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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! 

“Những gì con đã nghe ta giảng dạy trước nhiều nhân chứng,  
hãy truyền lại cho những người đáng tin cậy,  
để họ cũng có thể dạy lại những người khác.” 

II Ti-mô-thê 2:2  
 
Trong hội thánh nhỏ lắm lúc mục sư bắt buộc phải tự làm nhiều việc và có khi mục sư cảm 
thấy làm việc một mình thì dễ hơn là giao việc cho người khác. Tuy nhiên, khi người hầu việc 

Chúa làm như vậy thì sự tăng trưởng của hội thánh bị giới hạn trong một hay vài người, trong 
giới hạn thì giờ và khả năng của người đó. 

 

Nguyên tắc của Thánh Kinh ở đây là ủy thác cho những người khác.  Dĩ nhiên có nhiều người 
đã nghe Phao-lô giảng dạy, nhưng Phao-lô đã giao phó trách nhiệm cho Ti-mô-thê và khuyến 

khích Ti-mô-thê cũng làm y như vậy trong chức vụ của mình.   
 

Ủy thác là một hành động có tính cách mạo hiểm.  Nó đòi hỏi người lãnh đạo sự can đảm chấp 

nhận thất bại là điều có thể xảy ra vì sự ủy thác nầy.  Thất bại sẽ không hoàn toàn tránh khỏi, 
nhưng chúng ta không thể nào làm khác hơn.  Qua câu Thánh Kinh này, Phao-lô khuyên hai 

điều để việc ủy thác được kết quả: (1) Tìm người có tư cách, người có lòng trung thành với 
Chúa trước hết,  người hầu việc Chúa vì lòng yêu mến Chúa, đặt Chúa lên trên tham vọng 

riêng tư; (2) Giúp cho họ có thể dạy lại những người khác.  Chọn người có khả năng truyền 
đạt tư tưởng một cách rõ ràng và giúp cho họ phát triển khả năng đó bằng cách huấn luyện, 

thực tập và tái huấn luyện. 

 
Trong bối cảnh ngày nay hội thánh cần nhiều người phục vụ trong nhiều lãnh vực khác nhau. 

Người phục vụ Chúa muốn cho hội thánh vững mạnh và phát triển cần phải giúp những người 
trong hội thánh phục vụ trong mọi mặt: thờ phượng, âm nhạc, trường Chúa Nhật, thiếu nhi, 

thanh niên….   Mục sư cần chú ý hơn đến việc ủy thác trách nhiệm cho người khác bằng cách 

lựa chọn và gửi người đi để được huấn luyện và Viện Thần Học Tin Lành Việt Nam luôn đứng 
bên cạnh mục sư và hội thánh để trang bị cho người phục vụ.  Hội thánh địa phương cần có 

một ngân khoản thường xuyên dành cho việc huấn luyện hầu những người được ủy thác có 
điều kiện được huấn luyện và khích lệ để có thể phục vụ một cách hiệu quả. 

 

Khi mục sư có thể giúp nhiều người khác phục vụ Chúa như thế, chắc chắn hội thánh sẽ phát 
triển.  Tin Mừng của Chúa được rao truyền cho nhiều người. Công tác phục vụ được trọn vẹn 

và thỏa mãn hơn. 
 

 
Mục sư Nguyễn Xuân Sơn 
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KHÓA HỌC MÙA THU 2013 

Bắt Đầu Ngày 07 Tháng 10  

 

   
Trường Thần Học Pháp Ngữ 

 

Tiến sĩ Lesy Joseph vừa được bổ nhiệm giữ vai trò Khoa Trưởng của 
Trường Thần Học Pháp Ngữ (French School of Theology) của UUC bắt 
đầu ngày 1 tháng 10 năm 2013. 
 
Tiến sĩ Joseph là một mục sư, một giáo sĩ, và cũng là một chuyên gia 
mở mang hội thánh mới với hệ thống liên lạc từ Paris, Haiti, Ân độ, 
Pakistan và nhiều quốc gia khác tại Phi Châu.  Phần lớn mục vụ của 
ông nhắm vào những người Hồi Giáo di dân sống tại Pháp. 

 
Tiến sĩ Joseph có bằng Tiến sĩ Mục vụ (D.Min.) tại Bakke Graduate Uni-

versity.  Ông đang là quản nhiệm một trong những hội thánh lớn tại Paris mà ông đã sáng lập hơn 15 năm trước 
đây.  Ông cũng sáng lập trường dạy Kinh Thánh và Thần Học nay sáp nhập với Union College. 

 
Qua lời giới thiệu của Tiến sĩ Ray Bakke, Viện Trưởng Viện Thần Học Anh Ngữ của UUC, Hiệu trưởng Dale Sewall 
đã viếng thăm Tiến sĩ Joseph tại Paris vào tháng 5 năm vừa qua, và mời ông thăm viếng trường với mục tiêu tìm 
hiểu ý Chúa trong sự hợp tác với nhau trong tương lai.  Cuộc viếng thăm của Tiến sĩ Joseph vào đầu tháng 9 vừa 
qua đã để lại một ấn tượng sâu đậm và thuận lợi đối với Ban Điều Hành và những thành viên ban quản trị và ban 
giáo sư của UUC. 

 
Điều đáng đề cập đến đó là cuộc gặp gỡ giữa Tiến sĩ Joseph và các lãnh đạo của Viện Thần Học Nam Dương, Tiến 
sĩ Sam Sikitari và Tiến sĩ Mukmur Halim các vị đã tìm thấy có chung một tâm tình chia sẻ Tin Mừng cho những 
người Hồi Giáo và trang bị giáo sĩ cho các nước Ả Rạp qua UUC.  Indonesia là quốc gia Hồi Giáo lớn nhất trên thế 
giới với tổng số tín đồ Hồi Giáo khoảng 205 triệu, và tại Pháp, số người Hồi Giáo gia tăng do sự di dân từ các nước 
Ả Rập và Phi Châu.  Sinh viên người Nam Dương và sinh viên Pháp đều có những người láng giềng là những người 
theo Hồi Giáo.  Vợ của Tiến sĩ Joseph trước đây là tín đồ Hồi Giáo đã trở lại với Chúa và đã hầu việc Chúa một 
cách tích cực giữa các phụ nữ Hồi.  Việc bổ nhiệm Tiến sĩ Lesy Joseph phản ảnh được tinh thần mà Chúa đặt để 
trên những người lãnh đạo UUC trong những năm qua trong việc chia sẻ tình yêu Chúa cho những người Hồi. 

 
Xin nhớ cầu nguyện cho Tiến sĩ Lesly Joseph và chương trình dạy bằng Pháp Ngữ. 

Cao Đẳng & Cử Nhân 
 

 Phúc Âm Giăng 

 Giải Nghĩa Kinh Thánh 

 Lược Sử Hội Thánh 

 Lịch Sử Cơ Đốc Giáo Tại Việt Nam 

 Sứ Điệp Tân Ước 

Chương Trình Cao Học 
 

 Đạo Đức Mục Vụ 

 Mục Vụ Trong Bối Cánh Việt Nam 

 Nghiên Cứu & Thảo Luận 

 Thần Học Hệ Thống II 



 Trang 3 

“Đức Chúa Trời là Đấng hành động trong chúng ta bằng 

quyền năng Ngài, có thể làm trổi hơn bội phần mọi điều 

chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng. Nguyện Ngài được tôn 

vinh trong Hội Thánh và trong Đấng Christ Giê-su trải qua 

mọi thế hệ, cho đến đời đời vô cùng! A-men.”  

Ê-phê-sô 3:20-21  

  

Trường UUC có vai trò quan trọng; quan trọng với hội thánh 

hoàn vũ, và quan trọng đối với Đức Chúa Trời. Chúng ta 

đang cố gắng hoàn thành một điều độc đáo đó là mang nền 

học vấn có chất lượng đến cho Cơ Đốc Nhân cũng như các 

nhà lãnh đạo hội thánh trong những nơi mà Cơ Đốc Nhân 

đang phải đối diện với khó khăn; những nơi mà trường ốc 

quá xa xôi, và nơi mà chính việc học hành không thể có 

được vì thiếu phương tiện, tài nguyên. Chúng ta đang tìm 

cách xây dựng cộng đồng Cơ Đốc và hội thánh khắp hoàn 

vũ qua sự hợp tác trong việc giáo dục; và nhờ đó củng cố sự 

hiểu biết của mọi người rằng Chúa mời gọi chúng ta hành 

động và làm môn đệ Chúa Giê-su. 

Lúc đầu, khó mà tin được rằng Đức Chúa Trời đã kêu gọi 

một trường nhỏ bé như UUC, không có trường ốc mà chỉ là 

thuê vài văn phòng, để làm công việc to tát như thế. Song 

Đức Chúa Trời của chúng ta là như thế. Kinh Thánh nhắc đi 

nhắc lại rằng “thắng cuộc đua chẳng phải kẻ chạy nhanh, 

thắng trận cũng không bởi kẻ mạnh.” Bao nhiêu chuyện kể 

trong Kinh Thánh cho thấy đức tin của một thiểu số, hoặc 

của ai đó đã vượt qua được những nghịch cảnh và sự đối 

kháng tưởng chừng như không thể nào khống chế được. Có 

hằng trăm đoạn nói cùng một điều rằng Đức Chúa Trời 

chống lại kẻ kiêu căng nhưng nâng đỡ người khiêm nhường. 

Là những cá nhân bước theo Chúa Giê-su và cộng đồng các 

sinh viên, ban giảng huấn và nhân viên UUC, việc chúng ta 

còn nhỏ bé và thiếu thốn tài nguyên không phải là vấn đề. 

Vấn đề chính yếu là việc chúng ta sống trong niềm tin và 

trung tín với Đức Chúa Trời là Đấng kêu gọi chúng ta. Đức 

Chúa Trời sẽ hoàn tất những gì Ngài khỏi sự nơi chúng ta; 

Đức Chúa Trời sẽ hoàn thành những gì Ngài muốn hoàn 

thành qua chúng ta. 

Lời cầu nguyện cho nhau có thể là lời nguyện mà tiên tri Ê-li

-sê đã cầu cho người đầy tớ của mình: “Lạy Chúa, xin mở 

mắt nó để nó được thấy.” Và khi đôi mắt người đầy tớ mở 

ra, anh ta đã nhìn thấy sự trợ giúp siêu nhiên của Đức Chúa 

Trời khắp chung quanh. 

Câu Kinh Thánh tháng này trích 

trong thư Ê-phê-sô chương 3 là 

một câu ca tụng Đức Chúa Trời 

chúng ta. Đó là “Vinh quang 

thuộc về Đức Chúa Trời, bây giờ 

và đời đời.” Chúc tụng Đức Chúa 

Trời vì quyền năng đang hoạt 

động trong chúng ta, quyền năng mà Đức Chúa Trời đã 

đặt để trong chúng ta, quyền năng mà có lẽ chúng ta 

không nhận ra đang ở trong chúng ta, và chắc chắn 

chúng ta không nhận ra trọn vẹn. Chúc tụng Đức Chúa 

Trời, qua quyền năng trong chúng ta mà Ngài có thể 

hoàn thành một cách dư dật; có thể hoàn thành nhiều 

hơn điều chúng ta xin hoặc đã cầu xin; có thể hoàn 

thành cách dư dật hơn điều chúng ta từng nghĩ đến và 

cầu xin; nhiều hơn điều chúng ta hình dung ra, ngay cả 

với khả năng tưởng tượng phong phú của mình. 

Nếu chúng ta tin vào lời Kinh Thánh, thì Đức Chúa Trời sẽ 

hoàn tất, qua quyền năng của Ngài hoạt động bên trong 

chúng ta, UUC sẽ hoàn thành bội phần hơn là bạn nghĩ. 

Và nhiều hơn điều tôi có thể hình dung là UUC sẽ hoàn 

thành gấp bội. Chúng ta cần phải sống và hành động 

trên căn bản sự thật này. Chúng ta cần phải cầu nguyện 

cho nhau bằng lời cầu nguyện của Ê-li-sê để đôi mắt 

chúng ta bừng mở, chúng ta sẽ thấy sự hiện diện và trợ 

giúp của Đức Chúa Trời quanh ta; và cũng để chúng ta 

biết được quyền năng của Đức Chúa Trời đang hoạt động 

trong chúng ta thế nào. 

Thư Ê-phê-sô viết, “vinh quang thuộc về Đức Chúa Trời 

trong hội thánh.”  Công việc của chúng ta là đem đến sự 

trợ giúp và hợp tác cũng như làm cho hội thánh được 

kiên cường. Mỗi khi nghĩ đến công việc của chúng ta, hãy 

cầu nguyện để “Đức Chúa Trời được vinh hiển trong hội 

thánh.” 

Thư Ê-phê-sô viết tiếp “Và trong Đấng Christ Giê-su”. Khi 

chúng ta biến việc làm chung tại UUC thành một phương 

thế diễn đạt tình yêu của chúng ta đối với Chúa Giê-su, 

chúng ta có thể cầu nguyện để “Đức Chúa Trời được vinh 

hiển trong Đấng Christ Giê-su .” 

Thư Ê-phê-sô viết cho mọi thế hệ. Điều ấy nhắc nhở 

những gì chúng ta đang tìm cách hoàn thành, hay đúng 

hơn những gì Đức Chúa Trời đang hoàn thành qua chúng 

ta, sẽ mang hiệu quả đến nhiều thế hệ trên thế giới, và 

hiệu quả đời đời. 

Còn mục đích nào cao cả hơn thế trên 

thế giới này? Còn lý do nào lớn lao 

hơn để tâm hồn chúng ta bật lên 

trong niềm vui với những lời hân hoan 

“Vinh quang thuộc về Đức Chúa Trời”. 

 

 

 

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 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 

    

Lý Do Tại Sao Người Tín Hữu  

Chưa Dâng Hiến Như Cần Phải Dâng 

 
 

Có những lý do tại sao người tín hữu chưa dâng hiến như là phải dâng, hoặc nên dâng đó 
là: 

 

1. Sự thờ ơ, lãnh đạm - Thái độ "không cần biết và không quan tâm" chính là sự thờ ơ, 
lãnh đạm, vô tình lạt lẽo ảnh hưởng đến sự dâng hiến trong một hội thánh.   

2.   Sự thiếu sót trong vấn đề báo cáo tài chánh hoặc không tường trình đầy đủ –
Con cái Chúa muốn biết những gì xảy ra trong hội thánh.  Họ muốn được thông báo 

cho biết về những nhu cầu và tiền bạc được sử dụng cách nào.   

3. Thiếu sự đóng góp ý kiến – Không những con cái Chúa muốn biết rõ tình hình tài 

chánh, nhưng họ cũng muốn được đóng góp ý kiến xây dựng trong các dự án, trong 
sự điều hành, chi tiêu của hội thánh.   

4. Lợi tức – Tài chánh gia đình thiếu hụt thường là lý do được nêu ra để không dâng 
hiến cho công việc Nhà Chúa.  "Tôi không có đủ để dâng" là câu thường hay nói.   

5. Tình trạng việc làm - Có những người nói rằng họ không thể dâng vì tình trạng công 

ăn việc làm của họ.  

6. Kinh nghiệm trong quá khứ - Nếu con cái Chúa trong một hội thánh dâng hiến 

rộng rãi cho một dự án nào đó, nhưng sau đó biết được số tiền họ dâng được dùng 
cho những việc khác không phải cho việc họ đã dâng, thì sau đó sự tin cậy bị suy giảm 

và những dự án trong tương lai sẽ không nhận được sự ủng hộ tích cực nữa.   

7. Vấn đề đặt ưu tiên - Nhiều con cái Chúa không đặt ưu tiên hàng đầu trong việc hỗ 

trợ cho công việc Chúa bằng tài chánh của mình.   

8. Sự thiếu hiểu biết – Nhiều người thiếu sự hiểu biết Lời Chúa dạy 

liên quan đến tài sản và tiền bạc họ quản trị.   

9. Chưa hết lòng tin cậy Chúa – Lý do chính khiến cho các con 

Chúa chưa dâng hiến như là phải dâng là vì thiếu sự tin cậy vào Lời 
Chúa phán. Để có thể dâng hiến, chúng ta phải hết lòng tin cậy 

Chúa.   

Ken Williams  
Đài Trúc phỏng dịch 

 

Cảm Tạ Chúa  
 

 Tiến trình khai triển Trung Tâm Chuyển 

Ngữ diễn tiến cách khả quan. 

 Những phước hạnh Chúa ban cho, nhất là 

việc đào tạo người lãnh đạo giữa vòng tín 

hữu tại vùng sâu vùng xa. Hiện có 296 

sinh viên đang trung tín theo học.  

 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 

Pháp Ngữ của UUC 

 Chương trình huấn luyện người lãnh đạo 

tại quê nhà 


