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Thư Mục Vụ Tháng 08/2022 

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

Hơn một tháng trước, tôi được Chúa nhắc nhở phải đọc lại cuốn 

Thiên Lộ Lịch Trình của John Bunyan. Cuốn sách này được xuất 

bản hơn ba trăm năm trước, đã 

chạm đến cuộc sống của hàng 

triệu người trên khắp thế giới. 

Nó đã được phát hành chỉ sau 

Kinh Thánh, với hàng triệu 

cuốn và hơn 200 ngôn ngữ 

khác nhau, trong đó có tiếng 

Việt. Tôi nghe kể lại có một tôi 

tớ Chúa (C.H. Spurgeon) đã 

đọc nó hơn một trăm (100) lần. 

Ông nói: “Nó là cuốn sách mà 

tôi đọc dường như không hề 

chán; và bí quyết mà sách 

luôn tươi mới là vì nó được 

biên soạn từ Kinh Thánh. Đó 

thật là sự dạy dỗ trong Kinh Thánh, được đưa vào dưới dạng một 

câu chuyện ngụ ngôn đơn giản nhưng rất nổi bật”. Cuốn Thiên Lộ 

Lịch Trình kể chuyện về nhân vật chính là anh Cơ Đốc Nhân đang 

đi dạo trên cánh đồng và đọc Sách (Kinh Thánh). Trong khi đọc, 

anh bắt đầu run rẩy và khóc lóc. Anh nhận ra hậu quả đáng sợ của 

tội lỗi và biết rằng chính anh, gia đình anh, và thành phố của anh 

sẽ bị kết án, trừ khi có thể tìm thấy một lối thoát.  

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

anh chị em hãy cùng với tôi đọc và suy ngẫm cuốn Thiên Lộ Lịch 

Trình mỗi sáng vào giờ gặp gỡ Chúa. Tôi đã khởi sự đọc kỹ và suy 

ngẫm kiệt tác của Bunyan cùng với Kinh Thánh kể từ ngày 

23/06/2022 và đã tìm thấy sức mạnh khi đọc nó vào mỗi buổi 

sáng. Mỗi ngày tôi đọc một đoạn ngắn kèm với Kinh Thánh để ứng 

dụng vào cuộc sống Cơ Đốc. Thiên Lộ Lịch Trình là một bức chân 

dung sống động về hành trình về quê trời của mỗi người tin Chúa. 

Hành trình của anh Cơ Đốc Nhân cũng chính là hành trình thuộc 

linh của mỗi chúng ta. Cả chiến thắng và thất bại của anh ấy trên 

cuộc hành trình đều rất quen thuộc với chúng ta. 

Thưa anh chị em, thông điệp của cả Thiên Lộ Lịch Trình và Kinh 

Thánh là “hãy vì đức tin mà chiến đấu dũng cảm, giành lấy sự 

sống đời đời, là sự sống mà con đã được gọi đến (I Ti-mô-thê 6:12). 

Và “… ai kiên trì chịu đựng cho đến cùng sẽ được cứu rỗi” (Ma-thi-

ơ 24:13). Chúa không muốn anh chị em chán nản, bỏ cuộc, nhưng 

cứ noi gương những người đã nhờ đức tin và nhẫn nại, hưởng được 

điều Chúa hứa (Hê-bơ-rơ 6:12). 

Mời anh chị em và tôi nhận lấy thông điệp của cả Thiên Lộ Lịch 

Trình và Kinh Thánh để tiếp tục đâm rễ vững gốc, không chuyển 

dịch khỏi nền hy vọng Phúc âm chúng ta đã nghe và tin nhận. 

Đồng thời chúng ta sẽ tiếp tục truyền bá Phúc âm ấy khắp các dân 

tộc trên thế giới (Cô-lô-se 1: 21-23).. 

Hội trưởng, 

Giám mục Tô Văn Út 


