã được tấn phong Mục sư bởi Giáo hội Assemblies of God và tổ chức Indonesian 

House of Glory Church. 

Những sinh viên trên từ lâu đã mong ước được phụng sự Chúa với chức vụ Mục sư tại các Hội thánh Indonesia trong 

vùng Los Angeles. Rất nhiều người Indonesia định cư tại đây cần nơi để nhóm họp và thờ phượng Chúa cũng như cần 

những Mục sư lãnh đạo để chăn dắt hội thánh Chúa. Ngoài ra, cũng còn nhiều người Indonesia chưa biết đến Chúa 

trong vùng này. Chúng tôi xin dâng lên Chúa lời tạ ơn vì Ngài đã trang bị cho những sinh viên Indonesia thông qua 

UUC để họ làm công việc Chúa cách hiệu quả càng hơn trong cộng đồng Indonesia ở Los Angeless. 

Mục sư David Đông (tốt nghiệp chương trình MDiv 2014) đến 

định cư tại tiểu bang Arizona, Hoa Kỳ vào tháng 7 năm 2013 và gia 

nhập Hội thánh Tin Lành Baptist Hiệp Nhất Việt Nam tại Phoenix 

không lâu sau đó. Tại đây, Mục sư David phụ tá cho Mục sư Quản 

nhiệm Trần Quang Tuấn. Hội thánh đã trở thành gia đình thứ hai 

cũng như là nơi đã hun đúc tâm tình phụng sự Chúa của Mục sư 

David. Mục sư David cho biết, “Sau một năm hầu việc Chúa tại hội 

thánh, chúng tôi không chỉ thấy được kết quả từ những công khó 

của mình nhờ ân điển của Chúa mà chúng tôi còn hết sức ao ước 

Chúa sẽ đem ánh sáng và sự cứu rỗi đến với cộng đồng người Mỹ 

gốc Việt tại Phoenix.” 

Trong tháng 6 vừa qua, Hội thánh First Southern Baptist Church của Mỹ nơi Hội thánh Tin Lành Baptist Hiệp Nhất Việt 

Nam mượn cơ sở nhóm lại cùng với 3 hội thánh khác (Miến Điện, Mễ và Phi Châu) đã lập hội đồng thẩm vấn để chuẩn 

bị lễ tấn phong mục sư cho Hội thánh Việt Nam. Vào Chúa Nhật ngày 14 tháng 6 đã diễn ra lễ tấn phong Mục sư để 

bắt đầu cho sự hầu việc Chúa thực thụ của Mục sư David tại Hoa Kỳ trong những ngày tháng đến. Mục sư David chia 

sẻ, “Tôi cùng gia đình xin hân hoan để chia sẻ tin vui này, cũng cần sự cầu thay yểm trợ của quý vị cho chức vụ vốn 

đã giao và đã ban từ trên cao, nay lại được chứng nhận thực thụ bởi những thánh hữu trong đó có quý vị. Ngợi tạ ơn 

Chúa Jesus, công việc của Đức Thánh Linh và tình yêu vĩnh cửu của Đức Chúa Trời.” 

Christophe Anodin (tốt nghiệp chương trình AMin 2014) sinh ra tại Paris, Pháp và có cha mẹ nhập cư từ Mauritius là 

một quốc đảo nằm cách bờ biển phía Đông Nam của Châu phi khoảng 2.000 km (1.200 dặm). Anh nhớ lại thời thơ ấu 

hỗn độn của mình gây ra bởi người cha dượng thường hay đánh đập và ngược đãi anh. Không có niềm vui trong gia 

đình và bị ảnh hưởng xấu từ môi trường sống đã khiến những năm tháng niên thiếu của anh đầy hỗn loạn mà theo 

anh cho biết là anh đã nhiều lần trộm cắp và sống một cuộc đời phạm pháp. Nếu người cha dượng nghĩ rằng anh sẽ đi 

vào con đường nghiện ngập, phạm pháp, và cuối cùng là phải vào tù thì ngược lại mẹ của anh lại kiên trì cầu nguyện 

với Chúa là anh sẽ không phải vào tù. 

Christophe nhớ lại, “Một trong những lời cầu nguyện nóng cháy và dai dẳng đầu tiên của 

mẹ tôi được Chúa nhậm lời là khi tôi gặp Melanie.” Chistophe và Melanie bắt đầu hẹn hò 

khi họ 17 tuổi và sau này cưới nhau và có được 2 con là Marlon và Kessie. “Chúng tôi đã 

trải qua thời gian khốn khó cùng nhau nhưng chúng tôi đã vượt qua tất cả, và ngày hôm 

nay chúng tôi hiểu được rằng Chúa có chương trình tốt lành cho chúng tôi kể từ khi 

chúng tôi bắt đầu xây dựng mối quan hệ tình cảm và thậm chí là trước đó nữa.” 

At the ordination of David Dong 
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Trang 4 

Vào năm 2006, sau khi mẹ của Christophe qua đời, anh đã nguyện hiến dâng cuộc đời mình cho 

Chúa Jesus và điều này chính là kết quả của những lời cầu nguyện của mẹ anh. Melanie cũng hiến 

dâng cuộc đời mình cho Chúa Jesus 4 năm sau đó và cùng với Christopher gia nhập hội thánh 

Church of All Nations (Église Des Nations) ở Paris. Họ xem đây là gia đình thứ 2 của mình và tham 

gia nhiều nhóm mục vụ trong hội thánh. 

“Tháng 6 năm 2014, việc tôi tốt nghiệp ở UUC, California chính là thành quả dành cho cả tôi và 

người hướng dẫn của tôi (là Tiến sĩ Lesly Joseph) bởi vì ông đã luôn nâng đỡ, khích lệ, và giúp đỡ 

tôi theo đuổi ước mơ của mình. Ông đã dạy tôi phải theo đuổi sự xuất sắc, thậm chí khi thử thách 

mà tôi phải đương đầu dường như không thể vượt qua và không khả thi (nhưng đối với Chúa thì 

việc gì cũng đều có thể!). Ngày hôm nay, tôi đón nhận Chúa vào lòng và để Ngài hướng dẫn từng 

bước đi của cuộc đời mình để hoàn thành những sứ mạng mà Ngài giao phó. Những điều tốt đẹp 

nhất còn chưa đến đâu!” 

Trong suốt 30 năm qua, UUC đã tạo điều kiện cho các sinh viên được nhận sự giáo dục thần học 

và huấn luyện về lãnh đạo cơ đốc. Thật đáng mừng khi chúng tôi được nghe nhiều về những ảnh 

hưởng sâu sắc mà UUC đã mang lại cho những sinh viên của trường. Nào hãy cùng chia vui với 

những sinh viên đã tốt nghiệp và chức vụ lãnh đạo của họ! Chúng tôi rất mong được tiếp tục nhìn 

thấy cách Chúa sử dụng những sinh viên này trong chức vụ của họ cách diệu kỳ. 

SỰ YỂM TRỢ CỦA CON DÂN CHÚA CÓ Ý NGHĨA RẤT QUAN TRỌNG  
ĐỐI VỚI UUC VÀ CÁC SINH VIÊN 

Chúng tôi rất trân trọng những sự yểm trợ hết lòng của quý con dân Chúa dành cho UUC. Chúng 

tôi sẽ không thể nào mang lại cho các sinh viên một sự giáo dục như hiện tại nếu không có sự yểm 

trợ từ quý vị gồm cả những lời cầu thay và yểm trợ về vật chất cho trường. 

Những cá nhân đã đồng hành cùng chúng tôi ngay từ những ngày đầu tiên đều biết rằng trường 

đã trải qua những khoảng thời gian mà tình hình tài chính eo hẹp. Đôi khi chúng tôi đã nghĩ rằng 

trường phải đóng cửa. Tuy nhiên quý vị đã luôn hết lòng yểm trợ chúng tôi trong những lúc cần 

kíp. Và Chúa là Đấng thành tín đã luôn mở ra một con đường ngay cả khi không có một con đường 

nào cả. 

Năm nay là năm mà tình hình tài chính của UUC hết sức eo hẹp. Trước thách thức này, chúng tôi 

đã cắt giảm gần phân nửa các chi phí liên quan. Tiến sĩ Sơn Nguyễn và tôi đã làm việc mà không 

nhận lương trên tinh thần tự nguyện từ một vài tháng nay. Một số nhân viên của trường bị cắt 

giảm tiền lương và giảm giờ làm. Chúng tôi cũng đã buộc phải cho 3 nhân viên thôi việc. Mặc dù 

rất khó khăn khi đưa ra những quyết định trên nhưng nhờ đó mà tình hình đã phần nào được cải 

thiện để chúng tôi có thể tiếp tục sứ mạng của trường trong việc giáo dục thần học cho các sinh 

viên. 

Tuy vậy, chúng tôi vẫn rất cần nhiều hơn những sự yểm trợ và đóng góp của quý vị để chúng tôi 

có thể tiếp tục tiến bước. Nếu trong mùa hè này quý vị có thể dành ra một khoảng đóng góp nhiều 

hơn dự định để yểm trợ cho UUC thì đó là sẽ là một sự giúp đỡ và khích lệ rất lớn dành cho 

trường. 

Và xin quý vị tiếp tục cầu thay cho UUC và các sinh viên tại Việt Nam cũng 

như khắp nơi trên thế giới. 

Chúng tôi vô cùng biết ơn những sự yểm trợ của quý vị. 

Dale Sewall, 

Viện Trưởng 


