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GIEO VÀ GẶT
Chúa đã dựng nên vũ trụ và bảo vệ nó bằng những định luật rõ ràng. Nếu không có những
định luật đó, loài người không thể sống còn, vũ trụ sẽ không tồn tại.
Các khoa học gia khám phá ra khi họ quan sát các hiện tượng nhưng những định luật đó đã có
sẵn khi Chúa dựng nên chúng. Mặt trăng xoay mặt trời từ thuở vũ trụ được tạo dựng và sẽ
tiếp tục như thế dầu Issac Newton có khám phá ra định luật hấp dẫn vũ trụ hay không.
“Gieo gì gặt nấy” là định luật Chúa đã đặt ra để điều hành vũ trụ, công trình sáng tạo của
Ngài.. “Đức Chúa Trời phán rằng: Nầy, Ta sẽ ban cho các ngươi mọi thứ cỏ kết hột mọc khắp
mặt đất, và các loài cây sinh quả có hột giống; ấy là đồ ăn cho các ngươi.” Sáng Thế Ký 1:29;
"Chớ để bị lừa dối, Đức Chúa Trời không chịu bị khinh thường; vì ai gieo giống chi lại gặt giống
ấy.” Ga-la-ti 6:7
Gieo ít thì gặt ít, gieo nhiều thì gặt nhiều. “Hãy biết rõ điều đó, hễ ai gieo ít thì gặt ít, ai gieo
nhiều thì gặt nhiều.” (II Cô-rinh-tô 9:6) Có lúc chúng ta không gieo mà vẫn gặt. Ví dụ giống

gieo từ ruộng khác bị gió thổi bay qua ruộng của mình. Nhưng người muốn có nhiều, muốn dư
dật không thể chờ người khác gieo, gió bay vài hột giống sang đất của mình mà mình có thể
thu hoạch và sống được.
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Đôi khi chúng ta gieo mà chẳng gặt. Vì có những lúc mất mùa, có những lúc mình không chăm
sóc kỹ, sâu rầy, chim trời ăn hết hột giống. Nhưng người làm nông không thể lấy lý do đó mà
không tiếp tục gieo giống vì nếu không gieo thì chắc chắn sẽ không gặt, không có để nuôi
mình.
Nguyên tắc đó không phải chỉ áp dụng cho loài thực vật mà thôi, nhưng cho mọi lãnh vực,
trong đó gồm cả vật chất, tâm lý và tâm linh.
Ga-la-ti 6:7-9 “Kẻ gieo cho xác thịt, sẽ bởi xác thịt mà gặt sự hư nát; song kẻ gieo cho Thánh
Linh, sẽ bởi Thánh Linh mà gặt sự sống đời đời. Chớ mệt nhọc về sự làm lành, vì nếu chúng ta
không trễ nải, thì đến kỳ chúng ta sẽ gặt."
Trong sự áp dụng định luật nầy, chúng tôi kêu gọi quý con cái, tôi tớ Chúa hợp tác với Viện
Thần Học Tin Lành Việt Nam / Union University of California trong công tác trồng người để
gieo hạt giống Tin Lành bằng cách cầu nguyện, dâng hiến và khích lệ nhiều người theo học Lời
Chúa. Vẫn còn hơn 80 triệu đồng bào Việt Nam chưa biết đến Chúa. Hạt giống Tin Mừng của
Chúa Giê-su cần được gieo ra, chăm sóc và nuôi dưỡng. Chúng ta cần có nhiều người được
trang bị cho việc gieo giống. Vì chúng ta biết rằng có gieo thì mới có hặt, gieo gì gặt nấy, gieo
ít gặt ít gieo nhiều gặt nhiều và "Người trồng, kẻ tưới, đều bằng nhau; ai nấy sẽ nhận phần
thưởng tùy theo việc mình đã làm." I Cô-rinh-tô 3:7-9.
Mục sư Nguyễn Xuân Sơn

Ngày Cầu Nguyện cho UUC và Viện Thần Học Tin Lành Việt Nam
Ban Quản Trị UUC xin kính mời các sinh viên, giáo sư, và nhân viên điều hành dành riêng mỗi Thứ
Hai đầu tháng để cùng với Ban Quản Trị cầu nguyện đặc biệt cho trường UUC, nhất là Viện Thần
Học Tin Lành Việt Nam. Cũng xin các con cái Chúa có tấm lòng nghĩ đến việc huấn luyện người hầu
việc Chúa tham gia ngày cầu nguyện này. Xin thành thật cảm ơn!

Trang 2

Khóa Hội Thảo: Hội Thánh Chính Thống tại Alaska
Hôm 17-26 tháng 8 vừa qua, UUC đã đồng bảo trợ một khóa hội thảo về lịch sử Hội Thánh
Chính Thống diễn ra tại Juneau và Sitka, tiểu bang Alaska. Tiến sĩ Bakke, Viện trưởng của
Viện Thần Học Anh Ngữ tại UUC, và Tiến sĩ Dale Sewall, Hiệu trưởng của UUC đã tham dự.
Hiệu trưởng Sewall đã giới thiệu với nhóm học viên về hoạt động và sứ mệnh của UUC.
Khóa học do Mục sư Tiến sĩ Michael J. Oleksa hướng dẫn; ông là mục sư trưởng của Hội
Thánh Alexis Toth thuộc Hội Thánh Chính Thống tại Anchorage, Alaska, đồng thời là giảng
viên tại Alaska Pacific University. Tiến sĩ Oleksa được trao bằng Tiến sĩ tại Orthodox Theological Faculty ở Presov thuộc Slovakia, và là một chuyên gia về đối thoại giữa các nền văn
hóa. Ông là tác giả bốn cuốn sách viết về Hội Thánh Chính Thống ở Alaska, về giai đoạn
người Nga tại Alaska, và văn hóa bản xứ Alaska.
Những đề tài giảng dạy của Tiến sĩ Oleksa gồm Phụng Vụ và Thần Học của Chính Thống Giáo, Ảnh Hưởng của đời sống
tu viện trên Hội Thánh Chính Thống và Việc Truyền Giáo tại Alaska, Lịch Sử Người Nga tại Alaska, Đời Sống Tâm Linh
của người bản xứ và đáp ứng của họ đối với Tin Mừng, Những Nhà Lãnh Đạo Truyền Giáo của Chính Thống Alaska (cả
người Nga lẫn người bản xứ Alaska), Lịch Sử của giai đoạn người Mỹ, Việc Truyền Giáo của Hội Thánh Trưởng Lão tại
Alaska, và Cơ Đốc Giáo tại miền Nam Alaska Ngày Nay.
Hiệu trưởng Sewall phát biểu: “Tôi rất chí thú được gặp Tiến sĩ Oleksa và được học biết thêm về lịch sử của việc truyền
giáo của Hội Thánh Chính Thống tại Alaska. Trong khi tại UUC chúng ta tìm cách biểu hiện tốt hơn về “toàn thể hội
thánh chia sẻ trọn vẹn tin mừng cho toàn thế giới,” chúng ta cần phải củng cố sự hiểu biết về Hội Thánh Chính Thống
trên thế
(xem tiếp trang 4)

Sumba - Nam Dương
Sumba là một đảo nằm về phía Đông của Nam Dương.
Vì đảo nầy có những loài hoa cũng như động vật hiếm
quý, do đó Quỹ Bảo Vệ Động Vật Thế Giới (World Wildlife Fund) đã liệt Sumba vào vùng được bảo vệ.
Samba rộng khoảng trên 11,000 km2 với số dân khoảng
700,000 đa phần mê tín dị đoan. Có một số ít tín hữu
sống trong vùng nầy nhưng nhiều người pha trộn đức
tin Cơ Đốc vào sự bái vật mê tín dị đoan của dân địa
phương.
Nhu cầu huấn luyện người lãnh đạo địa phương rất cấp
bách vì cớ dầu chỉ có một số hội thánh địa phương
trong đảo nầy nhưng họ cũng không tránh khỏi ảnh
hưởng của sự thờ lạy tà linh. Gần đây, một nhóm
truyền giáo từ thành phố Badung, Miền Tây Java đã

thường xuyên đến Sumba để làm chứng, giúp dân chúng
tìm nước sạch, cày cấy trồng tỉa và giúp đỡ về những nhu
cầu xã hội với sự cộng tác của hội Samaritan Purse. Kết quả
đã có nhiều người trở lại tin Chúa và nhóm truyền giáo từ
Bandung đã gởi giáo sĩ để chăm sóc, dạy Kinh Thánh và thờ
phượng. Lãnh đạo của nhóm nầy là ông Peter Latumahina,
là một kỹ sư trong một hãng chế tạo máy bay tại Nam
Dương. Ông cùng vợ ông đã bỏ thì giờ và tiền của để lo cho
công cuộc truyền giáo tại Sumba. Với lời yêu cầu của ông,
Union College sẽ tiếp tay trong việc huấn luyện những người
lãnh đạo Hội Thánh tại đây. Xin quý con cái và tôi tới Chúa
cầu nguyện và ủng hộ tài chánh cho công cuộc truyền giáo
và huấn luyện tại Sumba. Chi phí huấn luyện là $20 USD
một tháng cho một người trong chương trình huấn luyện 3
năm.
Giáo sư Tiến sĩ Makmur Halim
Dean of Indonesian School of Theology
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Tâm Tình của Hiệu Trưởng
Mục sư Tiến sĩ Dale Sewall

“Sự kính sợ Đức Giê-hô-va khởi đầu sự khôn ngoan;
người nào vâng giữ điều răn Ngài được thông sáng.”
Thi Thiên 111:10 BHD 2011

Rất dễ cho tôi để mình trở nên hững hờ đối với cuộc sống và với
người khác, ngay cả đối với Chúa, trở thành quá hững hờ.
Tôi muốn tạ ơn Chúa với hết cả tấm lòng. Song chương trình sinh
hoạt hằng ngày của tôi luôn bận rộn, và lòng biết ơn của tôi trở
nên quá rời rạc để có thể gọi được là hết lòng.
Tôi muốn sống với lòng cảm tạ về món quà sự sống mỗi ngày, và
chắc hẳn tôi đã học biết cách làm thế trong hai năm từ khi được
chẩn đoán bị ung thư màng não. Song khi việc chữa lành ngày
càng tiến triển, tôi lại bắt đầu coi sự sống là chuyện đương nhiên.
Tôi muốn kính trọng và yêu mến từng người tôi gặp. Song bởi thái
độ luôn phán đoán của cả hội thánh lẫn thế giới, cũng như bởi xu
hướng tội lỗi của riêng tôi, tôi thường hay nghĩ mình có quyền xét
nét người khác. Và vì thế tôi nhận ra mình không quý trọng những
người mà Chúa đã hy sinh mạng sống vì họ.
Chuyện coi thường đối với sự cao cả của Đức Chúa Trời, với món
quà quý báu của mỗi ngày được sống, và với mong muốn của Đức
Chúa Trời rằng chúng ta phải kính trọng và thương yêu từng người,
dường như là cách hành xử cố hữu của nhân loại. Trừ khi có một
điều gì ngoại lệ thúc đẩy, chúng ta thường sống với một thái độ hờ
hững đối với những gì là thiêng liêng.
Làm sao chúng ta lại trở nên điên rồ như vậy? Có lẽ bởi bản tính tự
nhiên trong ta –bởi sự sa ngã, hoặc bởi sự kiện là chúng ta sinh ra
mà không hay biết gì, nên chúng ta cần phải học cả sự khôn ngoan
lẫn hiểu biết. Kinh Thánh hứa rằng Đức Chúa Trời sẽ giúp chúng ta
làm điều ấy.
Vậy thì điều gì sẽ chữa lành sự dại dột của chúng ta? Đức Chúa
Trời sẽ giúp ta thế nào? Có thật “lòng kính sợ Chúa là khởi đầu của
sự khôn ngoan” chăng?
Lòng kính sợ là phương thế chữa lành sự hờ hững. Lòng kính sợ
khiến chúng ta lưu tâm và chú trọng vào điều quan yếu phải làm
trong lúc này. Khi chúng ta sợ hãi, hành động bừa bãi không phải
là can đảm, chỉ là làm ra vẻ can đảm thôi. Rồi khi có lý do để kính
sợ, chuyện làm ra vẻ can đảm chỉ là điên rồ. Lòng kính sợ nhắc
nhở chúng ta rằng những gì quan trọng trong cuộc sống không
được phép coi nhẹ. Đó là phương thế mà lòng kính sợ giúp ta được
khôn ngoan.
Chúa Giê-su nói rằng chỉ có một Đấng mà chúng ta phải kính sợ,
và đấy không phải là người có thể hủy hoại thân xác chúng ta rồi
sau đó không làm hại được nữa. Theo lời Chúa Giê-su, Đấng duy

nhất phải kính sợ là Đức Chúa Trời.
Và dẫu vậy Đức Chúa Trời yêu
thương cả những con chim bé nhỏ;
mà chúng ta còn đáng giá hơn cả
loài chim (Matthew 10:28-31).

Như thế lòng kính sợ giúp ta tránh
được tính dại dột. Và Đức Chúa
Trời là Đấng duy nhất ta phải kính sợ. Tuy nhiên Chúa Giê-su
cũng khích lệ chúng ta rằng: vì tình Đức Chúa Trời yêu ta,
chúng ta không cần phải sống đời mình trong sự sợ hãi Đức
Chúa Trời. Sứ đồ Giăng đồng ý với điều ấy khi viết “Không hề

có sự sợ hãi trong tình yêu thương, nhưng tình yêu thương trọn
vẹn thì loại bỏ sự sợ hãi…” (I Giăng 4:18)
Bởi thế chúng ta không sống đời mình trong sự sợ hãi Đức
Chúa Trời, tuy nhiên sự hờ hững về những gì quan trọng và
thiêng liêng vẫn cần được chữa lành. Và lòng kính sợ Chúa vẫn
là khởi đầu cho sự khôn ngoan. Vậy ta phải làm gì đây?
Thi Thiên 111:10 dạy thực hành lòng kính sợ Chúa, vì “người
nào vâng giữ điều răn Ngài được thông sáng..” Tôi nghĩ mình sẽ
là một người theo Chúa tốt hơn khi tôi thực hành một nhận
thức tâm linh rằng Chúa khác với tôi, rằng Chúa không coi
thường những sự thiêng liêng, rằng Chúa không hài lòng về tôi
khi tôi trở nên hững hờ với những gì thiêng liêng đối với Ngài.
Nếu tôi nhớ được phải kính sợ Chúa, thì tôi sẽ biết ơn hết lòng
hơn, và biết kinh ngạc trước những phước lành của Đức Chúa
Trời đầy dẫy quanh tôi, và trước vẻ huy hoàng của những công
trình Ngài làm.
Nếu tôi nhớ được phải kính sợ Chúa, thì tôi sẽ coi mỗi ngày
sống là một món quà tuyệt diệu, mà phần tuyệt hảo nhất là cơ
hội để dâng hiến bản thân tôi hầu trung tín cộng tác với Ngài.
Nếu tôi nhớ được phải kính sợ Chúa, thì tôi sẽ dễ dàng đón
nhận mọi người hơn với cùng một sự kính trọng và lòng yêu
mến mà Chúa đối đãi từng người. Làm sao tôi dám xét đoán
người mà Chúa Giê-su yêu mến?
Lòng kính sợ Chúa như thế không phải là gánh nặng. Đúng
hơn, đấy chính là phương cách sửa chữa sự hờ hững dại dột
của chúng ta. Thực hành lòng kính sợ Chúa đưa tới sự thông
hiểu về điều Đức Chúa Trời mong muốn nơi ta. Thi Thiên 112
diễn tả hành vi của những ai thực hành lòng kính sợ Chúa.
Đáng cho ta đọc lắm.
Thi Thiên 111 kết thúc với lời hứa hẹn về một niềm vui lớn lao.
Thi Thiên nói “Lời chúc tụng Ngài bền lâu mãi mãi.” Lời chúc
tụng đó đến từ con tim của những ai thực hành lòng kính sợ
Chúa, tín thác vào tình yêu của Đức Chúa Trời.
Trong khi chúng ta tiếp tục làm việc, học hành
và sống như các đồng đạo trong hội thánh và
trong thế giới của Đức Chúa Trời, hãy cầu
nguyện cho nhau được trung tín thực hành
lòng kính sợ Chúa, và nhờ đó được ơn thông
hiểu và tâm hồn đầy lời chúc tụng Ngài.
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Khóa Hội Thảo . . . (tiếp theo)
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giới, và dành chỗ trong trường chúng ta cho ban giáo
sư và sinh viên Chính Thống. Những gì tôi học từ
Tiến sĩ Oleksa đã xác nhận có một lịch sử phong phú
về sự trung tín của các con cái Chúa trong các Hội
Thánh Chính Thống giữa cuộc bách hại tại Đông Âu
và Trung Đông, trong đó có cả Syria, Iran và Ai Cập
ngày nay. Khả năng truyền đạt Tin Mừng xuyên văn
hóa rất hữu ích cho UUC, và tôi hy vọng các sinh viên
của chúng ta sẽ có cơ hội được học với ông.”
Giám mục Cesar Vicente Punzalan, chủ tịch của Philippine Council of Evangelical Churches,
cũng tham dự và bảy tỏ ước muốn ghi danh một số mục sư của tổ chức của ông vào
chương trình Tiến sĩ Mục vụ tại UUC.
UUC hy vọng sẽ đồng bảo trợ những khóa hội thảo khác với Bakke Associates để tạo cơ hội
cho ban giảng huấn UUC, các sinh viên và thân hữu được trải nghiệm những cơ hội học hỏi
tại nhiều nơi trên thế giới.

Cảm Tạ Chúa
♦ Tiến trình khai triển Trung Tâm Chuyển Ngữ diễn tiến cách khả quan.
♦ Những phước hạnh Chúa ban cho trong khóa hội thảo Hội Thánh Chính Thống tại Alaska
đã được tổ chức trong tháng 8 vừa qua.
♦ Lòng yêu mến Chúa và phục vụ Hội Thánh Ngài của sinh viên và cựu sinh viên của UUC khắp
mọi nơi trong mọi hoàn cảnh.

Vấn Đề Cầu Thay
Dâng Hiến
Viện Thần Học Tin Lành
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.vst.uuc.edu
Hoặc dâng hiến bằng cách
vào website của Viện
www.vst.uuc.edu
chọn "Dâng Hiến"
và theo sự hướng dẫn
trong trang này.

♦
♦
♦
♦
♦
♦

Tiến trình xin Thẩm Định Chất Lượng
Tài chính là nhu cầu cấp bách để đạt được yêu cầu của việc xin Thẩm Định Chất Lượng
Khoa Trưởng mới của Viện Thần Học Anh Ngữ của UUC
Dự án Trung Tâm Chuyển Ngữ Anh-Việt và Anh-Nam Dương sớm hoàn tất
Hội Thánh Phúc Âm Lào và ước muốn thực hiện Viện Thần Học Lào
Chương trình huấn luyện người lãnh đạo tại Sumba, Nam Dương

PHÂN ƯU
Ban Quản trị, toàn thể Giáo sư và Sinh viên của UUC
xin chia buồn cùng Giáo sư Ánh Tuyết Fisher về sự ra đi
của
Bà Quả phụ Mục sư Nguyễn Thái Dương.
Cụ bà an nghỉ trong nước Chúa
ngày 25 tháng 8 năm 2013
Xin Chúa Thánh Linh an ủi Giáo sư Ánh Tuyết Fisher
và tang quyến.

