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

      Thưa anh chị em, sau hơn 4 tháng tạm ngưng các sinh hoạt mục vụ và các 

buổi lễ thờ phượng vì ảnh hưởng của dịch bệnh, hôm nay Giáo hội xin gửi đến 

quý mục sư, mục sư nhiệm chức, truyền đạo quản nhiệm cùng các hội thánh 

những hướng dẫn dưới đây, dựa trên Chỉ thị số 18/CT-UBND của chính quyền 

Thành phố ký ban hành ngày 30/9/2021. (1) Từ ngày 01/10/2021, nhà thờ được 

mở cửa lại và người tham gia sinh hoạt mục vụ và các buổi lễ thờ phượng mà 

chưa được tiêm đủ liều vắc-xin, thì chỉ được phép tập trung tối đa 10 người và 

luôn tuân thủ thực hiện việc giữ khoảng cách, đeo khẩu trang và khử khuẩn. 

(2) Trường hợp 90% những người tham gia sinh hoạt mục vụ và các buổi lễ thờ 

phượng mà đã được tiêm đủ liều vắc-xin hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 thì được 

phép tập trung tối đa 60 người và luôn tuân thủ thực hiện việc giữ khoảng cách, 

đeo khẩu trang và khử khuẩn.  

 Thưa anh chị em, trong giai đoạn khó khăn này, tôi khuyến khích anh chị 

em đọc và suy ngẫm Thi thiên 103: 1-5 để ca ngợi ân điển kỳ diệu của Thiên 

Chúa: “Hỡi linh hồn ta, hãy chúc tụng Đức Giê-hô-va! Mọi điều gì ở trong ta, hãy 

ca ngợi danh thánh của Ngài! Hỡi linh hồn ta, hãy chúc tụng Đức Giê-hô-va, chớ 

quên các ân huệ của Ngài. Chính Ngài tha thứ các tội ác ngươi, chữa lành mọi 

bệnh tật ngươi, cứu chuộc mạng sống ngươi khỏi chốn hư nát, lấy lòng nhân từ 

và thương xót mà làm vương miện đội cho ngươi. Ngài làm cho ngươi được mãn 

nguyện với những điều tốt đẹp, để tuổi thanh xuân của ngươi hồi phục như của 

chim phụng hoàng”. 

 Thưa anh chị em, để được vui sống trong hoàn cảnh khó khăn này, chúng 

ta phải hoàn toàn tin cậy vào Đấng hướng dẫn là Chúa Giê-xu. Tôi nhớ những 

ngày đầu mới đến Toronto, Canada cách đây 40 năm, tôi được anh Vũ Đức Thuận 

dạy tôi lái xe. Trong buổi đầu tiên tập lái xe, tôi tưởng rằng mình không thể lái 

xe được. Bởi vì ngồi lái xe mà người tôi cứng đơ, môi tôi mím lại, mắt tôi ngó 

trừng trừng, hai tay tôi nắm chặt tay lái, cử chỉ thật vụng về. Anh Thuận lúc ấy 

quả thật là người dạy lái xe giỏi, nên đã bảo tôi. “Thầy cứ ngồi cho thoải mái, 

đừng nắm chặt tay lái, cứ bình tĩnh, vả lại có em ngồi bên cạnh đây đừng có sợ!” 

Và thật vậy, khi làm theo sự hướng dẫn của anh Thuận, tôi đã lái xe được. 

  Chúng ta ngày nay cũng mím môi, nhăn mặt, cố gắng lái cuộc đời mình 

như tôi tập lái xe hồi đó. Tại sao? Tại chúng ta sợ. Chúng ta sợ khó khăn cứ xảy 

ra hoài, chúng ta sợ lầm lẫn, sợ thất bại, sợ thử thách, sợ cám dỗ, sợ hoạn nạn… 

Chúng ta muốn cho đời mình tốt lành mà chỉ tin ở sức mình thôi, chớ không phó 

thác đời mình cho Đấng hướng dẫn là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Thưa anh chị em, 

Chúa đang phán với chúng ta: “Đừng sợ vì Ta ở với con, chớ kinh khiếp vì Ta là 

Đức Chúa Trời của con! Ta sẽ làm cho con mạnh mẽ;  phải, Ta sẽ giúp đỡ con, 

dùng tay phải công chính của Ta mà nắm giữ con…” (Ê-sai 41:10).  

 Thưa anh chị em, với THƯ MỤC VỤ THÁNG MƯỜI này, 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 LŨNG 

TỐI TĂM đang vây lấy chúng ta. 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 Chúa trong tháng 

10/2021! 

Hội trưởng, 
 

Giám mục Tô Văn Út 


