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THƯ MỤC VỤ THÁNG 05/2022 

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

Trong Cơ Đốc giáo có ba lễ lớn là lễ Giáng Sinh, lễ Phục Sinh, và 

lễ Ngũ Tuần. Tuy nhiên, có hai ngày lễ khác cũng quan trọng không 

kém là lễ Thương Khó và lễ Thăng Thiên. Chúng ta đã kỷ niệm lễ 

Thương Khó và lễ Phục Sinh của năm 2022. Ngày Thứ Năm 26 tháng 

5 sắp đến là lễ kỷ niệm Chúa Thăng Thiên. Lễ này luôn rơi vào ngày 

Thứ Năm, nhưng thường mừng lễ vào ngày Chúa Nhật của tuần đó 

(29/05/2022). Theo Thánh Kinh, sau khi Chúa Cứu Thế Giê-xu từ cõi 

chết sống lại, Ngài đã ở lại cùng với các môn đồ trong bốn mươi (40) 

ngày, cả ở Giê-ru-sa-lem và Ga-li-lê. Sau đó, “Ngài dẫn các môn đồ đến 

gần làng Bê-tha-ni và giơ tay lên ban phước cho họ. Đang khi ban 

phước, Ngài lìa các môn đồ và được đem lên trời” (Lu-ca 24:50-51).  

Trong sách Công vụ, ông Lu-ca kể lại câu chuyện trên bằng 

những từ ngữ khác: 

“Dạy bảo các sứ đồ 

xong, Chúa được tiếp 

rước lên trời đang khi 

họ ngắm nhìn Ngài. 

Một đám mây che 

khuất Chúa, không ai 

còn trông thấy nữa… 

Các sứ đồ liền xuống núi 

Ô-li-ve, trở về Giê-ru-sa-lem. Núi ấy chỉ cách Giê-ru-sa-lem độ một cây số 

rưỡi” (Công vụ 1: 9, 12 BDY).  

Thưa anh chị em, Chúa Giê-xu thăng thiên là một ơn phước lớn cho 

chúng ta. Sau khi Chúa thăng thiên 10 ngày, Thánh linh giáng lâm ở 

với Hội thánh cho đến bây giờ. Như vậy, sự thăng thiên của Chúa Cứu 

Thế đem đến kết quả lớn lao là Thánh linh được ban cho chúng ta (Công 

vụ 2:33). Chúa Cứu Thế thăng thiên để sắm sẵn cho chúng ta một chỗ ở 

trên trời. Chúa nói: "Trong nhà Cha Ta có nhiều chỗ ở; nếu không phải 

vậy, sao Ta lại nói với các con rằng Ta đi chuẩn bị cho các con một 

chỗ? Khi Ta đi và đã chuẩn bị chỗ cho các con rồi, Ta sẽ trở lại đem các 

con đi với Ta, để Ta ở đâu thì các con cũng ở đó” (Giăng 14: 2-3). Chúa 

Giê-xu thăng thiên để có thể cầu thay cho chúng ta. Ông Phao-lô viết: 

“… Chúa Cứu Thế Giê-xu đã chịu chết, sống lại và hiện nay ngồi bên 

phải Thượng Đế, đang cầu thay cho chúng ta” (Rô-ma 8:34 BDY). 

Thưa anh chị em, với Thư Mục Vụ Tháng Năm này, tôi kêu gọi anh 

chị em hãy làm cho lễ Thăng Thiên sắp tới, trở nên một thời gian để 

chúng ta suy ngẫm về sứ mạng Chúa trao cho mọi người tin Chúa:“…khi 

Đức Thánh Linh giáng trên các con thì các con sẽ nhận lấy quyền năng 

và làm chứng nhân cho Ta tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-

ma-ri cho đến cùng trái đất” (Công vụ 1:8). Giáo hội không còn bị đóng 

khung ở một nơi chốn hạn hẹp như Ga-li-lê, hay Giê-ru-sa-lem, hay Giu-

đê hay Sa-ma-ri, mà Giáo hội đi khắp thế gian để loan báo Tin lành cho 

mọi dân, mọi nước. Việc Chúa Cứu Thế thăng thiên cũng bảo đảm với 

chúng ta rằng, có một mục đích tối hậu cho cuộc đời lữ hành này, đồng 

thời đảm bảo với chúng ta rằng hành trình trên đất này, tuy có nhiều 

khó khăn, nhưng chắc chắn sẽ dẫn đưa chúng ta về cùng Chúa trên trời: 

"Ta ở đâu thì các con cũng ở đó” (Giăng 14: 3). 

 Mời anh chị em và tôi sống trong tinh thần đón mừng lễ kỷ niệm 

Chúa Thăng thiên sắp đến!  

Hội trưởng, 

(đã ký) 

Giám mục Tô Văn Út 


