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TẠ ƠN BẰNG SỰ PHỤC VỤ
Lễ Tạ Ơn bắt đầu từ khi loài người mới có mặt trên đất. Thánh Kinh ghi lại hai người
con của A-đam và Ê-va tổ phụ của loài người, Ca-in và A-bên, đã dùng sản vật của mình
dâng lên cho Chúa để tạ ơn về sự ban cho của Ngài. Sau nầy, khi Chúa ban luật pháp cho
Môi-se, Kỳ lễ Mùa Gặt đươc định hàng năm để tạ ơn Chúa về sự ban cho của Ngài về
kết quả của việc làm. Sự tạ ơn nầy được bày tỏ qua việc dâng hoa quả đầu mùa hoặc con
sinh vật đầu lòng, dâng một phần mười hoa lợi, hoặc mẻ bột nhồi đầu tiên. Của Lễ ThùÂn hay Lễ Cảm Tạ được qui định rõ ràng trong hệ thống tế lễ của người Do Thái. Mục
đích của các của lễ nầy không phải để thánh hóa phần còn lại của vụ mùa, nhưng để thế
tục hóa chúng cho con người sử dụng. Có nghĩa là khi dâng lên sản vật cho Chúa, loài
người nhận biết rằng tất cả những gì họ có là do Chúa ban cho và xin Chúa cho phép sử
dụng phần còn lại.
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Ngày Lễ Tạ Ơn tại Hoa Kỳ được đặt ra bởi kinh nghiệm của những người đầu tiên đến
lập nghiệp trên đất nước nầy. Năm 1620 những người di cư tị nạn tôn giáo rời nước Anh
trên chuyến tàu Mayflower, họ đã trải qua 65 ngày lạnh lẽo và ướt đẫm vì mưa bão,
nhiều người đã bị bệnh, một người đã bị chết. Nhưng cuối cùng họ đã đến được
Plymouth, bang Massachusett. Lúc bấy giờ họ sợ nhất là bị người da đỏ tấn công.
Nhưng ngược lại họ đã được thổ dân lúc bấy giờ tiếp đãi, giúp đỡ một cách nồng hậu.
Sau đó, giữa chốn xa lạ nầy, họ xây nhà cửa và trồng trọt, hoa mầu được mùa đã giúp họ
vượt qua được mùa đông khắt nghiệt. Vì thế, sau đó Thống Đốc của những người di dân
lúc bấy giờ là William Bradford đã tuyên bố ngày lễ cảm tạ. Họ đã mời những người da
đỏ đến tham dự và chia sẻ niềm vui tạ ơn của họ. Ba năm sau, họ trãi qua một thời kỳ
hạn hán lớn, mùa màng bị hư hại. Thống đốc Bradford ra lệnh giữ một ngày kiêng ăn và
cầu nguyện cho mưa, thì sau đó mưa xuống. Ngày 29 tháng 11 năm đó được tuyên bố là
ngày Lễ Tạ Ơn. Người ta tin rằng đây chính là ngày khởi đầu cho ngày tạ ơn chúng ta có
ngày hôm nay tại nước Mỹ.
Ngày nay, lễ tạ ơn lan tràn nhiều nơi trên thế giới nhưng cũng đã đánh mất ý nghĩa ban
đầu của sự tạ ơn Chúa. Đối với chúng ta là những người theo Chúa dầu ở bất cứ quốc
gia nào, dầu lễ tạ ơn đến với chúng ta mỗi năm một lần, nhưng tinh thần tạ ơn là tinh
thần lúc nào cũng phải có. Khi nhận một món quà hay một sự giúp đỡ từ một người nào
đó không phải đợi đến lễ tạ ơn chúng ta mới nói lên lời cảm tạ, nhưng chúng ta cần bày
tỏ cho người đó biết lòng nhớ ơn của chúng ta. Cũng vậy, đối với Chúa, mỗi năm chúng
ta dâng lên lời cảm tạ một cách đặc biệt nhưng tinh thần và sự sẵn sàng bày tỏ lòng tạ ơn
của chúng ta đối với Chúa bất cứ khi nào chúng ta nhận thức sự ban cho của Chúa.
(Xem tiếp trang 3)

Ngày Cầu Nguyện cho UUC và Viện Thần Học Tin Lành Việt Nam
Ban Quản Trị UUC xin kính mời toàn thể Sinh Viên, Ban Giáo Sư, Ban Điều Hành cùng các nhân
viên và cộng tác viên 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 cảm ơn!

Trang 2

Hợp Mặt Cựu Sinh Viên UUC
Thật là một hân hạnh cho tôi được cùng với cựu Viện trưởng UUC, Mục sư
Nguyễn Hữu Cương, gặp gỡ khoảng 30 cựu sinh viên UUC tại Đại Hội Lãnh
Đạo tại Phnom Penh ngày 16-19 tháng 10, 2013 vừa qua. Các cựu sinh
viên đã đến từ nhiều nơi tại Việt Nam và Cambodia, nhiều người đã chưa
từng gặp nhau trước đây. Tất cả các cựu sinh viên nầy là những Mục sư,
Giáo sư, những người lãnh đạo Hội Thánh. Có người lãnh đạo chương
trình huấn luyện riêng của mình tai Việt Nam. Trong cảm xúc họ đã kể lại
những kỷ niệm những ngày ngồi dưới chân của các giáo sư UUC, đặc biệt
sinh viên trong các lớp Cao Học Thần Học hơn 10 năm trước đây được tổ chức tại Cambodia. Hầu hết những người nầy
đang hầu việc Chúa trong hoàn cảnh đầy cam go thách thức. Họ đã nói lên lòng biết ơn về sự chăm sóc của các giáo
sư và về cái nhìn thần học quân bình mà UUC đã mở cho họ: "Chúng tôi không thể tưởng tượng chúng tôi sẽ ra thế nào

nếu không có sự can đảm về sứ mạng giáo dục thần học của UUC lúc bấy giờ!" Họ đã cảm ơn các giáo sư như Mục sư
Nguyễn Hữu Cương, Mục sư Lê Thiện Dũng, Muc sư Nguyễn Xuân Đức, Muc sư Nguyễn Xuân Sơn. Họ rất vui về đời
sống, chức vụ, và sự lãnh đạo của Muc sư Dale Sewall và sự mở rộng khải tượng của UUC với chương trình tiếng Anh,
Nam Dương, tiếng Pháp và các ngôn ngữ khác. Một ý tưởng thường được nhắc đến trong cuộc họp mặt là chính UUC có
thể giúp cho sự hiệp một của công tác giáo dục và huấn luyện thần học tại Việt Nam. Cuộc gặp gỡ nầy thật đã đem lại
niềm vui cho chức vụ của Mục sư Cương và cho mọi người trong gia đình UUC.
Muc sư Đoàn Hưng Linh
Chủ tịch Hội đồng Quản trị UUC

Hội Thảo Thần Học 2
Hội thảo với chủ đề “Văn Hóa Việt Nam Dưới Góc Nhìn
Cơ Đốc” đã được tổ chức vào ngày 14-15 tháng 10 vừa
qua tại Việt Nam qui tụ gần 30 Mục sư, Giáo sư Thần
học và lãnh đạo Hội thánh tham dự.
Bảy đề tài đã được trình bày và thảo luận một cách sôi
nổi:
 Tiếp cận hệ thống vấn đề bản sắc văn hóa Việt
Nam dưới góc nhìn Cơ Đốc (diễn giả Công Nghĩa
Tụ)
 Sự nhạy bén của Phao-lô trong sách Công vụ: Một
số kinh nghiệm cho việc chứng đạo tại Việt Nam
(diễn giả Lê Minh Đạt)
 Tang lễ bên Lương ở Việt
Nam (diễn giả Hoàng Ngọc
Hùng)
 Sự duy trì và đổi mới văn
hóa Cồng Chiêng Tây
Nguyên trong bối cảnh Tin
Lành (diễn giả Trần Thị Kim
Tuyến)

 Sáng Thế Ký và truyện cổ tích về Lạc Long Quân-Âu Cơ:
Suy nghĩ về câu chuyện Kinh Thánh và bản sắc văn hóa
Việt Nam (diễn giả Daniel C. Owens)
 Suy tư về Hiếu Đạo của người Việt (diễn giả Nguyễn
Trọng Việt)
 Gia đình và gia tộc của người Việt: Bài học cho Hội
Thánh Cơ Đốc tại Việt Nam (diễn giả Trương Văn Thiên
Tư)
Các bài tham luận sẽ được xuất bản trong Tạp chí Thần học
Việt Nam để giúp tôi con Chúa trong và ngoài nước có thể
đọc biết về những đề tài mình quan tâm.

Trang 3

Tâm Tình của Hiệu Trưởng
Mục sư Tiến sĩ Dale Sewall
“Hãy đứng bên các nẻo đường và nhìn xem, hãy tìm hiểu
những đường lối xa xưa, xem đâu là đường ngay nẻo chính
và đi con đường ấy, hãy tìm nơi an nghỉ cho linh hồn mình.”
Giê-rê-mi 6:16
Hồi tháng 4 năm 2011, tôi đã tới một ngã ba đường không
do mình chọn, nhưng may mắn là tôi biết được con đường tổ
phụ đã đi. Tôi biết con đường ngay lành thiện hảo ở phía
nào. Khi biết mình bị ung thư não và chỉ còn sống được 1
năm rưỡi đến 2 năm, tôi khá bị sốc và choáng ngợp. Mấy
tháng kế tiếp, lời nguyện cầu của tôi chỉ là ngồi lặng lẽ trước
Nhan Chúa. Tôi không biết nói gì nữa, song tôi luôn ý thức
sự hiện diện của Đức Chúa Trời.
Và tôi biết con đường ngay lành thiện hảo là hướng nào.
Người ta dẫn tôi đến với anh chị em trong hội thánh, mọi
người đều lớn tiếng cầu nguyện trong khi tôi hoàn toàn yên
lặng trước sự hiện diện của Chúa. Tôi tùy thuộc vào những
lời hội thánh cầu nguyện. Nhiều người trong các bạn đã thay
tôi thân thưa với Chúa, và vẫn còn làm như thế.
Tôi cũng biết con đường tổ phụ đã đi là gì. Lời cầu duy nhất
tôi có thể thưa với Chúa là: “Lạy Chúa, con đã hiến dâng
cuộc sống con cho Chúa từ khi còn trai trẻ nhiều năm trước.
Giờ đây con cũng phó thác mạng sống con trong tay Chúa,
xin thực hiện điều Chúa muốn. Dầu sống hay chết, con tín
thác nơi điều Chúa muốn.” Con đường suốt đời tôi dõi theo
là sống làm người theo chân Chúa Giê-su. Tôi đã cố gắng
trung tín bước theo con đường đó. Như thế tín thác nơi Chúa
Giê-su chính là con đường tổ phụ đã đi và hướng ngay lành
thiện hảo ở ngã ba đường, nhờ đó đời tôi được quân bình.
Hầu hết các bạn đều biết chuyện tôi hồi phục kỳ diệu ra sao.
Giờ đây tôi sẽ không nhắc đến chuyện đó nữa, ngoại trừ việc
thuật lại rằng tôi tin Chúa đã hứa cho tôi sống 15 năm nữa
“và còn thêm nữa,” như Ngài nói với tôi lúc cầu nguyện gần

đây. Về phương diện y học, luôn có khả năng khối u sẽ
lớn lại, song tôi sẽ sống với nó. Tôi không phải lo lắng,
bởi nghĩ rằng Chúa đã cho tôi thấy là khối u không còn
nguy hiểm nữa.
Tiên tri Giê-rê-mi nói rằng khi ta chọn con đường tổ phụ
đã đi và hướng đi ngay lành thiện hảo, linh hồn ta sẽ
được sự bình an thư thái. Tôi có thể làm chứng rằng điều
Giê-rê-mi nói là thật. Ba năm vừa qua đã kéo tôi đến gần
Chúa hơn, và tôi tìm được sự nghỉ ngơi trong Ngài. Chúa
Giê-su đã từng nói gánh Ngài êm ái và ách Ngài nhẹ
nhàng. Và khi chúng ta mang lấy ách của Ngài và học
cùng Ngài, tâm hồn chúng ta được bình an thư thái. Điều
ấy đã xảy đến với tôi. Một gánh đáng lẽ nặng lắm đã trở
thành nhẹ nhàng thật. Và tôi không phải lo lắng ngày mai
sẽ ra sao.
Khi tôi gẫm suy về kinh nghiệm bản thân, tôi nhớ đến
những trở ngại mà nhiều người trong cộng đồng UUC của
chúng ta phải đối diện khi các bạn muốn sống trung tín
với Chúa. Cơ Đốc Nhân chúng ta sống trong những môi
trường cơ cực và trải qua nhiều gian khó trong đời. Tôi
nhớ và cầu nguyện cho các bạn bằng cả sự yên lặng lẫn
tiếng khẩn cầu. Và tôi khuyến khích các bạn hãy nhớ
những lời của Giê-rê-mi. Các bạn đã chọn con đường
ngay lành thiện hảo và bước theo đó. Hãy kiếm tìm sự
bình an thư thái cho tâm hồn và các bạn sẽ tìm được.
Tôi cũng học được rằng khi tâm hồn chúng ta tìm được
sự bình an thư thái, chúng ta sẽ sẵn sàng hơn để cảm tạ
và chúc tụng Đức Chúa Trời. Mùa Lễ Tạ Ơn đang gần kề,
tôi cầu xin cho cộng đồng UUC để bất cứ điều gì chúng ta
đang phải đối diện, bất kể ngã ba đường nào chúng ta
đang đứng, chúng ta sẽ lại tìm ra con đường của tổ phụ,
lại chọn lấy con đường ngay lành thiện hảo và bước theo,
rồi sẽ thấy tâm hồn chúng ta bình an thư thái trong Chúa.
Và như thế, chúng ta sẽ cùng nhau cảm tạ Chúa không
ngừng vì Ngài đã chỉ cho chúng ta con đường ngay chính
và mời gọi chúng ta bước theo.

Cầu xin Chúa giúp chúng ta có thể sống trong tinh thần cảm tạ mỗi ngày
- bằng đời sống trung tín phục vụ trong sự vui mừng. I Cô 9:16-18 "Ví bằng tôi rao
truyền Tin Lành, tôi chẳng có cớ khoe mình, vì có lẽ cần buộc tôi; còn không rao truyền
Tin Lành, thì khốn khó cho tôi thay. Nếu tôi vui lòng làm việc đó, thì được thưởng; lại nếu
tôi không vui lòng mà làm, thì cái chức vụ cũng vẫn phó thác cho tôi."
- bằng sự hạ mình vì nhận biết những tài năng, sức lực và tiền bạc của chúng ta có
được hôm nay ấy là chính sự ban cho của Chúa. Lu-ca 17:10 lời Chúa Chúa Giê-su dạy:
"Các ngươi cũng thế, khi các ngươi làm xong những gì đã được ra lệnh, hãy nói, ‘Chúng
tôi là những đầy tớ vô ích, những gì chúng tôi đã làm chỉ là bổn phận của chúng tôi.’”
- bằng sự cộng tác với những anh chị em khác vì biết rằng mọi sự Chúa ủy thác cho chúng ta là để xây dựng
Nước Đức Chúa Trời. I Cô 3:6-8 "Vậy, người trồng kẻ tưới, đều không ra gì, song Đức Chúa Trời là Đấng làm
cho lớn lên. Người trồng, kẻ tưới, đều bằng nhau; ai nấy sẽ nhận phần thưởng tùy theo việc mình đã làm.”
Mục sư Nguyễn Xuân Sơn

Trang 4

Thực Đơn Cho Lễ Tạ Ơn
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 Thật, Đức Giê-hô-va đã làm cho chúng con những việc vĩ đại, vì thế chúng con vui
mừng (Thi Thiên 126:3)
 Trước kia con trẻ, nay đã già, con chẳng hề thấy người công chính nào bị bỏ, hay dòng
dõi người ấy đi ăn mày. Hằng ngày người công chính làm ơn và cho mượn, dòng dõi
người được phước. (Thi Thiên 37:25)
 … Ban ngày Đức Giê-hô-va ban sự nhân từ Ngài, ban đêm bài hát Ngài ở cùng con, tức
là bài cầu nguyện với Đức Chúa Trời, là Đấng ban sự sống cho con. (Thi Thiên 42:8)
 Dù người mẹ quên con mình, Chúa vẫn không bao giờ quên con. (Ê-sai 49:15)
 Con tin cậy nơi Chúa vì Ngài là đồn lũy con, che chở con dưới bóng cánh Ngài.. (Thi
Thiên 91:1-5)
 Lạy Đức Giê-hô-va, con sẽ nằm và ngủ bình yên, vì chỉ một mình Ngài gìn giữ con được
sống an lành. (Thi Thiên 4:8)

Cảm Tạ Chúa
 Cho có cơ hội gặp gỡ và tiếp cận với những người Hồi Giáo.
 Chương trình Đại Hội Liên Hữu diễn ra tốt đẹp tại Cambodia từ ngày 16-19 trong tháng
Mười 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.
 Chương trình Thần Học Pháp Ngữ của UUC
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.

Vấn Đề Cầu Thay
 Hai ngày dưỡng linh của Hội Đồng Quản Trị UUC vào ngày 4-5 tháng 11
 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
 Khoa Trưởng của Viện Thần Học Pháp Ngữ của UUC
 Cánh cửa truyền giáo với những người Hồi Giáo
 Chương trình huấn luyện đào tạo nhân sự trong vùng sâu vùng xa

Ban Quản Trị, Ban Điều Hành
cùng toàn thể Nhân Viên, Giáo Sư, Sinh
Viên Viện Thần Học Tin Lành Việt Nam
Xin kính chúc Quý Vị cùng gia đình
Mùa Lễ Tạ Ơn
Đầy ơn phước Chúa

