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THƯ MỤC VỤ THÁNG 06/2022 

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

Vào đầu thế kỷ thứ nhất người ta ngạc nhiên thấy Hội thánh 

của Chúa Cứu Thế bỗng xuất hiện từ Giê-ru-sa-lem, nước Do-Thái. 

Thật ra sự có mặt của Hội thánh trên đất không phải là một bất ngờ, 

nhưng là một chương trình đã được Ba Ngôi Thiên Chúa hoạch định 

từ trước: Đức Chúa Cha từ trong cõi đời đời, đã sắp đặt chương trình 

thành lập Hội thánh. Kế đó, Đức Chúa Con từ  trời đến trần gian, để 

làm xong sự cứu rỗi cho loài người tội lỗi, qua sự chết và sự sống lại 

của Ngài. Sau cùng, Đức Thánh Linh được sai đến vào ngày lễ Ngũ 

Tuần, để bắt đầu xây dựng Hội thánh Chúa trong thế gian. 

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

chị em hãy làm cho lễ kỷ niệm Thánh Linh Giáng lâm trở nên một thời 

gian để chúng ta suy ngẫm về Chúa Thánh Linh với ba sự thật này:  

Sự Thật 1: Chúa Thánh Linh không phải là một ảnh hưởng, 

một sức mạnh, một sự khôn ngoan, nhưng là một ngôi vị và Ngài 

đang sống trong chúng ta. Trong khi có nhiều người nghi ngờ về 

ngôi vị của Chúa Thánh Linh, có kẻ truyền bá giáo lý không trung 

thực về Chúa Thánh Linh, thì chúng ta nhờ vào Thánh Kinh mà 

tin quả quyết rằng, Chúa Thánh Linh có ngôi vị, có thần tánh, và 

Ngài đang hiện hữu để thực thi nhiều công việc đối với thế gian, 

đối với người tin Chúa, và đối với Hội thánh. 

Sự Thật 2: Chính Chúa Thánh Linh (chớ không phải các sứ đồ, 

cũng chẳng phải bất cứ cá nhân nào) là người phát động sứ vụ loan 

báo Tin lành và môn đồ hóa. Chính Thánh Linh là Đấng đầu tiên 

đã thúc giục Phi-e-rơ, rao giảng Tin lành ở Giê-ru-sa-lem (Công vụ 

2). Chính Thánh Linh đã dẫn Ê-tiên phá đổ sự giam hãm chật chội 

của việc giữ luật pháp, và sự thờ phượng trong đền thờ để đến 

cùng người Hê-lê-nít (Công vụ 6:3,5,10; 7:55). Chính Thánh Linh 

đã đem nhiều người không thể tiếp xúc được vào trong hội thánh, 

trước tiên là những người Sa-ma-ri, rồi đến thái giám Ê-thi-ô-bi, rồi 

đến những người dân ngoại kính sợ Đức Chúa Trời như Cọt-nây, 

và cuối cùng là những người ngoại giáo hoàn toàn (10:19, 

44;14:46). Chính Thánh Linh đã hướng dẫn hội thánh An-ti-ốt, 

đang lúc thờ phượng, sai phái Phao-lô và Ba-na-ba ra đi trong cuộc 

hành trình truyền giáo, mà từ đó họ đã trở về báo cáo rằng Chúa 

đã “mở cửa đức tin cho người ngoại” (13:2; 14:27).   

Sự Thật 3. Chúng ta trước tiên cần được Thánh Linh đầy dẫy, 

rồi mới có thể đi ra dìu dắt muôn dân thành môn đệ. Không có 

Thánh Linh và quyền năng Ngài, thì không thể thực hiện công tác 

loan báo Tin lành và môn đồ hóa.  

Mời anh chị em và tôi mừng lễ kỷ niệm Chúa Thánh Linh 

Giáng lâm và nhận lãnh Thánh Linh đầy dẫy, để làm chứng nhân 

cho Chúa “tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri cho 

đến cùng trái đất” (Công vụ 1:8).   

Hội trưởng, 

(đã ký) 

Giám mục Tô Văn Út 


