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Gia đình Giáo hội Giám lý Liên hiệp Việt Nam quý mến,  

Chúng ta đang ở vào những ngày cực kì khó khăn. Đại dịch Covid-19 đang hoành 

hành một cách dữ dội đến mức đáng sợ tại Sài Gòn và nhiều tỉnh thành của đất nước. 

Theo nhận định của ông Phan Văn Mãi: “tình hình dịch bệnh vẫn còn rất phức tạp, 

số ca nhiễm vẫn còn cao; hệ thống điều trị quá tải và vận hành chưa đồng bộ; quy 

trình tiếp nhận và điều trị các ca bệnh có lúc, có nơi chưa kịp thời, tỷ lệ tử vong chưa 

giảm. Nguy cơ dịch tái bùng phát mạnh hơn, khốc liệt hơn vẫn còn cao nếu chúng ta 

mất cảnh giác, chủ quan”. Trong giai đoạn khó khăn này, cách phòng chống dịch tốt 

nhất là anh chị em tiếp tục cầu nguyện, chấp hành nghiêm yêu cầu giãn cách và luôn 

tuân thủ thực hiện 5K (Khoảng cách – Khẩu trang – Khử khuẩn – Không Tụ tập – 

Khai báo Y tế). 

Thưa anh chị em, với THƯ MỤC VỤ THÁNG CHÍN này, tôi mời gọi anh chị em 

tiếp tục giúp cho chính mình và những thành viên trong gia đình gần gũi với Chúa 

và với nhau để THỜ PHƯỢNG CHÚA CÁ NHÂN VÀ TRONG GIA ĐÌNH. Nhờ đó, giúp 

chúng ta giảm bớt lo âu và hoang mang giữa tình hình dịch bệnh phức tạp.  

Trong giai đoạn khó khăn này, tôi khuyến khích anh chị em đọc và suy ngẫm Thi 

thiên 23 để được an ủi: “Đức Giê-hô-va là Đấng chăn giữ tôi, tôi sẽ chẳng thiếu thốn 

gì. Ngài khiến tôi an nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi, dẫn tôi đến mé nước bình tịnh. Ngài 

làm tươi mới linh hồn tôi, dẫn tôi vào các lối công chính vì cớ danh Ngài. Dù khi con 

đi trong trũng bóng chết, con sẽ chẳng sợ tai họa nào, vì Chúa ở cùng con. Cây trượng 

và cây gậy của Chúa an ủi con. Chúa dọn bàn cho con trước mặt kẻ thù nghịch con. 

Chúa xức dầu cho đầu con, chén con đầy tràn. Thật vậy, trọn đời tôi, phước hạnh và 

sự thương xót sẽ theo tôi. Tôi sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va cho đến lâu dài”. Đọc và 

suy ngẫm Thi thiên này, tôi nhận ra Chúa là Người Chăn nhân từ, vì (1) Ngài cho 

chúng ta ăn uống đầy đủ; (2) Ngài cho chúng ta được an nghỉ; (3) Ngài hướng dẫn  

chúng ta trên đường ngay nẻo chính; và (4) Ngài bảo vệ chúng ta khi đi qua THUNG 

LŨNG TỐI TĂM.  

Thưa anh chị em, trong giai đoạn khốc liệt này, có rất nhiều THUNG LŨNG TỐI 

TĂM đang vây lấy chúng ta như: (1) Thung lũng của sự chết; (2) Thung lũng của đại 

dịch Covid-19 đang bùng phát (3) Thung lũng của sự lo lắng về tương lai; (4) Thung 

lũng của lòng bối rối, lo âu, sợ hãi; (5) Thung lũng của nợ nần; (6) Thung lũng của sự 

lo lắng vì phải đối mặt với sự xung đột; (7) Thung lũng của sự trầm cảm; (8) Thung 

lũng của sự cô đơn (đơn độc); (9) Thung lũng của sự thất bại; (10) Thung lũng của sự 

chán nản; (11) Thung lũng của sự tuyệt vọng; (12) Thung lũng của thiên tai, địa biến; 

(13) Thung lũng của sự lo lắng về sự an toàn của mình; (14) Thung lũng của sự mất 

ngủ (không thể ngủ được).  

Tôi tiếp tục mời gọi anh chị em Cùng Với Giám Mục Gặp Gỡ 

Chúa Mỗi Ngày trên Facebook của Giáo hội (“Giám Lý Việt Nam”). 

Đây là phương tiện của ân điển để anh chị em có thể nhận được sự 

hướng dẫn của Chúa mà vượt qua những THUNG L ŨNG TỐI TĂM 

đang vây lấy chúng ta một cách dữ dội đến mức đáng sợ. Đây là 

thì giờ quý báu để anh chị em có thể nhận lãnh phước hạnh và sự 

thương xót của Chúa mỗi ngày. 

            Mời anh chị em cùng với tôi sống cuộc đời làm vinh hiển 

danh Chúa trong tháng 9, 2021! 

Hội trưởng, 

 

Giám mục Tô Văn Út 


