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Discussing Faith and Belief 

 
Vietnamese Transcript: 
 
Em: Mà ở Việt Nam trong cái vùng của anh ở thì có nhiều người theo đạo, theo Chúa hông anh? 

Anh: So với cái chỗ ở đó đó, những cái người tin Chúa đó rất là ít. 

Em: Là so với cái vùng của anh ở thì ít? 

Anh: À há. Cũng như là... mười nhà [thì] chỉ có một nhà được tin Chúa.1 Chưa được một nhà 
nữa. 

Em: Rồi, rồi mọi người làm như thế nào để mà, giống như là... mọi người có hình thức giống 
như là... truyền đạo hay là kêu gọi mọi người đi nhà thờ hay là sao, hay là mạnh nhà ai nấy sống? 

Anh: Có, “no,” có, có mấy cái bang trưởng lão đó họ cũng đi thăm viếng vòng vòng đó. Những 
cái người nào mà gặp khó khăn họ cũng đi thăm viếng, như bịnh2 đồ... 

Em: Dạ. Để mà...  

Anh: An ủi.  

Em: Dạ. Giới thiệu... những cái nhà khó khăn đó với Chúa? 

Anh: À há.  

Em: Dạ. Mà như ở Việt Nam á thì khi mà cái... uhm... cái công việc... giống như cái việc mà nhà 
anh tin Chúa này nọ là do ba mẹ xong rồi con cái, giống như ba mẹ tin Chúa thì con cái tin Chúa 
hay là trong một cái trường hợp nào mà thường là người ta bắt đầu người ta tin Chúa? Giống như 
có người nào đó truyền đạo xong rồi anh biết anh tin Chúa hay là chỉ là cha truyền con nối thôi? 

Anh: “No,” cái... cái... một phần á, nếu mà đi theo gia đình á, cái đạo á, thì tùy theo ở mình thôi, 
cái người mình, mình có tin Chúa hông, mình có tin Chúa Giê-su là con của Chúa hông, tùy theo 
mình thôi. Còn đi theo cha mẹ á, là một phần nữa, thí dụ3 nếu mà mình hông có đi... cha, cha 
mình hổng có tin Chúa đó thì mình cũng không biết Chúa. Nhưng mà thí dụ nếu mà cha mẹ mình 
không có tin Chúa đó, nếu mà mình... nếu mà mình đi ra ngoài đó bạn bè cũng giới thiệu thì 
mình cũng biết Chúa nữa. Thì tùy theo mình thôi chứ hông phải là đi theo đạo... cũng như đạo 
dòng đi, mà nhiều người, nói thật, nhiều người họ, họ (theo) đạo cũng lâu nhưng mà họ không có 
hiểu bằng những người mới tin.  

                                                 
1 Note that here the speaker said “... mười nhà (thì) chỉ có một nhà được tin Chúa” instead of “... mười nhà (thì) chỉ 
có một nhà tin Chúa.” Được, whether it means to obtain, to have the permission to, to win, or to gain [the belief in 
God], is used in this context to indicate blessings and good fortune. That is, according to the speaker, because those 
families were blessed, they believed in God [Jesus]. 
2 Bịnh: bệnh (sick) 
3 Thí dụ: ví dụ (example) 



Em: Dạ, dạ. Cho nên là thường thì những người mà... 

Anh: Tại những người mới đó, họ tìm hiểu rõ hơn là những người mà ở trong đạo, tại vì họ 
không có tìm hiểu sâu hơn nữa. 

Em: Tại vì nó có sẵn ở đó rồi cho nên là người ta thấy... đương nhiên rồi phải hông anh? 

Anh: Yah, yah. 

 
English Transcript 
 
Younger cousin (Yc): But in Vietnam, in the area where you lived, were there many people who 
followed the religion [Protestantism], followed God, anh?4 

Older male cousin (Oc): Compared to [the total number of people] in that area, those who 
believed in God were very few. 

Yc: That means compared to your area, there were very few? 

Oc: Uh-huh. Like… Only one out of ten families believed in God.5 Not even one family. 

Yc: So, so what did everyone do to, like… Did people have something like… missionary, or [did 
they] encourage people to go to church, or what? Or would people just mind their own business? 

Oc: Yes, no, yes. People who were in the elderly group visited [people] around. They also came 
and visited those who were facing difficulties [in their lives]; for example, when [they were] 
sick… 

Yc: Yes. In order to… 

Oc: To comfort [them]. 

Yc: Yes. To introduce… those families who were facing difficulties to God? 

Oc: Uh-huh. 

Yc:  Yes. But in Vietnam, when… uhm… the thing… Like is the fact that you believe in God 
and such because if parents [believed] then [they] passed on [their faith] to their children – like 
[is that the case] if the parents believe in God, their children will believe in God? Or in certain 
situations, people started believing in God – [is that because] like somebody spread the word to 
                                                 
4 Anh: (lit.) brother; however, in Vietnamese, the pronoun anh is often used to refer to almost all males who are one 
to about 10 years older than the speaker. Anh can also be used to address a male relative who is older than the 
speaker but in the same generation. For example, a younger sibling usually addresses his/her older brother as anh, 
and the same for a younger cousin to an older cousin. In this conversation, anh  means male cousin. 
5 Note that in the original Vietnamese version, the speaker said “... mười nhà (thì) chỉ có một nhà được tin Chúa” 
instead of “... mười nhà (thì) chỉ có một nhà tin Chúa.” Được, whether it means to obtain, to have the permission to, 
to win, or to gain [the belief in God], is used in this context to indicate blessings and good fortune. That is, 
according to the speaker, because those families were blessed, they believed in God [Jesus]. 



you, and then you knew, you believed in God? Or [was faith just being] passed on from parents 
to children? 

Oc: No... partly, whether [people] follow their family, [their family’s] religion, depends on each 
one of us, [on] us, [on] whether or not we believe in God, we believe that Jesus is the Son of 
God; it depends on us. Then following [our] parents’ [faith] is another part. For example, if we 
didn’t… if our father didn’t believe in God, then we also don’t know God. But for example, [in 
the case that] our parents didn’t believe in God, if we went out, and our friends introduced God 
to us, then we also know God. It depends on us; it doesn’t depend on the tradition… Let’s look at 
the case of đạo dòng.6 Many people – to be honest, there are many people who have followed 
the religion for a long time but do not understand [their religion] as deeply as those who just 
came to believe. 

                                                

Yc: Yes, yes. Therefore, usually those who… 

Oc: Because [for] the new people, they look more thoroughly into the religion than those who 
have already belonged to the religion, who don’t [have the motive] to study more deeply. 

Yc: Because it [their faith in God or their religion] is already there, they take it… for granted, 
right, anh? 

Oc: Yes, yes. 
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6 Đạo dòng: (lit.) of religious (i.e. Christian) lineage or descent; people who are said to theo đạo dòng (practice or 
follow đạo dòng) are those whose families have had a long history of practicing the religion. The general 
assumption is that they practice the religion because their parents or families have done so. 


