
DÂNG HIẾN, BAN CHO VÀ HẠNH PHÚC 

PHỤC VỤ 
Tháng Tám 2013 

VIỆN THẦN HỌC  
TIN LÀNH 
VIỆT NAM 

Tổng Quan Về 
Chức Vụ Mục Sư 

 2 

Phục Vụ  2 

Tâm Tình của 
Hiệu Trưởng 

  
3 
 

Viện Thần Học 
Nam Dương 

 4 

Trung Tâm  
Chuyển Ngữ 

 

 4 
 

Cảm Tạ  
Cầu Thay 

 4 

 4 

  

 

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! 

 

Chúng ta thường muốn nhận lãnh hơn là ban cho.  Những kỷ niệm vui từ lúc nhỏ còn 
ghi khắc lại cho đến lúc chúng ta lớn lên đó là những món quà chúng ta nhận được 
trong mùa Giáng Sinh, tiền lì-xì trong những ngày Tết. 
 
Nhưng ông Allan Luks, Giám đốc của Trung Tâm Lãnh Đạo Bất Vụ Lợi (Center for 
Nonprofit Leadership) tại Fordham University Graduate School of Social Service, tác 
giả của quyển sách The Healing Power of Helping Others, (“Sức Mạnh Chữa Lành 
Trong Sự Giúp Đỡ Người Khác”) đã nghiên cứu và thấy rằng 50% những người giúp 
đỡ người khác có cảm giác sung sướng (Helper's High), trong đó 43% cảm thấy mạnh 
mẻ hơn và linh hoạt hơn.  Ngoài ra, một khám phá thích thú hơn đó là 13%  kinh 
nghiệm được sự giảm đi những cơn đau nhức trong cơ thể. 
 
Trong tác phẩm với tựa đề "Why Good Things Happen to Good People" (“Tại Sao 
Những Điều Tốt Lại Đến Với Những Người Tốt"), Tiến sĩ Stephen Post, Giáo sư ngành 
Bioethics (Đạo Đức Sinh Học) của Đại Học Case Western Reserve sau cuộc nghiên 
cứu về việc ban cho hay dâng hiến đã khẳng định rằng có mối liên hệ chặt chẽ giữa sự 
"ban cho," sống lâu, khỏe mạnh và hạnh phúc. 
 
Trong quyển sách nầy, cùng với bà Jill Neimark, trước đây là chủ bút nguyệt san 
Psychology Today (Tâm Lý Ngày Nay), một nguyệt san nghiên cứu tâm lý có giá trị đã 
trích dẫn những nghiên cứu khoa học cho thấy rằng lòng rộng rãi, bác ái chẳng những 
ích lợi cho người nhận nhưng cũng giúp cho người ban cho được sức khỏe tốt hơn và 
sống lâu hơn. 
 
Để mở đầu cho quyển sách, Tiến sĩ Stephen Post viết, "Nếu tôi có thể đem với tôi chỉ 
một chữ vào cõi đời đời, chữ ấy là chữ "Cho" hay "Dâng hiến". 
 
Điều nầy đối với chúng ta là những con cái Chúa không phải là lạ vì chính Chúa đã nói 
lên một nguyên tắc sống, "Ban cho thì có phước hơn nhận lãnh." Công Vụ 20:35 
 
 

Mục sư Nguyễn Xuân Sơn 
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Chương Trình Tổng Quan Về Chức Vụ Mục Sư 
 
Liên Hữu Hội Thánh Giám Lý Việt Nam tại Hoa Kỳ đã cộng tác 
với UUC huấn luyện các tín hữu muốn phục vụ với tư cách 
mục sư địa phương trong các hội thánh Việt Nam của Liên 
Hữu Giám Lý. Chương trình hai tuần lễ nhằm giới thiệu cho 
sinh viên về mục vụ trong một hội thánh địa phương để 
chuẩn bị cho quá trình chứng nhận chức vụ mục sư. Các sinh 
viên sẽ cần tiếp tục hoàn tất chương trình 5 năm học và vượt 
qua cuộc phỏng vấn với Ủy ban Đặc trách Mục vụ để được 
chứng nhận làm mục sư địa phương. Chương trình huấn 
luyện Mục sư Địa phương là chương trình dành cho những 
người muốn hầu việc Chúa nhưng không có văn bằng Cao Học Thần Học (M.Div.) thường được đòi hỏi bởi Hội 
Thánh Giám Lý cho chức vụ mục sư. Sau khi hoàn tất chương trình 5 năm, các ứng viên muốn được phong chức 
cần phải hoàn thành một chương trình cao cấp hơn, tương đương với 32 tín chỉ của chương trình cao học để hội 
đủ tiêu chuẩn học vấn cho tiến trình phong chức mục sư.  Đây là con đường dài hơn nhưng sinh viên có thể vừa lo 
cho hội thánh vừa đi học. Ngoại trừ một vài môn đặc biệt về tín lý và tổ chức của Hội Thánh Giám Lý cần phải học 
bổ sung, sinh viên tốt nghiệp cử nhân của UUC đã đáp ứng những đòi hỏi cho chương trình huấn luyện nầy. 

Chương trình hai tuần đã được tổ chức trong tháng 8 năm 2012 và tháng 7 năm 2013 tại cơ sở của UUC. Đây là 
lần đầu tiên Liên Hữu Hội Thánh Giám Lý Việt Nam tại Hoa Kỳ cộng tác với UUC trong chương trình đào tạo Mục 
sư Địa phương  nhằm đáp ứng nhu cầu của các hội thánh Việt Nam tại Hoa Kỳ.  

PHỤC VỤ -  Sinh viên và cựu sinh viên của UUC đang phục vụ Chúa tại các nước: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cô Vivi Mulyanti cùng chồng là Sony đang có một cuộc sống khá ổn định tại Hoa Kỳ.  Nhưng sau khi tốt nghiệp với 
văn bằng Cao Học Mục Vụ tại UUC trong tháng 6 vừa qua, cô đã quyết định trở về phục vụ hội thánh Chúa tại Ja-
karta, Nam Dương.  Cô cũng sẽ là người đại diện cho UUC tại Jakarta.  Chúng ta tiếp tục cầu nguyện xin Chúa ban 
ơn sức mới trên cô Vivi trong sự phục vụ Chúa tại Nam Dương.  

 Cộng Hòa Séc    
 Gia Nã Đại 
 Hà Lan    
 Hoa Kỳ    
 Mã Lai    
 Na Uy    
 Nam Dương    
 Nam Hàn   
 Pháp    
 Thụy Sĩ   
 Úc   
 Việt Nam 



  

Trang 3 

“Ngài là Đức Chúa Trời của con. Sinh mệnh con ở trong 
tay Chúa.” (Thi Thiên 31:14-15 BHĐ 2011)       

“Khắp đất đầy dẫy sự nhân từ của Đức Giê-hô-va.”          
(Thi Thiên 33:5  BHĐ 2011)                                                                  

 

Tuần qua, trong thì giờ tĩnh nguyện, những câu Kinh 
Thánh này làm tôi chú ý, và lời đó nói với tâm linh tôi. 

Theo văn mạch, câu Kinh Thánh trong Thi Thiên 31 nói 
về lòng tin cậy vào Đức Chúa Trời trong thời buổi khó 
khăn, khi những người chung quanh áp bức chúng ta, khi 
“nỗi kinh hãi vây quanh” (câu 13). Có lẽ lời bảo đảm rằng 
sinh mệnh con ở trong tay Chúa nhắm vào mối quan tâm 
của tôi trong hơn 2 năm qua rằng Ngài sẽ để tôi có đủ 
thời giờ hoàn tất công tác mà Chúa đã trao cho tôi tại 
UUC, và cũng còn thời giờ để san sẻ cuộc sống với gia 
đình và bè bạn. Từ lúc được chẩn đoán là mang bệnh 
"hiểm nghèo," tôi thường hay nghĩ đến thời giờ; và nghĩ 
về thời giờ của chúng ta trên mặt đất rồi sẽ kết thúc ra 
sao. Tôi thường hay tự hỏi tôi còn lại bao nhiêu thời giờ 
trên đất này. Lời tác giả Thi Thiên tuyên bố, “Ngài là Đức 
Chúa Trời của con. Sinh mệnh con ở trong tay Chúa” quả 
là điều nhắc nhở mà tôi đang cần. Chính Đức Chúa Trời 
sẽ định đoạt thời gian còn lại của tôi trên đất này. Như lời 
Chúa Giê-su nói với các môn đồ, không ai có thể lấy 
chúng ta khỏi tay Ngài. Nơi đó chúng ta tìm được sự an 
toàn. Chúng ta sẽ chẳng rời khỏi trái đất này dù là sớm 
hơn một ngày hay một thoáng giây thôi trước khi Chúa 
gọi chúng ta về với Ngài. Chúng ta cần nhớ điều đó. 

Dầu tôi đã không trải nghiệm nhiều sự đối kháng với mục 
vụ chăn bầy của mình, và cũng không có sự áp bức nào 
đe dọa bằng bạo hành hay dẫn đến cái chết, tôi biết rằng 
một số sinh viên và giảng viên trường chúng ta đang 
sống với mối đe dọa và thực tế phũ phàng của sự áp bức 
ấy. Tuy nhiên Đức Chúa Trời vẫn là Đức Chúa Trời của 
chúng ta. Sinh mệnh chúng ta thực sự ở trong tay Ngài, 
bất kể chúng ta phải đối diện với những gì. Trong câu 
Kinh Thánh kế tiếp, tác giả Thi Thiên thưa với Đức Chúa 
Trời, “Xin giải cứu con vì tình thương của Ngài.”  Đây có 
thể là lời chúng ta cầu nguyện cho nhau. 

Trong Thi Thiên 33, tác giả tuyên bố rằng cả thế gian đầy 
dẫy cùng một tình thương ấy. Tôi cũng cần được nhắc 

nhở điều này. Đời sống tôi quá bận 
rộn. Tôi chăm chú quá nhiều với 
công việc. Tôi để mình phải lo lắng 
về hoàn cảnh. Rồi tôi thành thạo 
nhìn ra điều gì sai, điều gì cần phải 
thay đổi, điều gì cần sửa chữa, điều 
bất công hay sự dữ cần phải chống 

lại. Song tôi quên mất việc ngẩng mặt lên để thấy 
rằng cả thế gian đầy dẫy tình thương của Đức Chúa 
Trời. Không phải chỉ thỉnh thoảng chúng ta mới tìm 
được tình thương của Đức Chúa Trời trên đất này. 
Chúng ta không cần phải đi đâu xa để chiêm ngưỡng 
tình thương của Đức Chúa Trời đang hoạt động. Cũng 
không cần phải đuổi theo tình thương của Đức Chúa 
Trời như thể nó đến rồi đi quanh trái đất. Không đâu, 
cả thế gian phủ đầy tình thương của Đức Chúa Trời – 
mọi nơi và mọi lúc. Dù điều gì xảy ra, dù có những 
điều có thể rất tệ, song tình thương của Đức Chúa Trời 
vẫn ở ngay nơi ấy. Ngay giờ này bạn hãy ngước nhìn 
lên, gần bạn và không xa đâu, để thấy tình thương 
không đổi dời của Đức Chúa Trời ở ngay bên bạn. 
Chúng ta cũng có thể cầu nguyện cho nhau điều này 
nữa – đó là chúng ta có mắt để chiêm ngưỡng trái đất 
đầy dẫy tình thương không đổi đời của Đức Chúa Trời, 
và nó quanh ta mọi lúc. Có được cái nhìn như thế sẽ 
biến đổi mọi sự. 

Bởi thế chúng ta tiếp tục làm việc tại UUC, việc giảng 
dạy cũng như việc học hỏi, việc xây dựng sức mạnh 
của trường ngõ hầu cống hiến món quà giáo dục cho 
nhiều sinh viên hơn nữa. Chúa ở gần bên, và chúng ta 
muốn Ngài thấy chúng ta làm việc. Tuy nhiên khi 
chúng ta cố gắng hết sức để trung tín với ơn gọi và 
trọn đời hầu việc Chúa và hội thánh, chúng ta có được 
những bảo đảm này: Cả thế gian đầy dẫy tình thương 
không đổi dời của Đức Chúa Trời; và sinh mệnh chúng 
ta ở trong tay Ngài. Tôi đề nghị dùng đoạn kết của Thi 
Thiên 33 làm lời cầu nguyện chung của UUC của 
chúng ta. 

“Linh hồn chúng con trông đợi Đức Giê-hô-va;       
Ngài là nguồn tiếp trợ và cái khiên của chúng con. 

Lòng chúng con sẽ vui vẻ nơi Ngài,                           
vì chúng con đã tin cậy nơi Danh Thánh của Ngài. 

Lạy Đức Giê-hô-va, xin sự nhân từ 
Ngài tuôn đổ trên chúng con, đúng 
như chúng con hi vọng nơi Ngài.”  

(Thi Thiên 33:20-22 BHĐ2011) 

 
 

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 

 

Viện Thần Học Nam Dương 
 
Chương trình bồi linh cho Viện Thần Học Nam 
Dương đã được tổ chức vào ngày 20 tháng 7 vừa 
qua tại Echos of Faith Christian Center, Ontario, 
California với mục đích giới thiệu UUC và gây tinh 
thần hợp tác với cộng đồng Tin Lành Nam Dương 
trong việc đào tạo người hầu việc. Mục sư John 
Hartman là diễn giả cho buổi bồi linh. Mục sư John Hartman nguyên là Giáo sĩ tại Nam 
Dương đặc biệt phục vụ trong chương trình Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI) 
trong 23 năm. Chương trình cũng được bảo trợ bởi Ark of Grace (AOG) và Mission 
Prayer Fellowship (MPF). 

Trung Tâm Chuyển Ngữ 
 
Trong 8 tháng vừa qua, nhân viên của UUC đã bắt đầu tạo một Trung Tâm Chuyển 
Ngữ dưới chương trình của Microsoft Translation Hub hầu có thể dịch văn tự thần học 
từ tiếng Anh sang tiếng Việt ngay lập tức và chính xác hơn trong văn mạch. Hiện tại 
việc chuyển ngữ của Google và  Bing chỉ có thể dịch từng chữ một, và thường thì sai 
văn mạch. Thí dụ như từ “Church” có thể dịch là Hội Thánh Địa Phương, hoặc từ 
“Denomination” dịch là Giáo Hội, hoặc từ “Universal Church” dịch là Hội Thánh Phổ 
Thông…  mỗi từ phải tùy thuộc vào văn mạch.  Trung Tâm Chuyển Ngữ (Translation 
Hub) phải biết phân biệt sự khác biệt này.   

Dự án tiếng Anh-Việt đã được triển khai lần đầu tiên trong tháng này và kết quả rất 
đáng khích lệ. Trong 2-3 tháng tới, Mục sư Tiến sĩ Lê Thiện Dũng, nguyên là Giám học 
của Viện và Mục sư Nguyễn Xuân Hồng, Giáo sư của Viện sẽ giúp điều chỉnh để hệ 
thống sẽ tốt hơn.  Dự án tiếng Anh-Nam Dương (English-Indonesian) cũng đang được 
tiến hành. Hy vọng rằng, nó sẽ được hoàn tất không lâu sau dự án Anh-Việt. 

Khi các trung tâm chuyển ngữ hoàn thành sẽ giúp sinh 
viên đọc văn bản tiếng Anh trong ngôn ngữ của họ và 
tiết kiệm rất nhiều chi phí trong việc chuyển ngữ. 

 

Cảm Tạ Chúa  
Tiến trình khai triển Trung Tâm Chuyển Ngữ diễn tiến cách khả quan. 
Hội Thánh Báp-tít Thanh Lễ Westminster giúp sơn lại cơ sở UUC. 
Lòng yêu mến Chúa và phục vụ Hội Thánh Ngài của sinh viên và cựu sinh viên của UUC khắp 

mọi nơi trong mọi hoàn cảnh. 
 

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 
Khoa Trưởng mới của Viện Thần Học Anh Ngữ của UUC 
Dự án Trung Tâm Chuyển Ngữ Anh-Việt và Anh-Nam Dương sớm hoàn tất 
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