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Chức Vụ Giải Hòa
II Cô-rinh-tô 5:18-19: “Mọi điều đó đến từ Đức Chúa Trời, Đấng đã cho chúng ta được hòa giải
với Ngài qua Đấng Christ, và giao cho chúng tôi chức vụ hòa giải. Ấy là, trong Đấng Christ, Đức
Chúa Trời đã cho thế gian được hòa giải với Ngài, không kể tội lỗi cho loài người, và ủy thác cho
chúng tôi sứ điệp hòa giải. (Bản Hiệu Đính 2011)
Lời Thánh Phao-lô ở đây cho biết Đức Chúa Trời ban cho chúng ta chức vụ giải hòa. Đem sứ
điệp về sự tha thứ của Chúa đến cho mọi người và đem sự hòa bình đến giữa người với người.
Hướng dẫn người khác đến với ân điển Chúa có thể nói là công tác chính của những người theo
Chúa, nhưng công tác nầy không dừng tại đây mà còn phát huy tinh thần hòa bình giữa người và
người, “...cố gắng duy trì sự hiệp nhất của Thánh Linh bằng sợi dây hòa bình". (Ê-phê-sô 4:3)
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Các hội thánh địa phương phát triển mạnh là các hội thánh không những chỉ có những người
đem nhiều người đến với Chúa nhưng còn có mục sư và những người trong hội thánh có nỗ lực
tích cực trong việc giảng hòa giữa người và người. Chỉ cần một lời nói không cẩn thận, một chút
hiểu lầm hay bất đồng ý kiến không được giải quyết, có thể gây nhiều xáo trộn, gây nên bất mãn
và đưa đến việc bỏ hội thánh. Nhưng những lời nói nhằm đem lại sự thông cảm nhau, thương
yêu nhau sẽ tạo tinh thần gắn bó, mang gánh nặng của nhau và đồng một lòng trong nỗ lực rao
giảng sứ điệp hòa giải giữa người với Chúa. Chúng ta không được thêm dầu vào lửa, cũng không
được đào sâu hố chia rẽ vì chúng ta được Chúa trao phó cho chức vụ giải hòa.
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Trên một bình diện rộng hơn, chúng ta có chức vụ hòa giải giữa các hệ phái. Chức vụ đó được
thể hiện trong tinh thần của Phong Trào Truyền Giáo Thế Giới (International Congress on World
Evangelism) tại thành phố Lausanne, Thụy Sĩ năm 1974 trong một giao ước có tên là "Giao Ước
Lausanne" (Lausanne Covenant). Dưới sự lãnh đạo của Mục sư Billy Graham, các lãnh đạo hội
thánh không phân biệt hệ phái từ trên 150 quốc gia trên thế giới đã kết ước với nhau trong nỗ
lực "Toàn Hội Thánh giảng Tin Lành cho cả thế giới" (The Whole Church taking the Whole Gospel
to the Whole World." Tinh thần nầy được tái xác nhận trong hội nghị tại Thái Lan (1980), Singapore (1987), Phi Luật Tân (1989) và gần đây nhất tại Nam Phi (2010). Trong giao ước nầy nói
rằng "Truyền giảng kêu gọi chúng ta vào sự hiệp một, vì cớ sự hiệp một làm cho mạnh lời chứng
của chúng ta, giống như sự chia rẽ làm yếu đi sứ điệp của sự hòa giải" (Evangelism also summons us to unity, because our oneness strengthens our witness, just as our disunity undermines
our gospel of reconciliation).
Mong rằng mỗi con cái Chúa, mỗi người lãnh đạo hội thánh thi hành chức vụ nầy của mình trong
các nhóm nhỏ, trong các hội thánh, trong hệ phái của mình và giữa các hệ phái để sự rao giảng
sứ điệp về sự giải hòa giữa người với Chúa không bị cản trở. 
Mục sư Nguyễn Xuân Sơn

Nhân Dịp Tết Nguyên Đán Quý Tỵ 2013
Ban Điều Hành Viện Thần Học Việt Nam
Trân Trọng Kính Chúc Quý Con Cái Chúa
Một Năm Mới Bình An Trong Ơn Lành của Ngài.
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Tin Tức & Thông Báo
Chương trình Ca Nhạc "Cùng Hát Nhạc Giáng Sinh"
của Viện Thần Học Việt Nam (UUC) được tổ chức vào đêm
26 tháng 12 tại nhà thờ First Presbyterian Church, Garden
Grove. Chương trình được sự góp phần của ca đoàn Hallelujah, dàn nhạc giao hưởng Jubilee dưới sự điều khiển của ca
nhạc trưởng Đinh Duy Linh; ca đoàn Hội Thánh Tin Lành
Midway City, ca trưởng Bùi Quỳnh Giao; các ca nhạc sĩ
người Mỹ gốc Việt, Nam Dương, Trung Hoa, Nhật... Hơn 600
người đã tham dự và theo dõi chương trình một cách say mê
trong hơn hai tiếng đồng hồ.
Trong chương trình các con cái Chúa cũng đã dâng hiến
gần $6,000 cho quỹ học bỗng "Mục sư Nguyễn Hữu Cương"
để giúp cho sinh viên đang theo học Thần Học.
Buổi Hội Thảo "Những Áp Dụng Tốt Nhất Trong Giáo Dục
Trực Tuyến" (Best Practices in Online Education) dành cho
các lãnh đạo điều hành trường đã được tổ chức tại trụ sở của
Union University of California ngày 15 và 16 tháng 1, 2013 vừa
qua. Tiến sĩ Jim Downey, Vice President for Planning & Institutional Effectiveness của Chủng Viện Pittsburg Theological Seminary cùng với ông Tali Hairston, Phụ Tá Đặc Biệt của Viện
Trưởng Seattle Pacific University đã trình bày về những phương
pháp đánh giá lớp học, các chương trình giảng dạy và kế hoạch
phát triển trường. Sau khi rà soát những thay đổi mới nhất của
trường, Tiến sĩ Downey nhận định rằng dầu với một phương tiện
tài chánh thật eo hẹp chương trình trực tuyến của UUC đã đạt
đến trình độ chất lượng không kém gì các trường đại học và chủng viện lớn trên nước Mỹ. Giáo sư Downey có
bằng tiến sĩ Khoa Học về Aero/Astronautical Engineering, từng là Khoa Trưởng của Đại Học Regend University tại
bang Virginia. 
New Chancellor of School of Theology
Hiệu Trưởng (President) Dale Sewall của UUC vừa bổ nhiệm Mục
sư Tiến sĩ Ray Bakke vào chức vụ Viện Trưởng (Chancellor) của Viện
Thần Học giảng dạy bằng Anh Ngữ của UUC. Mục sư Tiến sĩ Ray
Bakke là một nhà tiên phong trong lãnh vực truyền giáo đô thị (Urban
Missions) từ thập niên 1960. Ông đã từng được bổ nhiệm lãnh đạo
phong trào truyền giáo tại đô thị do Mục sư Billy Graham khởi xướng
gồm có việc tổ chức tham vấn tại hơn 250 đô thị lớn trên thế giới.
Ông là tác giả của quyển "A Theology as Big as the City" (1997),
"Urban Christian" (1997) và nhiều bài khảo luận thần học và truyền
giáo khác được nhiều chủng viện trên thế giới sử dụng làm tài liệu
giáo khoa. 
Du Lịch & Hội Thảo
Tiến sĩ Ray Bakke, giáo sư của UCC sẽ hướng dẫn và giảng dạy 2 khóa Du Lịch & Hội Thảo trong năm 2013.
Hai khóa Du Lịch & Hội Thảo được mở ra cho mọi người. Sinh viên trong chương trình Cao Học Mục Vụ (MAM) &
Cao Học Thần Học (M.Div) nếu tham dự hai khóa nầy có thể làm bài cuối khóa theo sự yêu cầu của giáo sư để
được 3 tín chỉ lựa chọn. 
(xem tiếp trang 4)
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Trong số những điều ấy có việc
kính sợ Chúa. Lòng kính sợ nầy
Tâm Tình của Hiệu Trưởng
được định nghĩa bằng câu kế
tiếp là bước đi trong đường lối
Mục sư Tiến sĩ Dale Sewall
của Ngài. Chúng ta phải đứng
vững trong sự kính sợ Đức Chúa
Trời, và không bao giờ quên
rằng chúng ta phải vâng lời Ngài. Nếu nói rằng chúng ta yêu
“Vậy, hỡi Y-sơ-ra-ên, điều mà bây giờ Giêmến và phục vụ Chúa mà không vâng lời Ngài thì chỉ là tự lừa
hô-va Đức Chúa Trời đòi hỏi anh em là gì nếu không phải là tôn
dối mình. Chúa Giê-su nói rằng chúng ta là môn đệ Ngài nếu
kính Giê-hô-va Đức Chúa Trời, đi trong đường lối Ngài, hết lòng
chúng ta thực hành điều Ngài truyền dạy. Và nếu chúng ta
hết linh hồn mà kính mến và phục vụ Giê-hô-va Đức Chúa Trời,
không vâng lời Ngài, và nghĩ rằng mối tương quan đặc biệt
13
tuân giữ các điều răn và luật lệ của Đức Giê-hô-va mà tôi
giữa chúng ta với Ngài cho phép chúng ta trở thành chểnh
truyền cho anh em ngày nay, để anh em được phước? Phụcmảng trong việc bước theo đường lối Ngài, lúc ấy chúng ta đã
truyền 10:12-13 (Bản Hiệu Đính 2011)
đánh mất lòng kính sợ Chúa. Và rồi rất có thể chúng ta làm hại
Sau khi nhãn thị của mẹ tôi ngày càng quá yếu không thể đọc nhiều hơn là lợi trong danh Ngài. Và rồi mối tương quan giữa
được hàng chữ in bình thường, bà đã trao cho tôi một xấp đầy chúng ta với Chúa đang gặp trở ngại.
những tấm thẻ (card) mà bà đã viết lên đó những câu Kinh
Thánh và những đoạn bà đã thuộc lòng. Những tấm thẻ nầy là
một trong những sở hữu quý báu của tôi. Chúng là bằng chứng
tình yêu của mẹ tôi dành cho Chúa, đức tin mãnh liệt suốt đời
của bà, và lòng khao khát của bà muốn hiểu biết và tuân theo
Lời Chúa dạy.
Bà đã viết vào những tấm thẻ nầy như một phần của việc đọc
trọn quyển Kinh Thánh mỗi năm, một thói quen mà bà đã bắt
đầu khi anh chị tôi và tôi còn rất nhỏ. Tôi tính ra bà đã đọc trọn
quyển Kinh Thánh hơn 60 lần. Sau khi nhãn thị của bà sút giảm
và đã phải dùng kính phóng lớn và một bộ máy cho người mù
đọc, bà không còn có thể đọc nhiều mỗi ngày để hoàn tất trọn
quyển Kinh Thánh trong một năm nữa. Bởi thế bà cần thời gian
lâu hơn một năm để đọc hết cả quyển Kinh Thánh. Tuy nhiên hễ
khi nào đọc xong quyển Kinh Thánh, bà bắt đầu đọc lại. Tôi đã
thử kiến thức Kinh Thánh của bà và tin rằng bà biết nội dung
quyển Kinh Thánh còn khá hơn hầu hết các mục sư và giáo sư.
Tôi viết những giòng suy niệm nầy khi đang ghé thăm mẹ tôi
trong bệnh viện, nay đã 91 tuổi. Tôi mang theo những tấm thẻ
nầy và đọc lại các câu Kinh Thánh mà bà đã ghi nhớ cho bà
nghe.
Giờ đây tôi chia sẻ điều nầy với bạn để khuyến khích, và cũng
muốn bạn được biết người mẹ đã nuôi dạy tôi thuộc típ người
nào. Bà rất hài lòng thấy tôi đã được kêu gọi làm Hiệu trưởng
Viện Thần Học Việt Nam (UUC). Và tôi chắc chắn rằng bà cầu
nguyện cho các bạn. Trong thời gian bà nằm ở bệnh viện, tôi xin
cảm ơn các bạn cầu nguyện cho bà.
Câu Kinh Thánh trích dẫn trên nằm trên hết trong những tấm
thẻ của bà. Câu Kinh Thánh nầy khuyên dạy chúng ta điều gì?
Câu nầy dạy rằng Đức Chúa Trời đòi hỏi một số điều nơi chúng
ta nếu chúng ta muốn làm con dân của Ngài.

Vì thế, trước hết chúng ta phải kính sợ Đức Chúa Trời và bước
đi trong đường lối Ngài. Chúng ta cũng phải yêu mến và phục
vụ Đức Chúa Trời. Chúng ta yêu mến Ngài vì Ngài đã yêu
thương chúng ta trước. Ngài giải cứu chúng ta khỏi bóng tối.
Ngài mang chúng ta vào trong ánh sáng và cho chúng ta được
làm dân Ngài. Chúng ta được ở trong vương quốc của Đức
Chúa Trời chỉ nhờ vào ân điển của Chúa, lòng nhân từ, thương
xót và tình yêu thương Ngài dành cho chúng ta. Phục-truyền
6:5 dạy chúng ta yêu mến Chúa với trái tim, tâm hồn và tâm
trí. Phục-truyền 10:12 dạy chúng ta phải phục vụ Chúa với cả
trái tim và hết cả tâm hồn. Phục vụ Chúa và giữ các giới răn
Ngài là cách chúng ta sống bày tỏ tình yêu mến của mình với
Ngài.
Tuân giữ giới răn Chúa là phước hạnh cho chính mình (10:13).
Như một cộng đoàn đại học, sự kính sợ, lòng yêu mến và phục
vụ Chúa cho chúng ta sự chính trực để dạy và rao giảng trong
danh Ngài. Chúng ta là một đại học vững vàng, lành mạnh và
sống động thuộc linh khi chúng ta đón nhận và sống lời khuyên
dạy của 2 câu Kinh Thánh nầy, được viết trên tấm thẻ của mẹ
tôi từ lâu rồi đến nỗi bà có thể ghi nhớ từng lời và sống những
lời đó suốt cuộc đời mình.
Lời cầu nguyện của tôi cho tất cả chúng ta là xin Chúa cho
chúng ta được hiểu biết và yêu mến Kinh Thánh nhiều như mẹ
tôi đã làm; và xin cho chúng ta sống liên tục câu Kinh Thánh
trong Phục-truyền chương 10 nầy suốt cả cuộc đời.
Xin hiệp thông với chúng tôi trong lời cầu
nguyện vào thứ Hai, ngày 4 tháng 2. Chúng ta
xin Chúa ban phước, củng cố và dẫn dắt Viện
Thần Học, các sinh viên, ban giảng huấn và
nhân viên; và cầu nguyện cho hội thánh hoàn
vũ mà chúng ta mong được phục vụ. 
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Tin Tức & Thông Báo (tiếp theo)
Theo Dấu Chân Phát Triển Hội Thánh
Chính Thống tại Alaska (The Alaska Orthodox Trail) từ ngày 17 đến 26 tháng 8,
2013
Tiến sĩ Ray Bakke cùng với học giả Hội
Thánh Chính Thống, Tiến sĩ Michael Oleksa,
sẽ hướng dẫn người tham dự khám phá 1,000
năm lịch sử thần học và thực hành truyền giáo
của giáo hội Chính Thống, cùng với 200 năm
lịch sử của giáo hội Chính Thống Giáo Nga,
nhấn mạnh đến việc áp dụng thần học và văn
hóa. Chuyến đi sẽ bắt đầu từ Jueau, Alaska 2
ngày, sau đó đi phà qua Sitka, thủ đô của Nga
trước khi Hoa Kỳ mua Alaska. Tại đây người
tham dự sẽ được viếng những di tích quan
trọng trong lịch sử giữa những phong cảnh
đẹp tuyệt vời. Học viên cũng sẽ có dịp nghỉ
ngơi, thưởng thức thiên nhiên, xem cá voi và
những ngọn núi băng hùng vĩ của vùng Bắc
Cực. 
Chi phí cho chuyến Alaska:
 $1,950 mỗi người
 Bao gồm: Khách sạn, vận chuyển, vé
tham quan di tích lịch sử, học phí & tài
liệu
 Chí Phí Tự Trả: Chuyến bay khứ hồi đến
Juneau, những buổi ăn, chi phí cá nhân.
Đăng ký ngay hôm nay:
 Trả $500 (không hoàn trả)
 Trả $1,000 lần thứ nhì trước ngày 1
tháng 4, 2013
 Trả phần còn lại $450 trước ngày 1
tháng 6, 2013

Khóa Hội Thảo Trung Đông (The Middle
East Seminar) từ ngày 15 đến 25 tháng
10, 2013
Người tham dự sẽ được tiếp đón,
hướng dẫn và giới thiệu về những mục vụ
của hội thánh bởi những lãnh đạo hội thánh
tại Trung Đông bắt đầu từ Cairo, Jordan,
Israel và Palestine. Người tham dự sẽ được
tham quan những di tích lịch sử trong Kinh
Thánh, nhưng đặc biệt hơn trong chuyến du
lịch nầy là thì giờ với các nhà lãnh đạo hội
thánh và những người hướng dẫn đầy đủ
kiến thức Kinh thánh và mọi sinh hoạt của
hội thánh hiện nay tại Trung Đông.
Xin liên lạc với Viện Thần Học Việt Nam
hoặc Ms Quinlan qua email bên dưới để biết
thêm chi tiết về việc ghi danh cho 2 khóa
trên và chi phí của khóa Hội Thảo.
Ms. Carol Quinlan
carolquinlan62@gmail.com

Dâng Hiến
Viện Thần Học Việt Nam (UUC) chân thành cám ơn quý con cái Chúa trong sự góp
phần cầu nguyện và dâng hiến cho công việc Chúa qua Viện. Trên 3/4 chi phí điều
hành và phát triển của Viện đến từ sự dâng hiến của con cái Chúa khắp nơi trên thế
giới. Xin quý vị tiếp tục cộng tác với Viện trong công tác đào tạo người phục vụ
Chúa.
Xin gửi chi phiếu về địa chỉ:
Union University of California
14200 Goldenwest St.
Westminster, CA 92683
www.uuc.edu

www.uuc.edu

Hoặc dâng hiến bằng cách vào website của Viện
chọn "Give to UUC" và theo sự hướng dẫn trong trang dâng hiến.

