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Ngày Cầu Nguyện cho UUC và Viện Thần Học Tin Lành 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 Tin Lành 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! 

Trong câu chuyện các ta-lâng được ghi lại trong Phúc Âm Ma-thi-ơ 25:14-30 mà hết thảy chúng ta rất 
quen thuộc, điều Chúa đòi hỏi nơi chúng ta là trung tín. 
 

Trung tín (faithfulness) nguyên ngữ Hy Lạp là danh từ "pistis". Chữ “pistis” trong Tân Ước được dùng ở 
cả hai thể chủ động cũng như thụ động. Trong thể chủ động (active) "pistis" là đức tin, niềm tin, tin cậy. 
Trong thể thụ động (passive) có nghĩa là trung thành, đáng tin cậy (reliability), trung thành (fidelity). Chữ 
trung tín (faithfulness) lấy ra từ chữ đức tin (faith). Một người đặt niềm tin mình vào Chúa, tin cậy nơi 
Chúa, phó thác cho Chúa thì người đó phải bày tỏ qua sự trung tín. 
 

Ga-la-ti 5:22 “Nhưng trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhơn 
từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ.” 
 
Đối với người nhận lãnh hai ta-lâng và năm ta-lâng và đã làm lợi ra, người chủ đều có cùng một câu trả 
lời, dù rằng có sự cách biệt khá xa giữa hai và năm “Hỡi đầy tớ ngay lành trung tín kia, được lắm; 
ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ lập ngươi coi sóc nhiều; hãy đến hưởng sự vui mừng của 
chúa ngươi.” 
 

Những người nầy đã phục vụ chủ dù bất cứ trong hoàn cảnh nào, là đầy tớ trung thành, đáng tin cậy.  
Đầy tớ làm hết bổn phận của mình. 
 

Nhưng người chỉ nhận được một ta-lâng có nhiều lý do để  biện hộ cho sự "lo sợ" của mình (c.25).  Sợ 
không sinh lợi, sợ bị thất bại, sợ bị chủ phạt.  Người nầy quên mất lý do người chủ giao số ta-lâng cho 
mình là để thực hiện ý muốn của chủ.  Nếu chỉ giữ nguyện vẹn số ta-lâng như cũ chắc chắn người chủ 
không cần giao cho đấy tớ mình.  Điều quan trọng trong ví dụ nầy là cuối cùng của sự trung tín là "đến 
hưởng sự vui mừng của Chúa" chứ không phải là kết quả của một, hai, hay năm ta-lâng.  Nhiều khi 
chúng ta sợ không thành công, sợ người khác chê cười... đã không dám sử dụng những gì Chúa giao cho 
chúng ta trong đó có khả năng, tiền bạc, thì giờ... để phục vụ Ngài. 
 

Chúng ta thấy không phải là không có lý do khi người không sử dụng điều mà người chủ đã giao phó 
cách trung tín, dù chỉ một ta-lâng, và bị chủ quăng ra ngoài là chỗ tối tăm, nơi có khóc lóc và nghiến 
răng.  Ấy là vì người đầy tớ nầy đã không đặt niềm tin vào nơi Chúa trọn vẹn. Sự bất trung nói lên lòng 
nghi ngờ chủ và điều đó thể hiện cho sự không hoàn thành công tác chủ giao phó. 
 

Trung tín, dù trong việc rất nhỏ, nói lên đức tin, niềm tin cậy của chúng ta vào Chúa là Đấng Yêu 
Thương, Thành Tín và Công Bình.  Trung tín sẽ làm chúng ta gần Chúa hơn. 

 

Mục sư Nguyễn Xuân Sơn 



 

Trang 2 

Gặp Gỡ Đại Diện của Hội Thánh Tin Lành Lào 
 
Một buổi gặp gỡ giữa ban điều hành UUC và ông Craig Chambron, đại diện Hội 
Thánh Tin Lành Lào (Laotians Evengelical Church), đã diễn ra hôm 21 tháng 6, 2013 
tại văn phòng UUC. Ông Chambron trình bày chi tiết các nhu cầu về việc huấn luyện 
lãnh đạo hội thánh ở Lào, và những gì UUC có thể giúp hội thánh tại đó. Kết quả 
buổi gặp gỡ là UUC sẽ giúp Hội Thánh Tin Lành Lào thực hiện chương trình Chứng 
Chỉ Mục Vụ bằng tiếng Lào, qua Union College, dành cho những mục sư chưa hoàn 
tất trình độ trung học. 

 

   

“Truyền Giáo Đô Thị” dành cho các 
sinh viên Nam Dương được tổ chức tại 
UUC vào mỗi chiều từ ngày 12-20, 
dưới sự trình bày của Mục sư Tiến sĩ 
Samuel Sikitari, Viện trưởng Viện Thần 
Học Tin Lành Nam Dương. 

“Cuộc Hành Trình Trong Thế Giới Đô 
Thị Cho Mục Vụ & Truyền Giáo” được 
tổ chức tại UUC từ ngày 19-21, dưới sự 
trình bày của Mục sư Tiến sĩ Ray Bakke, 
Viện trưởng Viện Thần Học Tiếng Anh. 

“Hoạch Định Dự Án” dành cho 
các sinh viên Việt Nam tại Sài Gòn 
từ ngày 27-29, dưới sự trình bày 
của Giáo sư Hoàng Ngọc Hùng, 
giáo sư của Đại Học Đà Nẵng. 

Hội Thảo Mùa Hè 
 
 

Để cho các sinh viên học trên mạng có cơ hội gặp gỡ nhau và gặp các giáo sư, trong tháng Sáu vừa qua UUC đã tổ 
chức những hội thảo như: 

Lễ Tốt Nghiệp       
                                                                                                                                                                 
Buổi Lễ Tốt Nghiệp đã được tổ chức vào ngày 22 tháng Sáu vừa qua 
tại Hội Thánh Tin Lành Baptist Westminster, CA với hơn 300 người 
tham dự. Diễn giả là Mục sư Tiến sĩ Ray Bakke, Viện trưởng Viện 
Thần Học Tiếng Anh. Cảm tạ Chúa cho niên khóa 2013 có 38 sinh 
viên từ 6 quốc gia về Viện nhận văn bằng tốt nghiệp.  

Cựu Sinh Viên Hội Ngộ 
 
Ngày 27 tháng 6 vừa qua, 70 sinh viên và cựu sinh viên có cơ hội gặp gỡ thông 
công nhau tại Sài Gòn. Trong buổi hội ngộ này, đại diện cho UUC, Mục sư Tiến sĩ 
Trịnh Khánh, thành viên trong Ban Điều Hành của UUC, đã trao văn bằng cho 16 
sinh viên của niên khóa 2013. 



 

Trang 3 

“Vậy sao mỗi người chúng ta đều nghe họ nói tiếng bản xứ của 
mình?” (Công Vụ 2:8 BHĐ 2011) 
 
Trong khóa học ba ngày trước lễ ra trường, thật là thú vị khi 
ngồi nghe Tiến sĩ Ray Bakke, Viện trưởng Viện Thần Học Tiếng 
Anh của chúng ta, dạy về việc Đức Thánh Linh đã hoạt động thể 
nào để thiết lập hội thánh mà ngay từ đầu đã được một nhóm 
người thuộc nhiều ngôn ngữ khác biệt lãnh đạo. Và được biết 
nhóm lãnh đạo đó là một sách lược cần thiết biết bao để mang 
tin mừng của Chúa Cứu Thế Giê-su cho toàn thế giới. Dường 
như người ta dễ mở lòng hơn để đón nhận tin mừng, và xác tín 
rằng tin mừng nhắm đến họ, khi mà những người đem tin mừng 
trông giống họ, nói bằng ngôn ngữ và giọng nói của họ, chia sẻ 
cùng một nền văn hóa, lịch sử và địa vị trong xã hội. 
 
Theo lịch sử truyền giáo của hội thánh, tất cả chúng ta đều biết 
rằng những lầm lẫn đáng tiếc đã xảy ra khi các giáo sĩ từ một 
nền văn hóa khác không phân biệt được điều gì là Phúc Âm và 
điều gì chỉ là giá trị văn hoá trong thế giới của chính họ. 
 
Và dường như bằng trực giác, chúng ta hiểu ngay rằng tin mừng 
về tình bạn, sự đón nhận và tình yêu thương được nghe bằng 
“ngôn ngữ của con tim” là tốt nhất; đó là thứ tiếng mẹ đẻ được 
sử dụng trước hết, cái ngôn ngữ mà chúng ta học nơi cha mẹ 
mình khi còn niên thiếu. 
 
Chứng cớ về việc Chúa Thánh Linh giáng lâm được ghi trong 
Công Vụ chương 2 là một bằng chứng về sự khôn ngoan và ý 
định của Đức Chúa Trời rằng Phúc Âm phải được chia sẻ với mọi 
người bằng ngôn ngữ của họ. Những người tụ họp lại trong buổi 
sáng lễ Ngũ Tuần đó đã đến từ nhiều quốc gia và văn hoá. Ít 
nhất có đến 15 chủng tộc được nhắc đến trong câu chuyện này. 
Và dầu vậy, các sứ đồ đã được ban cho “ơn nói tiếng lạ” khiến 
mỗi một người nghe được tin mừng về Chúa Giê-su bằng tiếng 
mẹ đẻ của mình. Kinh nghiệm về lễ Ngũ Tuần đầu tiên đó thật 
diệu kỳ, vì những ngôn ngữ chưa được biết song lại được nói ra 
bởi các sứ đồ, và vì quyền năng mà Phúc Âm được trao ban và 
ân cần đón nhận. Bởi nghe bằng tiếng mẹ đẻ của mình, người ta 
đã đón nhận tin mừng với niềm hân hoan, và tin vào những câu 
mà Phi-e-rơ trích đoạn từ tiên tri Giô-ên, rằng Đức Chúa Trời đã 
đổ Thánh Linh trên “mọi xác thịt” để thanh niên cũng như người 
già cả, nam cũng như nữ, nô lệ và tự do đều được biết rằng ơn 
cứu chuộc đến từ Chúa Cứu Thế Giê-su. 
 
Trong lễ tốt nghiệp tháng trước, ba ngôn ngữ đã được sử dụng: 
tiếng Việt, tiếng Nam Dương và tiếng Anh. Cam kết của UUC là 
cống hiến cho các sinh viên một nền giáo dục trong nhiều ngôn 
ngữ khi có thể được. Khi các tài nguyên của chúng ta lớn mạnh, 
thì số ngôn ngữ của UUC cũng sẽ tăng. 

Có ba lý do khiến UUC cam 
kết dạy bằng nhiều ngôn 
ngữ. 
 
Trước hết, người ta có 
quyền được nghe giảng 
Phúc Âm bằng ngôn ngữ 

của họ, thứ ngôn ngữ của con tim họ. Phúc Âm luôn luôn nói 
với con tim cũng như với lý trí. Và chúng ta “hiểu biết” tốt 
hơn và sâu xa hơn khi chúng ta biết bằng con tim cũng như 
bằng lý trí. Chúng ta diễn tả tình yêu của mình với Chúa tốt 
hơn bằng chính ngôn ngữ của mình. 
 
Thứ đến, nhiều người chẳng bao giờ có cơ hội thông thạo 
ngôn ngữ thứ hai. Cam kết của UUC sẽ dạy bằng tiếng mẹ đẻ 
của họ chính là vấn đề giúp cho người khác được học hỏi. 
Nhiều sinh viên được Chúa gọi để lãnh đạo, song lại không 
được học hỏi cho đến khi việc học được dạy bằng ngôn ngữ 
của họ. Giảng dạy bằng ngôn ngữ của sinh viên là vấn đề 
công bằng, bình đẳng, và công chính. 
 
Thứ ba, trở thành một trường đa ngôn ngữ là vấn đề đón 
nhận người khác, là niềm vui trong toàn thể gia đình của 
Chúa Giê-su. Hãy đến với Chúa với chính con người của 
mình. Hân hoan trong sự mở rộng của gia đình Đức Chúa 
Trời, mường tượng ngày mà mọi người sẽ đến từ đông, tây, 
nam, bắc để ngồi vào bàn tiệc của Chúa trong Nước Trời (Lu-
ca 13:29), nghe những ngôn ngữ khác nhau làm chứng cho 
sự phong phú của gia đình chúng ta, khi còn ở trên mặt đất 
này, chúng ta vui mừng được phô diễn hiện trạng của hội 
thánh trên trời. 
 
Đức Chúa Trời đang thực hiện những điều phi thường để 
giúp chúng ta tăng thêm khả năng giảng dạy cho nhiều sinh 
viên hơn trong nhiều ngôn ngữ hơn. Nhiều người tốt đang 
được lôi kéo đến với khải tượng của chúng ta, để giúp chúng 
ta thực hiện sứ mệnh của mình. 
 
Hãy cầu xin Chúa để việc hỗ trợ tài chánh cho UUC được 
tăng cách đáng kể, và việc mở rộng mạng lưới liên kết anh 
chị em trong Đấng Christ, là những người cảm thấy được kêu 
gọi để tiếp tay với sứ mệnh của chúng ta. 
 
Hãy cầu xin cho tiến trình xin Thẩm Định Chất Lượng của 
chúng ta được trôi chảy và thành công, ngõ hầu chúng ta có 
thể cống hiến cho nhiều sinh viên hơn nữa. 
 
Hãy cầu nguyện cho các sinh viên vừa tốt nghiệp, để họ hầu 
việc Chúa trong hân hoan, được sự khôn ngoan và can đảm 
trong bất kỳ hoàn cảnh nào. 
 
Và đặc biệt là hãy cầu nguyện cho những 
người lãnh đạo hội thánh trên khắp thế giới 
đang phải đối đầu với những khó khăn, sự 
áp bức và đôi khi bạo hành, để họ luôn biết 
rằng Chúa đang ở gần bên. 

 
 

Tâm Tình của Hiệu Trưởng 
 Mục sư Tiến sĩ Dale Sewall 



14200 Goldenwest Street 
Westminster, CA 92683 

714.677.2076 
info@uuc.edu 

www.vst.uuc.edu 

UNION UNIVERSITY 
OF CALIFORNIA 

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 địa chỉ: 
 

Union University  
of California 

14200 Goldenwest St. 
Westminster, CA 92683 

www.vst.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. 

Trang 4 

 
Sự Tiện Nghi Trong Giáo Dục Thần Học 
 
Sự tiện nghi có ý nghĩa khác nhau trong mỗi tình 
huống khác nhau. Đối với một bà mẹ có con nhỏ 
và phải đi làm, thì sự tiện nghi có nghĩa là bà có 
thể đến lớp học lúc 9-10 giờ đêm. Với một mục sư 
bận rộn với hội thánh, thì sự tiện nghi có nghĩa là 
mục sư có thể học được dù giữa những bận rộn 
đó. Với một chuyên gia thì sự tiện nghi có nghĩa 
là khi đang đợi ở phi trường, người ấy có thể vào 
lớp học đươc. 
 
Tám năm qua, UUC vẫn đang tạo điều kiện cho 
việc giáo dục thần học qua các lớp trên mạng. 
Trong lễ tốt nghiệp vừa qua, chúng ta có những 
sinh viên đến từ Pennsylvania, Washington state, 
California... trong nước Mỹ, song cũng có các sinh 
viên tốt nghiệp đến từ các quốc gia khác như 
Thụy Sĩ (Switzerland), Nam Dương, Mã Lai... Bất 
kể giờ nào trong tuần các sinh viên đều đã vào 
cùng một lớp học dù đang ở bất cứ nơi nào.       
                                                                                                                                                                 
Nhưng sự tiện nghi có ý nghĩa gì với một mục sư 
sống trong vùng xa xôi của một nước đang mở 
mang, nơi mà lương bổng của người ấy chỉ tương 
đương với $20 Mỹ kim mỗi tháng, chưa bao giờ 
được huấn luyện, trình độ học vấn thắp mà lại 
đang hướng dẫn một hội thánh? 
 

               Chúc Mừng  
 

 

Viện Thần Học Tin Lành Việt Nam xin chúc 
mừng các Cựu Sinh Viên của Trường: 
 
1. Mục sư Trương Anh Tú: tốt nghiệp 
chương trình Tiến sĩ Mục vụ tại Fuller Theo-

logical Seminary - June 15, 2013 
 
2. Mục sư Trần Đình Hân và Mục sư Phan Thiệu Nhân: tấn 
phong Mục Sư tại Hội Đồng Bồi Linh "Converge-Việt" - June 
30, 2013 
 
3. Thầy Huỳnh Phú Quan: tấn phong Mục Sư Nhiệm Chức 
tại HT Baptist Thiên Ân, Seattle, WA - June 9, 2013 
 
Cầu xin Chúa đồng hành cùng Quý Mục Sư trong công tác 
mà Ngài kêu gọi và trao phó.  

 

Vấn Đề Cầu Thay 
 

♦   Tiến trình xin Thẩm Định Chất 
Lượng   

♦ Tài chính là nhu cầu cấp bách để 
đạt được yêu cầu của việc xin 
Thẩm Định Chất Lượng 

♦   Hội Thánh Tin Lành Lào và 
chương trình Chứng Chỉ Mục Vụ 
trong tiếng Lào 

♦   Chương trình huấn luyện cho 
những anh chị em ở vùng sâu 
vùng xa tại Việt Nam & Nam 
Dương  

Cảm Tạ  
 

♦ Cảm tạ Chúa cho những ngày 
hội thảo diễn tiến tốt đẹp tại 
Hoa Kỳ cũng như Việt Nam. 

♦ Cảm tạ Chúa về các bạn sinh 
viên đã tốt nghiệp trong tháng 
qua. Xin Chúa đại dụng họ 
cách hiệu quả trong công 
trường thuộc linh. 

Câu hỏi này đã 
làm nặng lòng 
UUC nhiều 
năm qua, làm 
sao để thực 
hiện mục vụ 
huy động được 
toàn thể hội 
thánh, chia sẻ trọn vẹn Phúc Âm cho toàn 
thế giới. Thí dụ, hai phần ba trong số 2 triệu 
Cơ Đốc  nhân ở Việt Nam là người sắc tộc 
sống trong các miền xa không có mạng lưới 
điện toán. Làm sao để có thể hỗ trợ những 
người lãnh đạo này, vì họ là những người 
cần huấn luyện và khích lệ nhất. 
 
Giải pháp đã được thực hiện tại Union Col-
lege với chương trình Chứng Chỉ Mục Vụ. 
Union College đã và đang thực hiện một 
chương trình huấn luyện thích hợp với tình 
độ học vấn ngay tại địa phương của họ. Nền 
giáo dục vẫn phản ảnh “hội thánh chung” và  
“Phúc Âm trọn vẹn”, nhưng điểm quan 
trọng là phải ứng dụng được trong bối cảnh 
văn hóa của họ. 
 
Đối với nhóm sinh viện này, sự tiện nghi có 
nghĩa là họ vẫn có thể học được ngay cả khi 
không có mạng lưới điện toán. 

Chia Buồn - Thầy Trương Ngọc Bích là giáo sư của Viện 
đã về nước Chúa vào ngày ngày 12/6/2013 vừa qua tại 
bệnh viện Phạm Ngọc Thạch sau một thời gian bạo 
bịnh. Thầy Bích đã tốt nghiệp chương trình MA và MDiv. 
khóa 1 của Viện, và sau đó góp phần giảng dạy trong 
chương trình cử nhân. Ngoài công tác dạy, thầy Bích đóng 
góp rất nhiều trong chương trình dịch các tài liệu giáo khoa 
của trường.  Thầy Bích là một tôi tớ Chúa tận tụy với sinh 
viên và là một người bạn chân thành với mọi người.  Thầy 
ra đi với nhiều luyến tiếc nhớ thương từ các con cái và tôi tớ 
Chúa trong Hội Thánh.  Viện Thần Học Tin Lành Việt Nam 
chân thành chia buồn cùng tang quyến.  


