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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! 

Chúa đã dựng nên vũ trụ và bảo vệ nó bằng những định luật rõ ràng. Nếu không có những 
định luật đó, loài người không thể sống còn, vũ trụ sẽ không tồn tại.  
 
Các khoa học gia khám phá ra khi họ quan sát các hiện tượng nhưng những định luật đó đã có 
sẵn khi Chúa dựng nên chúng. Mặt trăng xoay mặt trời từ thuở vũ trụ được tạo dựng và sẽ 
tiếp tục như thế dầu Issac Newton có khám phá ra định luật hấp dẫn vũ trụ hay không. 
 
“Gieo gì gặt nấy” là định luật Chúa đã đặt ra để điều hành vũ trụ, công trình sáng tạo của 
Ngài..  “Đức Chúa Trời phán rằng: Nầy, Ta sẽ ban cho các ngươi mọi thứ cỏ kết hột mọc khắp 
mặt đất, và các loài cây sinh quả có hột giống; ấy là đồ ăn cho các ngươi.” Sáng Thế Ký 1:29;  
"Chớ để bị lừa dối, Đức Chúa Trời không chịu bị khinh thường; vì ai gieo giống chi lại gặt giống 
ấy.” Ga-la-ti 6:7 
 
Gieo ít thì gặt ít, gieo nhiều thì gặt nhiều. “Hãy biết rõ điều đó, hễ ai gieo ít thì gặt ít, ai gieo 
nhiều thì gặt nhiều.” (II Cô-rinh-tô 9:6)  Có lúc chúng ta không gieo mà vẫn gặt.  Ví dụ giống 
gieo từ ruộng khác bị gió thổi bay qua ruộng của mình. Nhưng người muốn có nhiều, muốn dư 
dật không thể chờ người khác gieo, gió bay vài hột giống sang đất của mình mà mình có thể 
thu hoạch và sống được. 
 
Đôi khi chúng ta gieo mà chẳng gặt. Vì có những lúc mất mùa, có những lúc mình không chăm 
sóc kỹ, sâu rầy, chim trời ăn hết hột giống.  Nhưng người làm nông không thể lấy lý do đó mà 
không tiếp tục gieo giống vì nếu không gieo thì chắc chắn sẽ không gặt, không có để nuôi 
mình. 
 
Nguyên tắc đó không phải chỉ áp dụng cho loài thực vật mà thôi, nhưng cho mọi lãnh vực, 
trong đó gồm cả vật chất, tâm lý và tâm linh. 
 
Ga-la-ti 6:7-9 “Kẻ gieo cho xác thịt, sẽ bởi xác thịt mà gặt sự hư nát; song kẻ gieo cho Thánh 
Linh, sẽ bởi Thánh Linh mà gặt sự sống đời đời. Chớ mệt nhọc về sự làm lành, vì nếu chúng ta 
không trễ nải, thì đến kỳ chúng ta sẽ gặt." 
 
Trong sự áp dụng định luật nầy, chúng tôi kêu gọi quý con cái, tôi tớ Chúa hợp tác với Viện 
Thần Học Tin Lành Việt Nam / Union University of California trong công tác trồng người để 
gieo hạt giống Tin Lành bằng cách cầu nguyện, dâng hiến và khích lệ nhiều người theo học Lời 
Chúa.  Vẫn còn hơn 80 triệu đồng bào Việt Nam chưa biết đến Chúa.  Hạt giống Tin Mừng của 
Chúa Giê-su cần được gieo ra, chăm sóc và nuôi dưỡng.  Chúng ta cần có nhiều người được 
trang bị cho việc gieo giống.  Vì chúng ta biết rằng có gieo thì mới có hặt, gieo gì gặt nấy, gieo 
ít gặt ít gieo nhiều gặt nhiều và "Người trồng, kẻ tưới, đều bằng nhau; ai nấy sẽ nhận phần 
thưởng tùy theo việc mình đã làm." I Cô-rinh-tô 3:7-9. 

 

Mục sư Nguyễn Xuân Sơn 
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   Khóa Hội Thảo: Hội Thánh Chính Thống tại Alaska 
 
Hôm 17-26 tháng 8 vừa qua, UUC đã đồng bảo trợ một khóa hội thảo về lịch sử Hội Thánh 
Chính Thống diễn ra tại Juneau và Sitka, tiểu bang Alaska. Tiến sĩ Bakke, Viện trưởng của 
Viện Thần Học Anh Ngữ tại UUC, và Tiến sĩ Dale Sewall, Hiệu trưởng của UUC đã tham dự. 
Hiệu trưởng Sewall đã giới thiệu với nhóm học viên về hoạt động và sứ mệnh của UUC. 

Khóa học do Mục sư Tiến sĩ Michael J. Oleksa hướng dẫn; ông là mục sư trưởng của Hội 
Thánh Alexis Toth thuộc Hội Thánh Chính Thống tại Anchorage, Alaska, đồng thời là giảng 
viên tại Alaska Pacific University. Tiến sĩ Oleksa được trao bằng Tiến sĩ tại Orthodox Theo-
logical Faculty ở Presov thuộc Slovakia, và là một chuyên gia về đối thoại giữa các nền văn 
hóa. Ông là tác giả bốn cuốn sách viết về Hội Thánh Chính Thống ở Alaska, về giai đoạn 
người Nga tại Alaska, và văn hóa bản xứ Alaska. 

Những đề tài giảng dạy của Tiến sĩ Oleksa gồm Phụng Vụ và Thần Học của Chính Thống Giáo, Ảnh Hưởng của đời sống 
tu viện trên Hội Thánh Chính Thống và Việc Truyền Giáo tại Alaska, Lịch Sử Người Nga tại Alaska, Đời Sống Tâm Linh 
của người bản xứ và đáp ứng của họ đối với Tin Mừng, Những Nhà Lãnh Đạo Truyền Giáo của Chính Thống Alaska (cả 
người Nga lẫn người bản xứ Alaska), Lịch Sử của giai đoạn người Mỹ,  Việc Truyền Giáo của Hội Thánh Trưởng Lão tại 
Alaska, và Cơ Đốc Giáo tại miền Nam Alaska Ngày Nay.  

Hiệu trưởng Sewall phát biểu: “Tôi rất chí thú được gặp Tiến sĩ Oleksa và được học biết thêm về lịch sử của việc truyền 
giáo của Hội Thánh Chính Thống tại Alaska. Trong khi tại UUC chúng ta tìm cách biểu hiện tốt hơn về “toàn thể hội 
thánh chia sẻ trọn vẹn tin mừng cho toàn thế giới,” chúng ta cần phải củng cố sự hiểu biết về Hội Thánh Chính Thống 
trên thế  

(xem tiếp trang 4) 

Sumba - Nam Dương 
 
Sumba là một đảo nằm về phía Đông của Nam Dương. 
Vì đảo nầy có những loài hoa cũng như động vật hiếm 
quý, do đó Quỹ Bảo Vệ Động Vật Thế Giới (World Wild-
life Fund) đã liệt Sumba vào vùng được bảo vệ. 
 
Samba rộng khoảng trên 11,000 km2 với số dân khoảng 
700,000 đa phần mê tín dị đoan. Có một số ít tín hữu 
sống trong vùng nầy nhưng nhiều người pha trộn đức 
tin Cơ Đốc vào sự bái vật mê tín dị đoan của dân địa 
phương. 
 
Nhu cầu huấn luyện người lãnh đạo địa phương rất cấp 
bách vì cớ dầu chỉ có một số hội thánh địa phương 
trong đảo nầy nhưng họ cũng không tránh khỏi ảnh 
hưởng của sự thờ lạy tà linh. Gần đây, một nhóm 
truyền giáo từ thành phố Badung, Miền Tây Java đã 

thường xuyên đến Sumba để làm chứng, giúp dân chúng 
tìm nước sạch, cày cấy trồng tỉa và giúp đỡ về những nhu 
cầu xã hội với sự cộng tác của hội Samaritan Purse. Kết quả 
đã có nhiều người trở lại tin Chúa và nhóm truyền giáo từ 
Bandung đã gởi giáo sĩ để chăm sóc, dạy Kinh Thánh và thờ 
phượng. Lãnh đạo của nhóm nầy là ông Peter Latumahina, 
là một kỹ sư trong một hãng chế tạo máy bay tại Nam 
Dương.  Ông cùng vợ ông đã bỏ thì giờ và tiền của để lo cho 
công cuộc truyền giáo tại Sumba. Với lời yêu cầu của ông, 
Union College sẽ tiếp tay trong việc huấn luyện những người 
lãnh đạo Hội Thánh tại đây. Xin quý con cái và tôi tới Chúa 
cầu nguyện và ủng hộ tài chánh cho công cuộc truyền giáo 
và huấn luyện tại Sumba. Chi phí huấn luyện là $20 USD 
một tháng cho một người trong chương trình huấn luyện 3 
năm. 
 

Giáo sư Tiến sĩ  Makmur Halim 
Dean of Indonesian School of Theology 
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 “Sự kính sợ Đức Giê-hô-va khởi đầu sự khôn ngoan;  
người nào vâng giữ điều răn Ngài được thông sáng.”   

Thi Thiên 111:10 BHD 2011 
 
 
Rất dễ cho tôi để mình trở nên hững hờ đối với cuộc sống và với 
người khác, ngay cả đối với Chúa, trở thành quá hững hờ.   

Tôi muốn tạ ơn Chúa với hết cả tấm lòng. Song chương trình sinh 
hoạt hằng ngày của tôi luôn bận rộn, và lòng biết ơn của tôi trở 
nên quá rời rạc để có thể gọi được là hết lòng. 

Tôi muốn sống với lòng cảm tạ về món quà sự sống mỗi ngày, và 
chắc hẳn tôi đã học biết cách làm thế trong hai năm từ khi được 
chẩn đoán bị ung thư màng não. Song khi việc chữa lành ngày 
càng tiến triển, tôi lại bắt đầu coi sự sống là chuyện đương nhiên. 

Tôi muốn kính trọng và yêu mến từng người tôi gặp. Song bởi thái 
độ luôn phán đoán của cả hội thánh lẫn thế giới, cũng như bởi xu 
hướng tội lỗi của riêng tôi, tôi thường hay nghĩ mình có quyền xét 
nét người khác. Và vì thế tôi nhận ra mình không quý trọng những 
người mà Chúa đã hy sinh mạng sống vì họ.   

Chuyện coi thường đối với sự cao cả của Đức Chúa Trời, với món 
quà quý báu của mỗi ngày được sống, và với mong muốn của Đức 
Chúa Trời rằng chúng ta phải kính trọng và thương yêu từng người, 
dường như là cách hành xử cố hữu của nhân loại. Trừ khi có một 
điều gì ngoại lệ thúc đẩy, chúng ta thường sống với một thái độ hờ 
hững đối với những gì là thiêng liêng.  

Làm sao chúng ta lại trở nên điên rồ như vậy? Có lẽ bởi bản tính tự 
nhiên trong ta –bởi sự sa ngã, hoặc bởi sự kiện là chúng ta sinh ra 
mà không hay biết gì, nên chúng ta cần phải học cả sự khôn ngoan 
lẫn hiểu biết. Kinh Thánh hứa rằng Đức Chúa Trời sẽ giúp chúng ta 
làm điều ấy. 

Vậy thì điều gì sẽ chữa lành sự dại dột của chúng ta? Đức Chúa 
Trời sẽ giúp ta thế nào? Có thật “lòng kính sợ Chúa là khởi đầu của 
sự khôn ngoan” chăng? 

Lòng kính sợ là phương thế chữa lành sự hờ hững. Lòng kính sợ 
khiến chúng ta lưu tâm và chú trọng vào điều quan yếu phải làm 
trong lúc này. Khi chúng ta sợ hãi, hành động bừa bãi không phải 
là can đảm, chỉ là làm ra vẻ can đảm thôi. Rồi khi có lý do để kính 
sợ, chuyện làm ra vẻ can đảm chỉ là điên rồ. Lòng kính sợ nhắc 
nhở chúng ta rằng những gì quan trọng trong cuộc sống không 
được phép coi nhẹ. Đó là phương thế mà lòng kính sợ giúp ta được 
khôn ngoan. 

Chúa Giê-su nói rằng chỉ có một Đấng mà chúng ta phải kính sợ, 
và đấy không phải là người có thể hủy hoại thân xác chúng ta rồi 
sau đó không làm hại được nữa. Theo lời Chúa Giê-su, Đấng duy 

nhất phải kính sợ là Đức Chúa Trời. 
Và dẫu vậy Đức Chúa Trời yêu 
thương cả những con chim bé nhỏ; 
mà chúng ta còn đáng giá hơn cả 
loài chim (Matthew 10:28-31).  

Như thế lòng kính sợ giúp ta tránh 
được tính dại dột. Và Đức Chúa 

Trời là Đấng duy nhất ta phải kính sợ. Tuy nhiên Chúa Giê-su 
cũng khích lệ chúng ta rằng: vì tình Đức Chúa Trời yêu ta, 
chúng ta không cần phải sống đời mình trong sự sợ hãi Đức 
Chúa Trời. Sứ đồ Giăng đồng ý với điều ấy khi viết “Không hề 
có sự sợ hãi trong tình yêu thương, nhưng tình yêu thương trọn 
vẹn thì loại bỏ sự sợ hãi…” (I Giăng 4:18) 

Bởi thế chúng ta không sống đời mình trong sự sợ hãi Đức 
Chúa Trời, tuy nhiên sự hờ hững về những gì quan trọng và 
thiêng liêng vẫn cần được chữa lành. Và lòng kính sợ Chúa vẫn 
là khởi đầu cho sự khôn ngoan. Vậy ta phải làm gì đây? 

Thi Thiên 111:10 dạy thực hành lòng kính sợ Chúa, vì “người 
nào vâng giữ điều răn Ngài được thông sáng..” Tôi nghĩ mình sẽ 
là một người theo Chúa tốt hơn khi tôi thực hành một nhận 
thức tâm linh rằng Chúa khác với tôi, rằng Chúa không coi 
thường những sự thiêng liêng, rằng Chúa không hài lòng về tôi 
khi tôi trở nên hững hờ với những gì thiêng liêng đối với Ngài. 

Nếu tôi nhớ được phải kính sợ Chúa, thì tôi sẽ biết ơn hết lòng 
hơn, và biết kinh ngạc trước những phước lành của Đức Chúa 
Trời đầy dẫy quanh tôi, và trước vẻ huy hoàng của những công 
trình Ngài làm. 

Nếu tôi nhớ được phải kính sợ Chúa, thì tôi sẽ coi mỗi ngày 
sống là một món quà tuyệt diệu, mà phần tuyệt hảo nhất là cơ 
hội để dâng hiến bản thân tôi hầu trung tín cộng tác với Ngài. 

Nếu tôi nhớ được phải kính sợ Chúa, thì tôi sẽ dễ dàng đón 
nhận mọi người hơn với cùng một sự kính trọng và lòng yêu 
mến mà Chúa đối đãi từng người. Làm sao tôi dám xét đoán 
người mà Chúa Giê-su yêu mến? 

Lòng kính sợ Chúa như thế không phải là gánh nặng. Đúng 
hơn, đấy chính là phương cách sửa chữa sự hờ hững dại dột 
của chúng ta. Thực hành lòng kính sợ Chúa đưa tới sự thông 
hiểu về điều Đức Chúa Trời mong muốn nơi ta. Thi Thiên 112 
diễn tả hành vi của những ai thực hành lòng kính sợ Chúa. 
Đáng cho ta đọc lắm. 

Thi Thiên 111 kết thúc với lời hứa hẹn về một niềm vui lớn lao. 
Thi Thiên nói “Lời chúc tụng Ngài bền lâu mãi mãi.” Lời chúc 
tụng đó đến từ con tim của những ai thực hành lòng kính sợ 
Chúa, tín thác vào tình yêu của Đức Chúa Trời.  

Trong khi chúng ta tiếp tục làm việc, học hành 
và sống như các đồng đạo trong hội thánh và 
trong thế giới của Đức Chúa Trời, hãy cầu 
nguyện cho nhau được trung tín thực hành 
lòng kính sợ Chúa, và nhờ đó được ơn thông 
hiểu và tâm hồn đầy lời chúc tụng Ngài.   

 

 
 

Tâm Tình của Hiệu Trưởng 
 Mục sư Tiến sĩ Dale Sewall 
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Dâng Hiến 
 

Viện Thần Học Tin Lành 
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 

   

 

PHÂN  ƯU 
 

Ban Quản trị, toàn thể Giáo sư và Sinh viên của UUC 
xin chia buồn cùng Giáo sư Ánh Tuyết Fisher về sự ra đi 
của  
 

Bà Quả phụ Mục sư Nguyễn Thái Dương. 
 

Cụ bà an nghỉ trong nước Chúa  
ngày 25 tháng 8 năm 2013 

 
 

Xin Chúa Thánh Linh an ủi Giáo sư Ánh Tuyết Fisher 
và tang quyến. 

 

Cảm Tạ Chúa  
♦ Tiến trình khai triển Trung Tâm Chuyển Ngữ diễn tiến cách khả quan. 
♦ Những phước hạnh Chúa ban cho trong khóa hội thảo Hội Thánh Chính Thống tại Alaska 
đã được tổ chức trong tháng 8 vừa qua.  

♦ 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 
♦ Hội Thánh Phúc Âm Lào và ước muốn thực hiện Viện Thần Học Lào 
♦ Chương trình huấn luyện người lãnh đạo tại Sumba, Nam Dương 

Khóa Hội Thảo . . .  (tiếp theo) 

giới, và dành chỗ trong trường chúng ta cho ban giáo 
sư và sinh viên Chính Thống. Những gì tôi học từ 
Tiến sĩ Oleksa đã xác nhận có một lịch sử phong phú 
về sự trung tín của các con cái Chúa trong các Hội 
Thánh Chính Thống giữa cuộc bách hại tại Đông Âu 
và Trung Đông, trong đó có cả Syria, Iran và Ai Cập 
ngày nay. Khả năng truyền đạt Tin Mừng xuyên văn 
hóa rất hữu ích cho UUC, và tôi hy vọng các sinh viên 
của chúng ta sẽ có cơ hội được học với ông.”   

Giám mục Cesar Vicente Punzalan, chủ tịch của Philippine Council of Evangelical Churches, 
cũng tham dự và bảy tỏ ước muốn ghi danh một số mục sư của tổ chức của ông vào 
chương trình Tiến sĩ Mục vụ tại UUC. 

UUC hy vọng sẽ đồng bảo trợ những khóa hội thảo khác với Bakke Associates để tạo cơ hội 
cho ban giảng huấn UUC, các sinh viên và thân hữu được trải nghiệm những cơ hội học hỏi 
tại nhiều nơi trên thế giới. 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


