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Hy Vọng Nơi Chúa Phục Sinh
Năm 1979 hai Tâm Lý Gia Lauren B. Alloy và Lyn Yvonne Abramson, đã làm những
cuộc nghiên cứu hiện tượng tâm lý gọi là "Depressive Realism" tạm dịch là "Thực tế
trầm cảm". Kết quả cuộc nghiên cứu nầy cho thấy những người trầm cảm, chán đời
thường có nhận thức về thực tế chính xác hơn những người không bị trầm
cảm. Những người nầy thấy những khó khăn, vướng mắc, thất bại... một cách rõ
ràng và họ không thấy lối thoát. Họ là những nạn nhân của cái nhìn chính xác về
thực tế của họ.
Khi Ma-ri Ma-đơ-len thấy ngôi mộ trống bà đã kết luận rằng "Người ta đã dời xác
Chúa tôi đi, không biết để Ngài ở đâu." Ma-ri đã nhận thức được thực tế trước mắt
rất là chính xác, Chúa Giê-su không còn đó nữa. Bà đi đến một kết luận tiêu cực
người ta đã dời xác Chúa đi mất.
Hậu quả của cái nhìn tiêu cực là không thấy được những triển vọng của tương
lai. Ma-ri đã không nhớ những lời hứa về sự sống lại của Chúa Giê-su. Bà đã
khóc. Khóc trong tuyệt vọng, khóc đến nỗi nước mắt đã che khiến bà không thấy
chính Chúa đang nói chuyện với mình.
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Hai người trên đường về làng Em-ma-út cũng vậy. Họ quan tâm về Chúa, họ tranh
luận về Chúa, nhưng họ không có một hy vọng một Cứu Chúa sống lại. Nỗi buồn của
người không hy vọng một Chúa sống lại đã khiến họ không thấy được Chúa mặc dầu
Chúa đang đứng bên họ.
Dầu chúng ta tin Chúa ngay cả khi chúng ta đang phục vụ Chúa, nhưng có những lần
chúng ta chán nản, buồn bã, thất vọng vì chúng ta thấy hoàn cảnh của mình như
không còn lối thoát. Càng nhìn thực tế hoàn cảnh của mình một cách rõ ràng tâm trí
lại càng rối hơn. Càng nhìn vào tương lai chúng ta càng thấy đen tối hơn, vì cớ
chúng ta không nhận thức rằng có một Chúa sống đang đứng bên cạnh chúng
ta. Những buồn phiền, trách móc, giận hờn đã khiến chúng ta không biết được rằng
Chúa đang đi bên cạnh mình.
Nhân mùa Phục Sinh xin Chúa mở mắt để chúng ta có thể thấy Chúa sống đang đồng
hành bên chúng ta. Dầu ở trong hoàn cảnh nào đi nữa thì Chúa luôn chăm sóc và
bảo bọc chúng ta. Hy vọng trong Chúa phục sinh có nghĩa là sống trong sự tin tưởng
về sự thành tín của Chúa đối với con cái Ngài trong mọi hoàn cảnh.

Mục sư Nguyễn Xuân Sơn
Ngày Cầu Nguyện cho UUC và Viện Thần Học Việt Nam
Ban Quản Trị UUC xin kính mời các sinh viên, giáo sư, và nhân viên điều
hành 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 Việt Nam. Cũng
xin các con cái Chúa có tấm lòng nghĩ đến việc huấn luyện người hầu việc
Chúa tham gia ngày cầu nguyện này. Xin thành thật cảm ơn!
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Chương Trình Huấn Luyện Mục sư Cho
Người Sắc Tộc tại Việt Nam
Union College, học viện bậc dưới cử nhân, trực
thuộc UUC, vừa khởi sự một chương trình Chứng Chỉ
Mục Vụ nhằm hỗ trợ cho các mục sư vùng xa và
vùng cao chưa hề được huấn luyện về Thần Học và
Mục Vụ. Hơn 200 sinh viên đã bắt đầu chương trình
3 năm này trong tháng 3 năm 2013 dưới sự dẫn dắt
và giảng dạy của các cựu sinh viên UUC.
Hội thánh ở Việt Nam đang phát triển rất
nhanh, nhất là giữa vòng đồng bào sắc tộc. Mới đây,
nhà cầm quyền Việt Nam đã gây thêm nhiều khó dễ
với hội thánh, cản trở những người mới trở lại tin
Chúa.
Trích đoạn nhận được ngày 22 tháng 3, 2013
sau đây là một chứng cớ về những khó khăn đó:
“Ngày đầu tiên tôi trở về nhà, Ba tôi và một số

mục sư đã
đón tôi tại
bến
xe
buýt với đủ
các tứ lỉnh
kỉnh, va-li,
sách vở và
dẫn tôi đến
thăm một
làng xa tít
trên vùng núi. Cách quê tôi khoảng 70 cây số, các
hội thánh nơi đây đang bị làm khó dễ bởi chính
quyền địa phương và những người chưa tin Chúa.
Ngôi nhà thờ bị phá hủy. Các mục sư bị đánh đập và
các vật tư dụng của họ đều bị hủy hoại. Ngày ngày,
những người chưa tin Chúa, những kẻ say sưa và
băng đảng tụ tập quanh nhà các mục sư, áp bức
(xem tiếp trang 4)

Giám Đốc Điều Hành của FTESA Viếng Thăm UUC
Giám Đốc Điều Hành của Tổ Chức Giáo Dục Thần Học Khu Vực Đông
Nam Á (the Foundation for Theological Education in Southeast Asia),
Tiến sĩ H.S. Wilson, và Thư Ký của Hội Đồng Quản Trị, Tiến sĩ Scott
Sunquist, đã đến thăm UUC vào thứ Hai ngày 11 tháng 3 để tìm hiểu
những khả năng hợp tác để hỗ trợ việc giáo dục thần học trực tuyến
trong khu vực Đông Nam Á, đặc biệt là ở Việt Nam. Cả hai Tiến sĩ
Wilson và Tiến sĩ Sunquist nhận ra giá trị của việc dùng giáo dục trực
tuyến vào việc huấn luyện thần học. Tiến sĩ Wilson cho biết ông sẽ tiếp
tục tìm cách cộng tác với UUC trong việc hỗ trợ giáo dục thần học tại Việt Nam.
Tổ Chức Giáo Dục Thần Học Khu Vực Đông Nam Á (FTESEA) là tổ chức tiếp nối của Hội Đồng Sáng Lập của Chủng
Viện Nanking (the Board of Founders of Nanking Theological Seminary). Vào đầu thập niên 1930 Rebecca A.D.
Wendel Swope và Ella V. Wendel để lại một ngân khoản cho Ban Truyền Giáo Hải Ngoại của Hội Thánh Giám Lý
(the Methodist Episcopal Church) lúc ấy với quy định rằng lợi nhuận phải được dành riêng cho Chủng Viện Nanking.
Tuy nhiên, trong vòng hai năm sau khi Cộng Hòa Nhân Dân Trung Quốc được thành lập vào năm 1949, Hội Đồng
Sáng Lập không còn có thể liên lạc được với Chủng Viện Nanking. Nhiều năm sau khi thử nghiệm một số phương
cách khác nhau, Ban Truyền Giáo Hải Ngoại của Hội Thánh Giám Lý đã yêu cầu và nhận được lệnh của Toà Án của
New York (the New York Surrogate's Court), cho phép Hội Đồng Sáng Lập sử dụng thu nhập từ quỹ Swope-Wendel
cho “(1) bất kỳ mục vụ giáo dục thần học Cơ Đốc nào (a) ở Trung Quốc, hoặc (b) tại các khu vực của Á Châu và
Tây Thái Bình Dương ngoài phạm vi Trung Quốc … khi tổ chức nói trên xét thấy cần thiết. Năm 1963, Hội Đồng
Sáng Lập chính thức đổi tên là Tổ Chức Giáo Dục Thần Học Khu Vực Đông Nam Á (FTESEA).
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Lời của Chúa Giê-su trong Phúc Âm Mathi-ơ
5:12 khích lệ những ai chịu thử
Tâm Tình của Hiệu Trưởng
thách bằng hai cách. Trước hết, họ được
Mục sư Tiến sĩ Dale Sewall
hứa cho phần thưởng lớn trên trời, phần
thưởng mà những ai không bị bách hại
sẽ chẳng nhận được. Và trong khi phần
thưởng tương lai có thể chẳng làm được bao
“Phước cho các con khi vì Ta mà nhiêu để bù đắp lại ngay bây giờ sự khốn khó
các con bị mọi người nhục mạ, bắt hiện tại, chúng ta có thể cầu nguyện rằng những
bớ, vu cáo đủ mọi điều xấu. Hãy vui mừng hớn hở, ai trải qua cuộc bách hại sẽ biết ngay rằng thiên
vì phần thưởng của các con ở trên trời là rất lớn; đàng đứng về phía họ trong cơn thử thách. Ý
bởi vì các nhà tiên tri trước các con cũng từng bị thức đó sẽ tạo được sự khác biệt lớn lao khi
người ta bắt bớ như vậy.” Ma-thi-ơ 5:11-12 (BHĐ những khó khăn xảy đến. Thứ đến, Chúa Giê-su
nói rằng những ai bị bách hại thuộc về một nhóm
2011)
Trong lá thư tháng này, chúng ta có lời chứng người được vinh dự. Họ giống như các tiên tri đã
về việc các Cơ Đốc Nhân đang chịu nhiều thử thách từng bị bách hại trước họ. Họ mang số phận của
trong các vùng cao nguyên Việt Nam. UUC đang trợ các tiên tri và sẽ lãnh nhận phần thưởng của tiên
giúp các vị lãnh đạo của hội thánh trong vùng này tri.
Vì thế, chúng ta hãy cầu nguyện cho các anh
qua Viện Thần Học của chúng ta, nơi mà mới đây
đã khởi sự một chương trình Chứng Chỉ Mục Vụ cho chị em đang chịu nhiều thử thách của chúng ta,
các mục sư vùng xa và vùng cao mà trước đây ít có để họ biết rằng chính thiên đàng nâng đỡ họ
cơ hội để học hỏi. Chúng ta mong sao chương trình trong cơn khốn khó; và biết rằng họ được vinh
này được lan rộng đáng kể hơn trong những năm danh bởi Đức Chúa Trời và cộng đồng Cơ Đốc
khắp thế giới.
tới.
Chúng ta hãy cầu nguyện xin Đức Chúa Trời
Đối với đại đa số các Cơ Đốc Nhân nói tiếng
Anh trong thế kỷ 21, “bách hại” trong nghĩa tệ nhất trách cứ những ai đang cổ võ, chấp nhận hoặc thi
liên quan đến những ai coi thường niềm tin của hành việc bắt bớ. Hãy cầu nguyện cho việc trách
chúng ta, nghĩ rằng chúng ta ngây ngô, yếu đuối và cứ sẽ gồm cả địa phương lẫn toàn quốc. Đoạn
thiếu thông minh, đồng thời chế nhạo các giá trị của Kinh Thánh thích hợp cho lời cầu nguyện này là
chúng ta. Đối với những Cơ Đốc Nhân da màu nói sách Gióp 38:11 và Thi Thiên 89:9 kèm theo câu
tiếng Anh tại Hoa Kỳ, cũng có những bất lợi do hệ chuyện kể Chúa Giê-su lên tiếng trách cứ gió và
thống tạo nên, việc duyệt soát quá độ những cộng sóng biển trên Biển Hồ Ga-li-lê (Mác 4:35-41). Thi
đoàn da mầu, và kết quả là số người bị chèn ép cao Thiên 89 nói rằng chính Chúa là Đấng cai trị
hơn. Đối với hầu hết các Cơ Đốc Nhân nói tiếng những cơn cuồng sôi của biển và khiến chúng
Anh, sự bách hại không bao gồm sự tước đoạt hay phải yên lặng. Và trong sách Gióp chương 38,
phá hủy tài sản của chúng ta hoặc sự bạo hành đến Chúa phán, “Ngươi chỉ đến đây thôi, không đi xa
thân thể người ta do nhà cầm quyền gây ra hoặc để hơn nữa, các đợt sóng ngạo nghễ của ngươi phải
dừng tại nơi nầy!” Chính bởi những lời này của
cho xảy ra.
Việc chứng kiến tận mắt câu chuyện của các Cơ Kinh Thánh Cựu Ước đã khiến các môn đệ kính sợ
Đốc Nhân đang chịu nhiều thử thách trong vùng Chúa Giê-su sau khi Ngài quở trách cơn sóng dữ.
cao nguyên Việt Nam kêu gọi chúng ta cầu nguyện Họ biết rằng Ngài là hiện thân của Đức Chúa Trời
cho các anh chị em bị bách hại khắp thế giới. Bởi lẽ ở với họ. Kể từ đó, hội thánh đã biết rằng Chúa
việc chúng ta khởi đầu trường UUC đã xảy ra giữa Giê-su có thể quở trách sóng biển
cuộc bách hại và áp bức, chúng ta lại càng phải cảm và khiến những cơn bão tố dữ dằn
phải lặng yên.
thấy nhu cầu đặc biệt cần cầu nguyện hơn.
Hãy cầu xin Đức Chúa Trời
Tôi xin đề nghị chúng ta cầu nguyện đặc biệt
trách
cứ tất cả những ai cho phép
trong những phương cách sau đây.
Hãy xin Đức Thánh Linh thêm sức và khích lệ và hỗ trợ việc gây khó khăn ở Việt
những ai đang chịu khốn khó vì cớ bước theo Chúa Nam, và ra lệnh cho những bạo
hành phải ngừng lại và yên lặng.
Giê-su.
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tinh thần và gia đình họ. Mọi cánh đồng cà phê,
ruộng lúa và những tài nguyên khác của các tín hữu
cũng như các mục sư đều bị phá hoại mà chính
quyền địa phương không can thiệp. Tóm lại, tay
chân của chính quyền địa phương đang thi hành
việc bách hại vậy.
Hai ngày sau tôi trở lại thăm ngôi nhà thờ xem
bị phá hoại thế nào, họ đã theo dõi để bắt chúng
tôi. Mang nhiều đồ đạc nên tôi không thể lên tận
ngọn núi, vì thế tôi chỉ thăm những người dân
quanh vùng. Tuy nhiên, ba vị mục sư đã dùng xe

gắn máy để lên trên núi. Người ta chặn ba vị ấy
và cướp đi ba chiếc xe. Ba người tôi tớ Chúa phải
chạy trốn khỏi đám người hung bạo và điên loạn
đó. Khi các tôi tớ Chúa đi thăm cánh đồng cà phê
nơi các cây cà phê đã bị chặt và thiêu rụi, họ tìm
cách bắt các vị ấy để hành hung. Tuy nhiên, ba
chiếc xe gắn máy đều bị đập phá và đốt cháy bởi
người dân địa phương.
Xin nhớ đến những Cơ Đốc Nhân này
trong lời cầu nguyện của bạn.

Strategic Planning Meeting – Một nhóm các nhà lãnh đạo UUC gồm Hiệu trưởng Dale Sewall, Viện trưởng
(Chancellor) Ray Bakke, Giám đốc điều hành Mục sư Nguyễn X. Sơn, và thành viên Hội đồng Tali Hairston đã gặp
ông Jimmy Le, Giám đốc điều hành của hội Create Possible, vào Thứ Tư ngày 06 tháng 3 năm 2013 ở Seattle, WA
để bắt đầu tìm kiếm một kế hoạch cho việc tạo sự liên kết, gây quỹ, và mở rộng công việc của Viện. Hội Create
Possible đang cộng tác với UUC trong việc phát triển việc tổ chức của trường. Buổi họp tiếp theo sẽ được tổ chức
vào ngày 08-10 tháng 4, 2013 tại Westminster, CA.

Đăng Ký Lớp Trực Tuyến
Mùa Xuân 2013
Module 2
Thời Hạn Ghi Danh: 2013-03-02 » 2013-04-08
Ngày Bắt Đầu Học: 2013-04-01

Chúc Mừng Hôn Lễ
Viện Thần Học Tin Lành Việt Nam xin
chúc mừng
Mục sư Võ Minh Tân
sánh duyên cùng
Cô Lê Thị Ngọc-Úc
Hôn lễ sẽ được cử hành lúc 3 giờ chiều
Thứ Bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2013
tại
Travis Avenue Baptist Church
Fort Worth, TX
Cầu xin Chúa dẫn dắt, ban ơn, và hướng
dẫn gia đình mới trọn đời yêu Chúa,
yêu nhau để cùng nhau phục vụ Ngài
cách đầy kết quả.

CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN
Module 2 - BIO-101 - Sinh học
Module 2 - ETH-361 - Đạo Đức Cơ Đốc
Module 2 - EVG-251 - Chứng Đạo
Module 2 - MGT-101 - Nhập Môn Quản Trị Học
Module 2 - PRC-351a - Giảng Lý Thuyết
CHƯƠNG TRÌNH CAO HỌC
Module 2 - CHH-502 - Lịch Sử Cơ Đốc Giáo II
Module 2 - CSL-501 - Mục Vụ Tư Vấn Chăm Sóc
Module 2 - EDU-501 - Triết Học Giáo Dục
Module 2 - PRC-501a - Giảng Lý Thuyết
Module 2 - THL-515 - Nền Tảng Xây Dựng Thần Học

Trang 5

UNION UNIVERSITY
OF CALIFORNIA

Tin Tức & Thông Báo (tiếp theo)
Buổi Gây Quỹ cho Viện Thần Học Nam Dương
Sinh viên, giảng viên, và nhân viên của Viện Thần
Học Nam Dương đã tổ chức một buổi gây quỹ cho

14200 Goldenwest Street
Westminster, CA 92683
714.677.2076
info@uuc.edu

Viện Thần Học Nam Dương vào ngày 09 tháng 3 tại
nhà

thờ

First

Church

of

Nazarene,

Pomona,

CA. Chương trình gồm có ca nhạc, múa, chia sẻ công việc truyền giáo, và đặc biệt
có sự góp mặt của Malam Misi, một ca sĩ Cơ Đốc nổi tiếng đến từ Nam
Dương. Ngoài ra, có phần thuyết trình về trường UUC được trình bày bởi Tiến sĩ
Viện trưởng Sam Sikitary, Tiến sĩ Makmur Halim, Khoa trưởng của Viện Thần Học
Nam Dương, và Mục sư Tiến sĩ Nguyễn X Sơn, Phó Hiệu trưởng của UUC. Chương
trình đã thu hút gần 200 tín hữu Nam Dương từ miền Nam California và gây quỹ
gần $5,000.00 để hỗ trợ các hoạt động của Viện.

Website Mới của UUC
Website của trường UUC nay đã có vẻ
đẹp mới nhờ sự đóng góp của Randy
Chen, Lindsey Sherrod của hội Create
Possible và ban phụ trách kỹ thuật tin học
của UUC. Cả nhóm đã làm việc ròng rã 5
tháng qua để kiện toàn nhiều khía cạnh
gồm các chức năng và cả nghệ thuật nữa.
Nhiều người ghé thăm trang nhà đã bày
tỏ lòng ngưỡng mộ về hình thức mới này.

đáp ứng nhu cầu của một đại học đa
ngôn ngữ, và thỏa đáng những đòi hỏi
của Cơ Quan Xác Định Chất Lượng
(Accreditation). Ngày nay, hệ thống
trực tuyến của UUC rất hữu hiệu so với
các đại học lớn của Hoa Kỳ. Điều đáng
nói là phần lớn công việc này do các
tình nguyện viên thực hiện.

Trong 8 năm qua, dưới sự chỉ đạo của
Nguyễn Thái-Hòa, Trưởng ban Kỹ Thuật
Tin Học, ban kỹ thuật tin học của UUC với
8 người gồm các chuyên viên kỹ thuật,
ban giảng huấn và quản trị, đã miệt mài
làm việc để liên tục kiện toàn hệ thống
quản trị trực tuyến của trường (ERP) và
hệ thống điều hành khóa học (CMS) hầu

Dâng Hiến
Viện Thần Học Việt Nam (UUC) chân thành cám 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 con cái Chúa khắp nơi trên thế giới. Xin quý vị tiếp
tục cộng tác với Viện trong công tác đào tạo người phục vụ Chúa.
Xin gửi chi phiếu về:
Union University of California
14200 Goldenwest St.
Westminster, CA 92683
www.uuc.edu

www.uuc.edu

Hoặc dâng hiến bằng cách vào website của Viện www.vst.uuc.edu
chọn "Dâng Hiến" và theo sự hướng dẫn trong trang này.

