
 
Kinh Nghiệm về Tình Yêu Thương 

 

I Giăng 4:9 “ Lòng Đức Chúa Trời yêu chúng ta đã bày tỏ ra trong điều nầy: Đức Chúa 

Trời đã sai Con một Ngài đến thế gian, đặng chúng ta nhờ Con được sống.” 

Đúng một năm trước đây tôi được bác sĩ chẩn đoán bị bịnh ung thư vòng họng.  Tôi đã 
phải xạ trị (radiation) 35 lần, mỗi tuần 5 lần tại bệnh viện từ tháng cuối tháng Giêng đến 
giữa tháng Ba.  Kết quả khám nghiệm vào tháng 11 vừa qua bác sĩ cho biết ung thư đã 
sạch và tôi chỉ cần đi tái khám mỗi 2 tháng 1 lần trong vòng 2 năm để bác sĩ theo dõi.  
Tôi vẫn còn mất 35 lbs (gần 16 kg), vẫn còn trên đường hồi phục trong một thời gian khá 
lâu.  Tuy nhiên, cơn nguy hiểm đã qua rồi. 
 
Khi bác sĩ báo cho biết tôi bị ung thư và đối diện với cái chết trước mắt, Chúa nhắc nhở 
tôi ba điều còn lại qua lời dạy của thánh Phao-Lô: “Nên bây giờ còn có ba điều nầy: đức 
tin, sự trông cậy, tình yêu thương; nhưng điều trọng hơn trong ba điều đó là tình yêu 
thương.” I Cô 13:13 
 
Lúc đó, đức tin vào Đức Chúa Trời, Đấng Tạo Hóa, đấng cầm vận mạng của tôi trong tay 
Ngài là điều cần thiết.  Ngài 
đã dệt thành tôi trong lòng mẹ 
tôi, đấng  biết khi tôi ngồi, lúc 
tôi đứng dậy.  Đấng đã thấy thể 
chất vô hình của tôi, số các 
ngày định cho tôi (Thi 139) vì 
thế cuộc đời của tôi hoàn 
toàn trong tay Chúa.  Đấng mà 
trước khi sáng thế Ngài đã chọn 
tôi trong Đấng Christ (Ê-phê-sô 
1:4).  Đấng thành tín đã hứa 
rằng “Ai tin Con Ấy không 
bị hư mất mà được sự sống 
đời đời.”  Tôi đã tin Ngài, tội 
lỗi tôi đã được tha và tôi đã 
được Ngài cứu. 
 
Điều quan trọng lúc bấy giờ là hy vọng.  Tôi được nhắc đi nhác lại nhiều lần bởi bác sĩ 
cũng như những người đã từng bị ung thư đó là phần chữa bịnh ung thư đến từ khoảng 50 
phần trăm tinh thần lạc quan và tôi có lý do để lạc quan.  Niềm tin vào Đấng Tạo Hóa, 
vào sự cứu chuộc của Ngài và niềm hy vọng về cuộc sống đời đời là điểm tựa chắc chắn 
cho tinh thần lạc quan của tôi. 
 
Như thánh Phao-Lô đã nói trong I Cô 15: 19-22 ‘Nếu chúng ta chỉ có sự trông cậy trong 
Đấng Christ về đời nầy mà thôi, thì trong cả mọi người, chúng ta là kẻ khốn nạn hơn hết. 
Nhưng bây giờ, Đấng Christ đã từ kẻ chết sống lại, Ngài là trái đầu mùa của những kẻ 
ngủ. Vả, vì chưng bởi một người mà có sự chết, thì cũng bởi một người mà có sự sống lại 
của những kẻ chết. Như trong A-đam mọi người đều chết, thì cũng một lẽ ấy, trong Đấng 
Christ mọi người đều sẽ sống lại.’  Hy vọng về một thiên đàng đời đời khiến cho tôi vui 
mừng khi đối diện với sự chết.  Cảm giác của tôi lúc bấy giờ giống như chuẩn bị một 
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chuyến dời chỗ ở từ một nơi không được tốt đến nơi toàn hảo.  Dĩ nhiên tôi có những bịn rịn với những người thân 
yêu, những bạn bè nhưng tôi sẽ đi về trước đến một quê hương tốt hơn, nhưng rồi một ngày kia mọi người sẽ sum 
họp mãi mãi. Niềm hy vọng đó khiến tôi lạc quan trong khi đối diện với căn bệnh ung thư mà Chúa đã giúp tôi đang 
được chữa lành. 
 
Nhưng rồi kết cuộc ai cũng sẽ đi vào cõi đời đời.  Kẻ đi trước người đi sau,  không ai được miễn trừ.  Khi trần thế 
dường như dần kép trước mắt tôi, bên giường bịnh những tranh luận về “lời tiên tri, tiếng lạ, kiến thức” không còn 
giá trị đối với tôi nữa.  Những gì mà chúng ta tưởng là chúng ta đúng, người khác sai cũng chỉ là “xem như trong 
gương cách mập mờ.”  Cái đúng, cái sai cũng tuỳ thuộc vào hoàn cảnh, kinh nghiệm, văn hóa, kiến thức… nhưng sự 
thật không thay đổi đó là Tin Mừng trong Cứu Chúa Giê-Su từ kẻ vô học như những gã chăn chiên đến những nhà 
thông thái đều có thể hiểu và kinh nghiệm được.   
 
Khi tôi bước vào thiên đàng, đó là lúc tôi bước vào cõi yêu thương hoàn toàn “Vì Đức Chúa Trời là sự yêu thương.”  
Sự hiện diện và tình yêu của Chúa sẽ làm mất đi nước mắt, than khóc, kêu ca hay đau đớn (Khải 21:4). Khi tôi đối 
mặt với Chúa, tôi sẽ biết như Chúa biết tôi.  Không cần đối thoại, tranh luận hay cãi nhau về thần học hay giáo lý 
nữa vì ai cũng biết Chúa rõ ràng vì không khí của tình yêu ở khắp mọi nơi trên thiên đàng. 
 
Trong những ngày đối diện với sự chết, các con cái và tôi tớ Chúa trong các hội thánh khắp nơi đã bày tỏ tình yêu 
thương đối với tôi và gia đình.  Nhiều người đã đến thăm, gọi điện thoại, text, facebook…và cầu nguyện cho tôi.  
Mọi người cho nếm biết được tình yêu anh chị em trong Chúa như thế nào.  Tình yêu đó còn tuyệt diệu muôn lần 
hơn khi tôi được ở trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời.  Tình yêu đó là yếu tố chữa lành cho tôi. 
 
“Nên bây giờ còn có ba điều, đức tin, hy vọng và tình yêu thương nhưng điều trọng hơn trong ba điều đó là tình yêu 
thương” vì tình yêu thương sẽ không bao giờ chấm dứt.  Trong thiên đàng, đức tin và hy vọng trở nên hiện thực.  
Tình yêu là hơi thở nơi thiên đàng. 
 
“Hỡi kẻ rất yêu dấu, chúng ta hãy yêu mến lẫn nhau; vì sự yêu thương đến từ Đức Chúa Trời, kẻ nào yêu, thì sanh từ 
Đức Chúa Trời và nhìn biết Đức Chúa Trời. Ai chẳng yêu, thì không biết Đức Chúa Trời; vì Đức Chúa Trời là sự 
yêu thương. Lòng Đức Chúa Trời yêu chúng ta đã bày tỏ ra trong điều nầy: Đức Chúa Trời đã sai Con một Ngài đến 
thế gian, đặng chúng ta nhờ Con được sống.” (I Giăng 4:7-9) 

 

Viện Thần Học Tin Lành Việt Nam thuộc Union University INTERNATIONAL (UUI)  hiện có hơn 500 học viên 
đang theo học chương trình Chứng Chỉ Mục Vụ, Cao Đẳng Mục Vụ và Cử Nhân Mục Vụ tại Việt Nam với sự cộng 
tác của gần 50 giảng viên. 

Chương trình Chứng Chỉ Mục Vụ có 2 địa điểm tại Quảng Trị với 49 học viên.  

Chương Trình Tốt Nghiệp Mục Vụ (Diploma) có 11 địa điểm tại Tây Ninh, Lâm Đồng, Khánh Hòa, Kontum, 
Hà Nội với 287 học viên. Đa số học viên là những người lãnh đạo các hội thánh người sắc tộc. 

Chương Trình Cao Đẳng có 4 địa điểm tại 5 Quảng Nam, Gia Lai và Kontum với 69 sinh viên. 

Chương Trình Cử Nhân có 4 địa điểm tại Sài gòn và Kontum với 88 sinh viên đang học.  Trong số nầy có một 
chương trình UUI hợp tác với một chương trình giáo dục Hàn Quốc để cho các sinh viên trẻ học và ăn ở tại 
chỗ. 

Chương trình huấn luyện cho những lãnh đạo Hội thánh Lào dọc biên giới đang có 28 người đang theo học. 

Chương trình cho người sắc tộc tại Indonesia miền Đông Java đang có 32 theo học và tháng 11 vừa qua đã có 23 
người nhận chứng chỉ. 

Trong các chương trình nầy, trường đã lo chi phí gởi giáo viên đến tận từng địa điểm để giảng dạy nhằm giảm thiểu 
chi phí phí ăn ở và đi lại của các hoc viên, tạo thuận tiện cho những người đang lo cho hội thánh, và những người 
cần phải làm việc lo kế sinh nhai cho gia đình.  Điều khích lệ nhất cho Viện Thần Học Tin Lành Việt Nam là hầu 
hết các sinh viên, học viên là những người đang quản nhiệm hội thánh hoặc đang nắm giữ vai trò lãnh đạo, phục vụ 
trong hội thánh hoặc các mục vụ khác dầu họ có được nuôi bởi hội thánh hay không. 
 

Hoạt động trong năm 2017 
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Sinh viên UUC sống tại 8 quốc gia trên thế giới 

Với khẩu hiệu “Giáo Dục Cho Hội Thánh Toàn Cầu,” trên 60 sinh viên hiện đang học bậc Cao học trong chương 
trình Online với UUC hiện sống trên 8 quốc gia trãi ra trong năm châu: Australia, Canada, Malawi, Malaysia, Swit-
zerland, Taiwan, U.S. và Việt Nam.  Với sự cầu nguyện và dâng hiến học bổng của quý con cái Chúa, chắc chắn 
con số sinh viên sẽ gia tăng trong những năm tháng tới. 

Khóa Hội Thảo Thần Học và Khóa Bồi Dưỡng (retreat) cho Giáo sư & Giáo viên. 

Dưới sự hướng dẫn của Mục Sư Tiến Sĩ Trịnh Văn 
Khánh, Khóa Hội Thảo Thần Học vào tháng 10 dưới 
chủ đề “Thực Hành Thần Học Trong Bối Cảnh Văn 
Hóa Việt Nam” đã được tổ chức tại cơ sở trường tại 
Westminster với hơn 80 lãnh đạo hội thánh, giáo sư 
và sinh viên thần học tham dự.  Một khóa hội thảo 
thần học khác vào đầu tháng 12 được tổ chức tại Hà 
Nội ngay trước những ngày kỷ niệm 500 Tin Lành 
Cải Chính, dưới sự hướng dẫn của GSTS Trương 

Thiên Tư và GSTS Lê Hoàng Anh Vũ với 
chủ đề “Suy Tư Thần Học và Mục Vụ 
Trong Cộng Đồng Tin Lành Việt Nam” 
với gần 100 lãnh đạo hội thánh, giáo sư và 
sinh viên thần học tham dự.  Mọi người 
đều đóng góp tích cực trong cả hai khóa 
hội thảo nầy và bày tỏ nguyện vọng được 
tổ chức hàng năm để lãnh đạo hội thánh và 
các con cái Chúa có tầm nhìn rộng rãi hơn. 
 
Khóa Bồi Dưỡng cho Giáo Sư tại Westminster & Hà Nội trước thời gian hội thảo nhằm bồi linh, phát triển mối 
thông công lẫn nhau và bồi đắp sự kết ước cho công việc Chúa với trường.  Tại Westminster đã có 10 giáo sư Việt 
và Mỹ tham dư.  Tại Hà Nội có hơn 40 giáo sư tham dự.  Các giáo sư đã bày tỏ tình cảm quí mến và dấn thân cho 
trường càng hơn khi được hiểu về trường nhiều hơn. 

Chương Trình Đi Bộ Gây Quỹ cho học bổng cho sinh viên / học viên thần học tại Việt Nam cũng đã được tổ chức 
vào tháng 9 cũng đã qui tụ gần 100 người từ các hội thánh tại quận Cam tham dự.  Trường đã nhận được tổng cộng 
gần 26 ngàn Mỹ kim Học Bổng. Dù số học bổng thu được chưa cung ứng đủ cho số học viên khao khát được học 
hỏi Lời Chúa nhưng đã nói lên được tinh thần cầu thay và ủng hộ của quý tôi con Chúa trong việc đào tạo người 
phục vụ Ngài. Chúng tôi mong ước chương trình này mở rộng ra toàn thể cựu sinh viên và các nước trong các năm 
tới. 

Accreditation chương trình đào tạo Tiến Sĩ Mục Vụ (DMin) 

Trong nỗ lực cải tiến chất lượng và mở rộng chương trình đào tạo, trong năm qua Trường đã nộp hồ sơ xin mở thêm 
chương trình đào tạo Tiến Sĩ Mục Vụ bằng Anh Ngữ.  Hiệp Hội Chuẩn Định Chất Lượng DEAC đã công nhận chất 
lượng cho phép thực hiện. Trường sẽ bắt đầu chương trình giảng dạy vào tháng Giêng 2018.  Chương trình bằng 
tiếng Việt đang trong tiến trình xin phép sẽ được kết quả nay mai.  Đây sẽ là chương trình Tiến Sĩ dạy trong tiếng 
Việt được công nhận chất lượng đầu tiên trong lịch sử Hội Thánh Tin Lành Việt Nam trong và ngoài nước. 

 



Hội Thảo Thần Học Tại Westminster 

Hội Thảo Thần Học Tại Hà Nội 

Trang 4  



 

14200 GOLDENWEST STREET 
WESTMINSTER, CA 92683 

 

 

 

 

 

 

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

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. 
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UUC—Chương Trình Tiếng Anh 

(MA & MDiv) 

▪ LDR-503 Foundations of Personal 

Leadership Development  

▪ MIN-501 Doing Ministry in Con-

text   

UUI—Chương Trình Tiếng Việt  

Cử nhân (BM): 

▪ THL-331  Thần Học Hệ Thống I  

▪ BBL-345 Các Sách Thi Ca  

UUC—Chương Trình Tiếng Việt 

(M.A & M.Div):  

▪ RES-501 Phương Pháp Nghiên Cứu 

& Viết Khảo Luận  

▪ BBL-501 Tìm Hiểu Cựu Ước  

▪ ETH-501 Đạo Đức Mục Vụ 

Tiến sĩ (D.Min): 

▪ LDR-703 Christian Leadership and 

Church Administration  

▪ CED-702 Theological Education in 

the 21st Century  
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Cầu Thay cho Sinh Viên 

Dâng Hiến & Học Bổng cho Sinh Viên Thần Học  

Kính chúc quí 
vị một Mùa 

Giáng Sinh và 
một Năm Mới 

tràn đầy ơn 
phước Chúa 

 
Ban Điều Hành  


