
 

 

 

 

 

 

 

 

Các anh em yêu dấu, 

 

Tôi không gọi anh em là những ứng viên cầu phong, vì gọi như thế trông có vẻ xa lạ. 

Mỗi người trong anh em đều là một Mục Sư đồng lao của tôi thể theo ý chỉ của Đức 

Chúa Trời từ cõi đời đời. 

  

Trong cương vị thành viên của Hội Đồng Thẩm Vấn Và Tấn Phong Mục Sư tôi đã 

được đọc qua quan niệm của anh em về hôn nhân, gia đình, chức vụ, và niềm tin và 

lòng tôi đầy sự cảm kích cũng như các thành viên khác trong Hội Đồng cũng đầy 

lòng cảm kích đối với anh em. Cầu xin Đức Chúa Trời Ba Ngôi ban phước dư dật 

trên anh em và gia đình anh em để anh em tiếp tục hầu việc Con Ngài, Đức Chúa 

Jêsus Christ, trong việc gây dựng Dân Ngài cho sự vinh hiển của Ngài. 

 

Amazing Grace Fellowship là Hội Thánh chị em với Hội Thánh của anh em xin gửi 

lời chúc mừng đến anh em nhân dịp anh em được tấn phong Mục Sư. Mỗi người 

trong anh em đều đã được Đức Chúa Trời tấn phong Mục Sư kể từ khi Ngài cho phép 

anh em hầu việc Ngài thể theo sự tấn phong đã được Ngài tiền định từ trong cõi đời 

đời cho anh em nhưng đây vẫn cứ là một dịp để chúng ta cùng nhau vui mừng về Ân 

Điển của Ngài trên chúng ta. 

 

Gửi cùng với thư này là một chút quà mọn dành cho mỗi anh em thụ phong lần này. 

Chúng tôi muốn có để gửi cho anh em nhiều hơn thế này nhưng Đức Chúa Trời chưa 

cho phép cho nên xin anh em hãy vui vẻ chấp nhận như một dấu hiệu của tình yêu 

thương trong Chúa của chúng tôi. 

 

Chúng tôi sẽ cứ tiếp tục cầu nguyện luôn cho anh em! 

 

Thay mặt cho các thành viên Hoa Kỳ trong Hội Đồng Thẩm Vấn Và Tấn Phong Mục 

Sư Tại Việt Nam và cũng là thay mặt cho Hội Thánh Amazing Grace Fellowship. 

 

Mục Sư David B. Parker   


