
Sứ Điệp Giáng Sinh 

Trong lúc chúng ta bước vào mùa Giáng Sinh, mùa yêu thương và hy vọng thì tại 
Iraq và Syria nhiều người đang sống trong những ngày sợ hãi, kinh hoàng vè tai 
họa chiến tranh.  Hình ảnh bàng hoàng đến độ dường như người xem không còn 
có thể xúc động.  Một em bé trai được lôi ra từ trong đống đổ nát bởi bom đạn 
nói lên thực trạng đau đớn của nhân loại trong thế kỷ thứ 21 nầy.  Một thế kỷ với 
sự bùng nỗ của tri thức, sáng tạo, với những phát mình hầu như tưởng rằng con 

người đã đạt được khả năng kiểm soát vận mạng của 
chính mình. 

Loài người vẫn còn sống trong thảm họa của hận thù, 
chiến tranh, chết chóc dẫu rằng cùng một lúc con 
người có thể nhìn sâu trong vũ trụ, khám phá những 
triển vọng sống trong những hành tinh khác.  Thực tế 
chiến tranh đã tạo ra hàng triệu người tị nạn.  Thống kê 
của Ủy Ban Đặc Trách Người Tị Nạn của Liên Hiệp 
Quốc cho biết số người tị nạn trên thế giới gia tăng 
hơn bao giờ hết.  Cuối năm 2015 con số tị nạn trên thế 
giới là 65.5 triệu người, vượt hẳn con số tị nạn sau thế 
chiến thứ hai.  Gần đây nhất cuộc chiến giành lại thành 

phố Mosul tại Iraq đã tạo thêm 1.5 triệu người tị nạn và tại Syria cứ mỗi 15 giây 
đồng hồ lại có thêm một người tị nạn. 

Gần 2000 năm trước đây, kinh nghiệm đầu đời của Chúa Giê-su là kinh nghiệm 
làm người tị nạn.  Ông Giô-sép và bà Ma-ri đã chạy tìm nơi ẩn trú tại Ai-cập để 
cứu con mình khỏi nạn giết trẻ con trong thời vua Hê-rốt.  Chắn chắn lúc bấy giờ 
gia đình của Chúa Giê-Su đã thoát được sự chết nhờ tấm lòng rộng rãi và bao 
dung của những người Ai-cập. 

Lịch sử dân Do Thái và lịch sử của Hội Thánh ghi lại nhiều kinh nghiệm di dân 
và tị nạn.  Áp-ra-ham, Y-sác, Giô-sép lưu lạc từ xứ nầy qua xứ nọ.  Khi thì chạy 
vì chiến tranh, khi thì chạy vì đói.  Đi đến đâu cũng có sự khó khăn nhưng cũng 
thoát được sự chết phần lớn nhờ người dân địa phương.  Vì thế, chính Chúa đã 
dạy con cái Chúa phải tiếp đón và giúp đỡ những người tị nạn, di dân đến với 
chúng ta. 

“Ngươi chớ hiếp đáp người ngoại bang, vì các ngươi đã kiều ngụ tại xứ Ê-díp-tô, 
chính các ngươi hiểu biết lòng khách ngoại bang là thế nào”. (Xuất 23:9) 

“Ngươi chớ hà hiếp kẻ làm mướn nghèo khổ và túng cùng, bất luận anh em mình 
hay là khách lạ kiều ngụ trong xứ và trong thành ngươi.” (Phục 24:14) 

“Đáng rủa sả thay người nào làm cong-vạy phép chánh của khách lạ, kẻ mồ côi, 
và người góa bụa! Cả dân sự phải đáp: A-men!”  (Phục 27:19 
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Trang 2  

Các Hoạt Động Năm 2016 

 Hội Thảo cho UUC/UUI tại Việt Nam và tại Mỹ vào tháng 6 với chủ đề: “Công Lý Của Đức Chúa Trời: 
Đời Sống & Sứ Mạng Cơ Đốc” do Giáo Sư Trương Văn Thiên Tư hướng dẫn. 

 Lễ Tốt Nghiệp 2016 & Kỷ Niệm 30 Năm Thành Lập Trường - Union University of California - Viện 
Thần Học Tin Lành Việt Nam diễn ra vào ngày 25 tháng 06 được rất nhiều tôi tớ-con cái Chúa tham dự  
đầy ơn phước Chúa. 

 Họp Ban Giáo Sư tại Việt Nam vào tháng 11. Có 30 người về tham dự. Chủ đề bao gồm:  

 Bốn cột mốc của thần học Tin Lành tại Việt Nam do Giáo sư Lê Hoàng Anh Vũ phụ trách;  

 Những vấn đề về truyền thông trong việc dạy & học do Giáo sư Trương Văn Thiên Tư phụ 
trách. 

 Trong năm 2016 chương trình Online bâc Cao Học có 46 sinh viên, bậc Cao Đẳng & Cử Nhân có 58 
sinh viên. Chương trình tập trung tại Việt Nam có 125 học viên và trên 300 học viên theo học chương 
trình Diploma (Chứng Chỉ Mục Vụ). Có gần 50 giáo viên tham gia giảng dạy tất cả chương trình.   

 Năm 2016 trường có số sinh viên tốt nghiệp như sau: Cao học: 20, Cử nhân & Cao đẳng: 9, Diploma in 
Ministry: 82 và Certificate in Ministry: 37.  

“Khi các ngươi gặt lúa trong xứ mình, chớ gặt tận đầu đồng, và chớ mót lúa sót lại; hãy để phần đó cho 
người nghèo và cho kẻ khách ngoại bang: Ta là Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của các ngươi.” Lê-vi 23:22 

“ Bấy giờ, vua sẽ phán cùng những kẻ ở bên hữu rằng: Hỡi các ngươi được Cha ta ban phước, hãy đến mà 
nhận lấy nước thiên đàng đã sắm sẵn cho các ngươi từ khi dựng nên trời đất. Vì ta đói, các ngươi đã cho 
ta ăn; ta khát, các ngươi đã cho ta uống; ta là khách lạ, các ngươi tiếp rước ta.”  (Ma 25:34-35). 

“Hãy duy trì tình thương giữa anh chị em với nhau. 2 Ðừng xao lãng lòng hiếu khách đối với những người 
lạ, vì làm như thế anh chị em có thể đã tiếp đãi thiên sứ mà không biết” (Hê 13:1-2). 

Có lẽ đối với người Việt chúng ta, không ít người một lần đã làm người tị nạn. Người Việt tị nạn ngay 
trong nước trong thời kỳ chiến tranh khi tìm nơi lánh bom đạn, trong những lúc đói kém phải tha phương 
cầu thực.  Sau biến cố 1975, hàng triệu người đã trở thành người tị nạn trong nhiều quốc gia khác trên thế 
giới.  Chúng ta là những khách lạ nơi xứ người. Chúng ta sống nhờ vào sự rộng rãi và tận tình giúp đỡ của 
những người bản xứ.   

Sứ điệp của các thiên sứ trong đêm Chúa giáng sinh “Sáng 
danh Thiên Chúa trên trời.  Bình an dưới thế cho người thiện 
tâm” là sứ điệp của các thiên sứ trong đêm Chúa giáng sinh. 
Sứ điệp nầy nhắc nhở chúng ta, con cái Chúa, trách nhiệm 
mưu cầu sự hòa bình cho thế giới và góp phần xoa dịu nỗi 
đau thương do chiến tranh gây nên bằng cách giúp đỡ những 
người tị nạn đến trong nơi chúng ta ở hoặc tại những trại ti 
nạn trên khắp nơi trên thế giới, nhất là tại Iraq và Syria. 

“Ngươi hãy thương yêu kiều dân như chính thân mình, vì các 

ngươi vốn là những kiều dân trong đất Ai-cập. Ta là Chúa, 

Ðức Chúa Trời của các ngươi.” (Lê-vi 19:34)  

Mục sư Nguyễn Xuân Sơn 
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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. 
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English School of Theology  
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 Tư Duy Phê Bình 

 Lãnh Đạo Cơ Đốc 
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Cao học (M.A & M.Div):  
 Phương Pháp Viết Khảo Luận 

 Thi Thiên 

 MIN-513: Cố Vấn Tâm Linh 

 Thờ Phượng & Giáo Nghi 

Tiến sĩ (D.Min): 
 Phương Pháp Nghiên Cứu Định Tính 
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