
Mục Vụ Ghi Nhớ và Sự Hiện Diện 

“Hãy nhớ những kẻ mắc vòng xiềng xích, như mình cùng phải xiềng xích 

với họ, lại cũng hãy nhớ những kẻ bị ngược đãi, vì mình cũng có thân thể 

giống như họ.”Hê-bơ-rơ 13:3 

“Ta là khách lạ, các ngươi tiếp rước ta… ta bị tù, các ngươi viếng ta. 

”Ma-thi-ơ 25:35-36 

 Sứ mạng của Viện Thần Học Tin Lành Việt Nam (UUC) bắt đầu vào lúc 

trường đang trải qua những khó khăn cũng là lúc trường được đón nhận bởi 

những “người lạ”. Đối với một số giáo sư và nhân viên làm việc tại trường, vào 

lúc trường được thành lập đã có nhiều người phải ngồi tù, được trả tự do, và 

rồi bị trục xuất. Chúng tôi thảy đều nhớ đến những gian khổ mà các thuyền 

nhân phải chịu đựng khi họ bị buộc phải rời bỏ gia đình, địa vị, tài sản và chính 

quê hương xứ sở của mình. Các giá trị cốt lỗi và trách nhiệm của UUC được 

hình thành từ chính những gian khổ đó. Chúng tôi hứa nguyện sẽ dành trọn 

tâm huyết cho những người đang gặp khó khăn cùng những hội thánh đang bị 

bắt bớ. 

 Khi những người tị nạn Việt Nam đến Hoa Kỳ, World Relief là một trong 

những tổ chức nhân đạo đầu tiên đã chào đón và giúp đỡ họ. Tôi vừa được biết 

rằng tổ chức World Relief ra đời là để giúp đỡ những người di dân Việt Nam 

đầu tiên đến Hoa Kỳ vào năm 1975. Hiện tại vợ tôi là cộng tác viên tình 

nguyện tại World Relief chi nhánh Seattle, và giám đốc của World Relief chi 

nhánh Seattle đang tìm hiểu về những khóa học tại UUC và những lợi ích mà 

những khóa học đó có thể mang lại cho các nhân viên của World Relief và cả 

những người tị nạn. Sứ mạng chào đón và giúp đỡ những “người lạ” của World 

Relief vẫn đang được tiếp diễn trong một thế giới mà ngày càng có nhiều người 

bị buộc phải rời bỏ quê hương hơn bao giờ hết. Tại UUC, chúng tôi luôn nhớ 

chúng tôi cũng đã từng là những “người lạ” và những người chịu gian khổ. 

Chúng tôi mong muốn các sinh viên UUC ghi nhớ lời Chúa rằng, “Ta là khách lạ 

và các ngươi tiếp rước ta.” Chúng tôi cũng luôn nhớ đến và cầu thay cho các 

sinh viên UUC đang bị bắt bớ hoặc đang gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống. 

 Tại những quốc gia nơi mà hội thánh Chúa đang bị bắt bớ và đàn áp, Cơ 

Đốc Nhân luôn phải cảnh giác với người lạ, là những người có thể phản bội họ. 

Nhưng đồng thời hội thánh luôn sẵn sàng chào đón những người lạ đương cần 

sự giúp đỡ. Để làm được điều này đòi hỏi sự khôn ngoan, là điều mà các hội 

thánh Tây phương không có. Vì lẽ đó, chúng ta phải luôn khắc ghi lời Chúa Giê 

Su răn dạy để chào đón những người lạ đến với hội thánh Chúa. Sau đó hãy để 

cho những anh chị em của chúng ta là những người đang chịu cảnh bắt bớ tìm 

ra cách để thực hành lời dạy của Chúa Giê Su để có thể chào đón những người 

lạ. 

 Tuy nhiên, chính chúng ta là những người không phải chịu cảnh bắt bớ 

phải tìm ra cách để thực hành lời dạy đó của Chúa Giê Su. Đó là một trong 

những nguyên do khiến tôi bắt đầu đến viếng thăm các nhà tù ở tiểu bang 

Washington. Tôi hiện là người bảo trợ cho tổ chức Black Prisoners’ Caucus (bảo 

trợ những phạm nhân da màu) và sắp tới sẽ bảo trợ cho tổ chức Concerned 

Lifers Organization (bảo trợ những phạm nhân nhận án tù chung thân). Khi 
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Trang 2 

Union University International (UUI) 

Trường Truyền Giáo của Union University of California (UUC) 
www.uui.us 

 UUI được thành lập từ đầu năm 2013 theo Luật Giáo Dục của Bang California 

để đáp ứng nhu cầu huấn luyện người hầu việc Chúa ở khắp nơi trên thế giới, đặc 

biệt cho đồng bào Việt Nam, cho những người trong các hoàn cảnh đặc biệt không 

thể theo học với UUC, chẳng hạn các tôi con Chúa đồng bào sắc tộc hoặc vùng quê 

hẻo lánh của Việt Nam. Các chương trình đào tạo được xây dựng có chất lượng và tài liệu được biên 

soạn bởi các giáo sư người Việt. Sau gần ba năm hoạt động, Ban lãnh đạo nhận thấy Chúa có dùng 

trường UUI để đáp ứng những nhu cầu đặc thù ở khắp nơi.   

 Gần 300 học viên ghi danh theo học khi trường mở lớp. Năm nay có 147 học viên tốt nghiệp 

chương trình huấn luyện của trường. Phần lớn học viên là các mục sư quản nhiệm, truyền đạo, trưởng 

điểm nhóm, hoặc lãnh đạo ban ngành trong các Hội thánh người sắc tộc. Chương trình được tổ chức 

với các lớp học tại chỗ trong các buôn làng hoặc vùng quê ở 10 tỉnh miền núi và cao nguyên Việt Nam. 

Các lớp học được tổ chức hàng tháng, một năm 10 tháng và suốt trong hai năm rưỡi. Trường lo điều 

động và gởi giảng viên đến từng địa điểm lớp học và trả chi phí di chuyển và giảng dạy. Các học viên 

tự túc trong việc đi lại và ăn uống. Tuy nhiên, nhiều trường hợp trường phải lo các chi phí đó vì có 

nhiều học viên rất nghèo. Bỏ công việc làm để theo học suốt tuần lễ như vậy là một hy sinh, đặc biệt 

họ là nguồn tài chánh duy nhất của gia đình. 

 Tuy có nhiều thách thức, từ chính trị, tài chánh đến địa lý, có lẽ đây là lần đầu tiên từ năm 

1975, một chương trình qui mô như vậy được thực hiện cho đồng bào sắc tộc. Dầu rằng trong quá khứ 

đã có những chương trình huấn luyện cho họ nhưng chỉ trong một thời gian ngắn và chưa được tổ 

chức chặt chẽ với một giáo trình hoàn chỉnh. 

 Hiện nay nhiều nơi đang gởi đơn xin trường mở lớp mới. Một số hội thánh thuộc các sắc dân 

của Lào cũng đang liên hệ với trường để xin mở lớp huấn luyện. Xin quý vị cầu nguyện và ủng hộ tài 

chánh để trường có thể đáp ứng được nhu cầu cần được huấn luyện của các anh chị em sắc tộc tại Việt 

Nam cũng như tại Lào. 

đến với hai tổ chức này, tôi thấy nhiều người là Cơ Đốc Nhân và nhiều người khác được yên ủi khi 

nhận được sự chăm sóc và cầu thay từ các con cái Chúa. Lúc nào rời khỏi nhà tù tôi cũng cảm giác 

tâm linh được nâng đỡ rất nhiều, như thể bản thân tôi thấy được sự hiện diện của Đấng Christ vậy 

(như lời Ngài phán trong Ma-thi-ơ 25). 

 Tuần trước, tôi có mặt tại một con phố đông đúc của Seattle. Tôi thấy một người đàn ông dùng 

tay ra hiệu để xin tiền từ người đi đường. Tôi đứng nhìn người đàn ông đó hồi lâu. Mọi người đều phớt 

lờ anh ta và lướt qua anh như thể anh chẳng hề hiện diện tại đó. Tôi tiến đến và nói chuyện với anh. 

Anh nói với tôi anh từng là một phạm nhân phạm trọng tội, từng nghiện ma túy và buôn bán thuốc 

trái phép, và đã phải ngồi tù trong 3 năm. Anh nói anh đang cố gắng để bước đi theo Chúa nhưng 

điều đó có vẻ quá khó và anh mất niềm tin rất nhiều. Anh nói cuộc trò chuyện với tôi đã khiến anh có 

thêm hy vọng. Chỉ bằng một hành động nhỏ là trò chuyện, tôi đã chào đón một “người lạ”, thấy được 

phẩm cách của anh ấy như là một con người bình thường, và phát hiện anh ấy đang cố gắng vượt qua 

những tranh đấu trong bản thân mình để bước theo Chúa Giê su. Chúng tôi trao đổi địa chỉ thư điện 

tử. Tôi thật sự không biết mối quan hệ giữa tôi và anh sẽ đi đến đâu. Tôi đang cầu nguyện để Chúa 

hướng dẫn tôi trong mọi nẻo. Và tôi cũng không quên cầu nguyện cho anh hằng đêm. 

 Để chia sẻ về Phúc Âm của Chúa Giê su cho người khác, chúng ta 

không chỉ nói cho họ về Phúc Âm mà chúng ta còn phải "sống Phúc Âm," 

sống một đời sống theo như điều Chúa Jesus phán dạy. Bằng cách này, 

những lời nói của chúng ta sẽ giải thích cho chính đời sống của chúng ta 

và rồi đời sống của chúng ta sẽ là minh chứng cho thấy những lời làm 

chứng về Chúa Giê Su là chân thật. 

 Xin quý vị hãy cùng chúng tôi cầu thay cho những người đang gặp 

gian khổ, những người đang bệnh tật, những người khách lạ, và cả những 

phạm nhân. Xin quý vị cũng thêm lời cầu nguyện cho hội thánh Chúa ở 

bất kỳ nơi đâu, dù bị bắt bớ hoặc được tự do thờ phượng Chúa, đều vâng 

phục Chúa thông qua một đời sống theo như điều Chúa Giê su phán dạy. 

Dale Sewall - Viện Trưởng 



Trang 3 

Thẩm Định Chất Lượng (Accreditation) 

 Sau nhiều năm chuẩn bị, gần 20,000 tờ giấy được in ra, các nhân viên của trường làm việc 

ngày đêm và sự cầu nguyện hết lòng của quý tôi tớ và con cái Chúa khắp nơi, ngày 22 tháng 10 vừa 

qua một phái đoàn gồm 6 người từ cơ quan kiểm định Distance Education Accrediting Commission 

(DEAC) và đại diện các trường đại học khác đã đến thăm viếng và kiểm tra tại chỗ mọi hoạt động của 

UUC, từ vấn đề giáo vụ, học vụ, sinh viên vụ cho đến vấn đề hành chánh và tài chánh.   

 Ngày làm việc với phái đoàn kiểm tra bắt đầu với phần giới thiệu tổng quan về trường của Viện 

Trưởng, Mục sư Tiến sĩ Dale Sewall. Ông chia sẻ ngắn gọn về khải tượng và các giá trị cốt lõi của 

trường cùng với sự kết ước, hy sinh của toàn thể nhân viên, giáo sư, và sinh viên cũng như những 

đóng góp của họ và của rất nhiều tôi tớ-con cái Chúa cho sứ mạng của trường trong hơn 30 năm qua 

để trường có được thành quả ngày hôm nay. 

 

 

 

 

 

 

 Các thành viên của Phái đoàn DEAC đã tỏ ra rất ấn tượng với trường.  Tiến sĩ William Anthes, 

trưởng phái đoàn, đã phát biểu rằng: “Tôi rất ấn tượng về những gì chúng tôi đã thấy, và tôi ủng hộ 

sứ mạng của quí vị.”  Vào cuối ngày ông chia sẻ rằng trong hơn 50 trường và tổ chức giáo dục mà 

ông từng viếng thăm, ông hoàn toàn choáng ngợp trước sự hỗ trợ cho công tác kiểm tra của Ban 

Quản Trị, Ban Điều Hành, Ban Giáo Sư và các nhân viên của UUC và ông cũng thấy được niềm đam 

mê và khát khao của họ trong mọi công tác mà qua đó đã giúp trường lớn mạnh như ngày nay.   

 

 

 

 

 

 

 

  

 Hết thảy mọi người trong trường đều cảm thấy phấn khởi khi nghe những lời khích lệ từ Tiến sĩ 

William Anthes và các thành viên khác trong Phái đoàn.  Riêng vấn đề tài chánh của trường đang bị 

eo hẹp có thể là một trở ngại cho sự phát triển trường trong tương lai.  Dầu vậy những người đã từng 

đi qua quá trình thẩm định chất lượng cho biết trường có hy vọng rất cao vì UUC là trường vô vị lợi. 

 Thật cảm tạ Chúa! Ngày 1 tháng 12 vừa qua trường đã nhận được tường trình dài 64 trang từ 

phái đoàn thẩm định, với kết quả rất vui mừng và khích lệ. Những gì được liệt kê trong bản tường 

trình về kết quả thẩm định toàn diện về UUC đều rất tích cực, trong đó nhấn mạnh về lịch sử của 

trường, chương trình học mang tính toàn diện và sáng tạo, và định hướng rõ ràng của trường trong 

tương lai. Trong 51 phần được kiểm tra, trường đã nhận được 47 phần "đạt tiêu chuẩn" ("meets stan-

dard") và 4 phần cần điều chỉnh hoặc bổ túc ("partialy meet standard").  Nhân viên trường sẽ nỗ lực 

thực hiện theo thời hạn ấn định trong vòng 2 tuần từ ngày nhận bản tường trình.  Kế tiếp bản tường 

trình sẽ được gửi đến Hội Đồng Giám Định của DEAC và quyết định cuối cùng sẽ được công bố vào 

giữa tháng Giêng 2016. 

 Xin quý vị cứ tiếp tục cầu nguyện cho tiến trình xin accreditation được kết quả tốt đẹp. 

 

Giáo Trình & Sách Giáo Khoa Trưởng Đoàn Kiểm Tra 

Viện Trưởng UUC Nhân sự làm việc UUC 
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Dâng Hiến & Học Bổng cho Sinh Viên Thần Học 
 

UUC có thể cấp học bổng cho các sinh viên theo học tất cả đều nhờ 

vào sự hỗ trợ và dâng hiến của tôi tớ-con cái Chúa, xuất phát từ tình 

yêu thương mà quý vị dành cho các sinh viên đang kết ước học hỏi 

Lời Chúa. Viện rất mong nhận được sự cầu thay và hỗ trợ của quý vị. 

Đó có thể là một khoản dâng hiến bất thường, một khoản dâng hiến 

hàng tháng, hoặc  học bổng bán phần hay toàn phần cho những sinh 

viên có cần. Sự dâng hiến của quý vị sẽ góp phần vào sự tăng trưởng 

của Hội thánh Chúa chung và đem ánh sáng cứu rỗi đến cho thế giới 

tăm tối này. Quý vị có thể dâng hiến bằng một trong các cách sau:  

Cầu Thay cho Sinh Viên 
Lời cầu thay của sứ đồ Phao-lô cho con cái Chúa tại Hội thánh Phi-líp là một 

hình mẫu để chúng ta noi theo trong sự cầu thay cho các sinh viên và cựu 

sinh viên của UUC đã và đang chuyên tâm học hỏi Lời Chúa và dấn thân phục 

sự Ngài. Kính mong quý vị dành một thì giờ nhất định trong thời gian tới để 

cầu thay cho đại gia đình UUC. 

Thơ Phi-líp 1:9-11 - Lại, điều tôi xin trong khi cầu nguyện, ấy là lòng yêu 

thương của anh em càng ngày càng chan chứa hơn, trong sự thông biết và sự 

suy hiểu, để nghiệm thử những sự tốt lành hơn, hầu cho anh em được tinh 

sạch không chỗ trách được, cho đến ngày Đấng Christ, được đầy trái công 

bình đến bởi Đức Chúa Jêsus Christ, làm cho sáng danh và khen ngợi Đức 

Chúa Trời. 

Trang 4 

Lễ Kỷ Niệm 30 Năm Thành Lập Trường UUC 
25 tháng 6 năm 2016 

 

Kính mong quý vị ghi nhớ thời gian như trên và đến chung dự với chúng tôi 

trong lễ kỷ niệm 30 năm thành lập UUC với sứ mạng đào tạo "Người Hầu Việc 

Chúa" cho hội thánh của Ngài ở khắp mọi nơi. Hội Thảo Mùa Hè sẽ được tổ 

chức ngày 22-26 tháng 6, 2016. Lễ Tốt Nghiệp sẽ diễn ra vào thứ 7 ngày 25 

tháng 6. Trong tuần lễ nầy sẽ có nhiều sự kiện đặc biệt dành cho tất cả sinh 

viên, cựu sinh viên và quý tôi tớ-con cái Chúa đã cùng cộng tác với UUC cũng 

như sẽ có một buổi thờ phượng đặc biệt để dâng lên Chúa lời ngợi khen và 

cảm tạ. Kính mong quý vị dành thì giờ để tham dự những sự kiện của dịp lễ 

kỷ niệm này. 

English School of Theology  
 BBL503 Biblical Hermeneutics 

 EVG501  Evangelism in Context 

 MIN504  Church Renewal 

Vietnamese School of Theology  
 CHH-502: History of Christianity II  

 MIN-511: Church Planting  

 MIN-513: Spiritual Mentoring 

 SFM-501: Spiritual Life Practices: 

Developing A Life of Devotion 

Khóa Học Mùa Xuân - Spring 2016 - Module 1 (January 4 – March 13) 

Gọi vào UUC dâng hiến bằng thẻ tín dụng:  
 

                  714-677-2076 
 

Khi Quý Vị dâng hiến bằng thẻ tín dụng thì UUC sẽ được 
công ty Merchant Service dâng hiến lại một phần cho UUC  

Gửi chi phiếu về địa chỉ: 
    

Union University of California 
14200 Goldenwest St.  

Westminster, CA 92683 

Hoặc dâng hiến bằng cách vào website của Viện www.vst.uuc.edu 
chọn "Dâng Hiến" và theo sự hướng dẫn trong trang này. 


