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(Xem tiếp trang 2) 

“Ông không để lòng vô tín làm cho mình nghi ngờ lời hứa của Đức Chúa Trời, 
nhưng càng mạnh mẽ trong đức tin và tôn vinh Đức Chúa Trời,  

hoàn toàn tin chắc rằng Đức Chúa Trời có quyền năng  
để thực hiện những gì Ngài đã hứa.”   Rô-ma 4:20-21    

 

Áp-ra-ham, “tổ phụ của đức tin,” được nhắc đến khi nói rằng “Đức tin của ông 

khiến ông được coi là công chính.” Ông có đủ lý do để không tin rằng Đức Chúa Trời 

sẽ làm trọn lời Ngài hứa. Lời hứa ấy bảo rằng Áp-ra-ham sẽ trở nên cha của nhiều 
dân tộc. Đặc biệt là khi thời gian trôi qua mà Áp-ra-ham và Sa-ra ngày càng già đi, 
Áp-ra-ham vẫn hy vọng lời hứa ấy sẽ được thực hiện, dù không còn hy vọng gì. Kinh 
Thánh nói rằng Áp-ra-ham đã hy vọng nơi sự hiện diện của Đức Chúa Trời mà ông 
tin, là Đấng ban sự sống cho kẻ chết, và tạo dựng mọi sự từ hư không. 

Tất cả chúng ta đều biết rằng Chúa đã giữ lời hứa với Áp-ra-ham. Tuy nhiên Áp-
ra-ham đã phải hy vọng khi không còn hy vọng trong khi ông trông đợi lời hứa được 
thực hiện. Ông đã phải tin trước khi nhìn thấy thực tại. Đó là lý do thư Hê-bơ-rơ 
11:1 định nghĩa đức tin là “sự xác quyết về những điều mình đang hy vọng, là bằng 
chứng của những điều mình chẳng xem thấy.” 

Nhìn lại để thấy Đức Chúa Trời giữ lời Ngài hứa là việc dễ dàng. Sẽ khó hơn khi 
lời hứa chỉ là phỏng đoán thay vì được nói ra cách rõ ràng, khi điều chúng ta hy 
vọng hay cầu xin còn lâu lắm mới đến, hay khi chúng ta không thấy lời hứa được 
thực hiện. Lúc ấy chúng ta sẽ thấy mình ở trong vị trí của Áp-ra-ham “hy vọng khi 

không còn hy vọng,” chỉ sống nhờ đức tin. 

Sứ đồ Phao-lô nói trong phân đoạn thư Rô-ma này rằng những từ ngữ “ông 

được coi là công chính” không phải chỉ về Áp-ra-ham mà thôi, song cho cả chúng ta 
nữa. Đức tin cũng sẽ kể chúng ta là công chính, “những người tin nơi Đấng đã làm 

cho Đức Chúa Giê-su, Chúa chúng ta, sống lại từ cõi chết (câu 24).” Chúng ta vẫn 

phải có đức tin như thế. Đức tin như vậy vẫn được kể là công chính.   

Tại UUC, chúng ta tin rằng Đức Chúa Trời đã hứa khiến chúng ta thành một 
trường đại học cho nhiều dân tộc, và cho các giáo sư cũng như sinh viên của những 
quốc gia nào giống như các giáo sư và sinh viên đã lập nên ngôi trường này. Có rất 
nhiều người không có cơ hội để được học như chúng ta, và chúng ta có thể cống 
hiến một cách đặc biệt. Đối với công việc này, trong khi đợi chờ lời hứa được thực 
hiện, chúng ta cần sự bảo đảm cho những gì đang hy vọng, và niềm xác tín về 
những điều chưa xem thấy. 

 

Ngày Cầu Nguyện cho UUC và Viện Thần Học Tin Lành Việt Nam 
 

Tin Trước Khi Thấy 
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Dâng Hiến 
 

 

 

Trong những khoảnh khắc dường như ít hy vọng nhất, đó là những khoảnh khắc chúng ta cần sự hiện 
diện của Đức Chúa Trời hơn hết, là Đấng ban sự sống cho kẻ chết và tạo dựng mọi sự từ hư không. Đó 
chính là điều mà chúng ta đang trông đợi nơi Chúa… để tạo thành một trường đại học mà trước đây chưa 
từng hiện hữu.  

Lời mở đầu của bài suy niệm này cho chúng ta thấy Áp-ra-ham đã mạnh mẽ trong đức tin khi ông tôn 
vinh Đức Chúa Trời. Chúng ta cũng hãy tôn vinh Đức Chúa Trời vì cớ trường đại học mà Đức Chúa Trời 
đang tạo dựng cho nhiều dân tộc, một trường đại học được xây dựng trên nền tảng của Viện Thần Học 
Việt Nam mà Đức Chúa Trời đã tạo dựng gần 30 năm về trước, khi trước đó nó chưa có mặt trên đời. 

Điều tôi nói về trường UUC cũng đúng với những thử thách cá nhân mà bất kỳ ai trong tập thể UUC 
đều phải đối diện. Hy vọng khi không còn hy vọng là kinh nghiệm chính yếu của đức tin khi đoạn đường 
trước mặt xem ra đầy khó khăn. Niềm tin như thế sẽ kể các bạn là công chính. Và trong khi đợi chờ sự thể 
hiện của mọi lời Chúa hứa, chúng ta hãy tôn vinh Đức Chúa Trời, và quyết tâm sống trong sự hiện diện 
của Đức Chúa Trời, là Đấng khiến kẻ chết sống lại và tạo dựng mọi sự từ hư không. 

Thật dễ tôn vinh một Đức Chúa Trời mà chúng ta biết, bằng cách chúng ta hướng nhìn Ngài và sống 
trong sự hiện diện của Ngài. Xin hãy cùng tôi thực hiện điều ấy trong tháng này, vì chúng ta và cũng vì 
trường UUC. 

Xin Chúa ban mọi ơn phước cho Bạn tháng này.

Mục sư Dale Sewall

Tin Trước Khi Thấy (tiế p thếo) 



 

THỐNG KÊ SINH VIÊN UNION UNIVERSITY OF CALIFORNIA 
 

 Tổng số sinh viên trong các chương trình:  531 

 Số sinh viên học trực tuyến trong chương trình Cao học Mục Vụ (Master of Art in 
Ministry) & Cao Học Thần Học ( Master of Divinity):  154 

 Số sinh viên trong chương trình Cao Đẳng và Cử Nhân:  111 

 Số học viên trong chương trình chứng chỉ Mục vụ:  266 

 Ngôn ngữ sử dụng:  Việt, Anh, Pháp và Nam Dương 

 Quốc tịch:  Trên 30 

                               Trang 3 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO  

LÃNH ĐẠO HỘI THÁNH NGƯỜI SẮC TỘC  

Hiện tại Việt Nam có hơn hai phần ba tín hữu Tin Lành là người sắc tộc và con số tín hữu nầy ngày 
càng gia tăng.  Nếu tổng số tín hữu Tin Lành ước tính khoảng 2 triệu thì số tín hữu người sắc tộc ít nhất 
khoảng 1.4 triệu, sống nhiều nơi trên cao nguyên từ Bắc xuống Nam.  Hội Thánh Chúa chung tại Việt 
Nam, nhất là vùng cao nguyên, rất nhiều nơi thiếu người lãnh đạo được huấn luyện cách căn bản và hệ 
thống. Trong nhiều năm qua, một số giáo hội Tin Lành tại Việt Nam đã có những chương trình huấn luyện 
ngắn hạn nhưng chưa có một chương trình đào tạo qui mô và hệ thống, thích hợp cho những học viên 
người sắc tộc với trình độ văn hoá hạn chế và hoàn cảnh kinh tế rất thiếu thốn, chật vật.   

Để đáp ứng nhu cầu nầy, kể từ 
năm 2013, Viện Thần Học Tin Lành 
Việt Nam đã thực hiện chương trình 
Huấn Luyện Mục Vụ tại 14 địa điểm 
thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Quảng 
Trị, Quảng Nam, Kontum, Gia-Lai, 
Quảng Ninh và Lâm Đồng.  Chương 
trình gồm 24 môn học nhằm trang bị 
học viên từ kiến thức giáo lý Thánh 
Kinh đến kinh nghiệm tâm linh, phát 
triển khả năng lãnh đạo trong môi 
trường sống và phục sự Chúa của học 
viên.  Mỗi tháng học viên học tập 
trung trong 5 ngày và tuỳ hoàn cảnh 
mỗi nơi, có lớp học 10 tháng, có lớp 
học 8 hoặc 5 tháng trong 1 năm.  Các 
giảng viên đến tận nơi để hướng dẫn 
trong từng khóa học. Điều nầy có 
nghĩa là Trường đem giáo dục Thánh 
Kinh và Thần Học đến với học viên 
cách trực tiếp và thích hợp với hoàn 
cảnh của họ. 

Trường hiện có 266 học viên người sắc tộc theo học chương trình Huấn Luyện Mục Vụ nói trên. Họ là 
những người đang lãnh đạo các Hội Thánh đồng bào sắc tộc trong các vai trò khác nhau như Mục sư 
quản nhiệm, truyền đạo, chấp sự hay những người hướng dẫn các ban ngành đến từ nhiều nhóm hay 
giáo phái Tin Lành tại Việt Nam. 

Một lớp học tập trung của chương trinh Chứng Chỉ Mục Vụ 



714.677.2076 

info@uuc.edu 

www.vst.uuc.edu 

Trang 4 

Các môn Kinh Thánh (4 môn) 

1. Câ u chuyế  n Cự u Ướ c I 

2. Câ u chuyế  n Cự u Ướ c II 

3. Câ u chuyế  n Tâ n Ướ c 

4. Giâ i Nghĩ â vâ  Á p Du ng Kinh Thâ nh 

 

Lịch sử Hội Thánh và Giáo lý Cơ-
Đốc (5 môn) 

5. Câ n bâ n Giâ o Ly  Cớ Đo c I 

6. Câ n bâ n Giâ o Ly  Cớ Đo c II 

7. Lựớ c sự  Ho  i Thâ nh 

8. Mu c đĩ ch cu â Ho  i Thâ nh 

9. Sự  thớ  phựớ ng thâ  t 

 

Tư cách và nếp sống Cơ Đốc Nhân 
(3 môn) 

10. Tâ ng trựớ ng trong tự câ ch Cớ-
Đo c Nhâ n 

11. Ho n nhâ n vâ  giâ đĩ nh Cớ-Đo c 

12. Câ u nguyế  n vâ  câ u thây 

 

Chứng đạo và Mở mang Hội Thánh 
(3 môn) 

13. Chự ng đâ o quâ nế p so ng câ  nhâ n 

14. Câ c phựớng phâ p chự ng đâ o 
hiế  u quâ  

15. Phựớng phâ p mớ  Ho  i Thâ nh mớ i 

 

Kỷ năng Mục vụ (9 môn) 

16. Phựớng phâ p to  chự c lớ p ho c 
Kinh Thâ nh 

17. Phựớng phâ p to  chự c vâ  hựớ ng 
dâ n nho m nho  

18. Trâ ch nhiế  m Cớ-Đo c nhâ n đo i 
vớ i Ho  i Thâ nh vâ  xâ  ho  i 

19. Câ n bâ n phựớng phâ p râo giâ ng 
Lớ i Chu â 

20. Phựớng phâ p phâ t triế n vâ  sự  
du ng câ c â n tự  trong Ho  i Thâ nh 

21. Phựớng phâ p xâ y dự ng mo i 
tựớng quân vớ i ngựớ i khâ c 

22. Ngựớ i hâ u viế  c Chu â vâ  sự c kho ế 

23. Ngựớ i hâ u viế  c Chu â vâ  tâ i 
châ nh 

24. Phựớng phâ p lâ nh đâ o mo  t Ho  i 
Thâ nh nho  

GIÁO TRÌNH ĐÀO TẠO CHỨNG CHỈ MỤC VỤ 

ACCREDITATION 
 
Union University đang trong tiến trình xin accreditation với Distant Learning 
and Training Council (DETC), một tổ chức chuẩn định chất lượng thuộc Coun-
cil for Higher Education Accreditation (CHEA) dưới sư kiểm soát của Bộ Giáo 
Dục chính phủ liên bang Hoa Kỳ.   
 
Bộ hồ sơ trên 1000 trang gồm phần tự đánh giá (SER) và các chứng từ đòi hỏi 
đã được gửi nộp cho DETC từ tháng tư năm nay.  Tháng 7 trường nhận được 

phúc đáp sơ khởi những đề nghị sửa chữa, thay 
đổi cho phù hợp với qui định của DETC.  Tháng 
11 nầy trường phải nộp lại bảng tự đánh giá mới 
và chờ đợi bước kế tiếp trong tiến trình xin định 
chuẩn chất lượng đào tạo. 
 
Xin quí tôi tớ con cái Chúa nhớ cầu nguyện cho 
diễn trình nầy đạt được kết quả tốt đẹp để trường 
có thể phát triển mọi mặt và đem ích lợi cho công 
tác đào tạo người hầu việc Chúa khắp mọi nơi. 


