
Chào đón ( Khánh nhật Truyền Giáo Thế giới). 
   
   Tôi xin gửi lời chào đến tất cả anh chị em trong Giáo phận Saitama nhân ngày Truyền Giáo Thế giới . 
Tất cả chúng ta đều là môn đệ của Chúa Giesu . Ngài mời gọi chúng ta đi rao giảng Tin Mừng . Chúa 
Giesu Phục Sinh đã truyền cho các môn đệ rằng [ Các con hãy ra đi rao truyền cho các dân nước trở nên 
môn đệ của ta .] (Mattheu 28.19) Và lời truyền này cũng hướng về chúng ta là chi thể của Giáo hội  
   Và chı́nh bạn là người đã lắng nghe lời 

. Hãy tự suy nghı̃ lại chúng ta đã rao giảng tin Mừng như thế nào .Dựa vào điểm này tôi xin 
gửi đến tất cả các Tín hữu 2 đề tài dưới đây để mọi người tham khảo . 
 1-Đối với anh Chúa Giesu là ai ? 
    Môn đệ Chúa Giesu là những ai . Mà đã sống vâng phục cũng như tin tưởng vào Chúa Giesu . Đặt 
niềm tin vào Chúa ra sao . Sống vâng phục Thiên Chúa thì thế nào . Chúng ta đã thể hiện cũng như 
truyền đạt niềm tin vào Thiên Chúa như thế nào qua chính hành động , lời nói và niềm tin của chúng ta  
   Người rao giảng Tin Mừng , không phải vay mượn , phải truyền đạt và thể hiện niềm tin qua chính 
hành động và lời nói của chúng ta . Phải áp dụng niềm tin của chúng ta qua lời nói và thực hành trong 
sinh hoạt đời sống hằng ngày . Qua miệng lưỡi của chúng ta đã thể hiện niềm tin với một ý nghĩa sâu xa 
mà chúng ta đã từng suy gẫm . Niềm Tin có khác nhau tùy vào sự suy nghĩ và thể hiện của mỗi người . 
Chúng ta cần biểu lộ niềm tin của chúng ta và đồng thời cần học hỏi thêm về những lời nói và niềm tin 
của những người khác đã bộc lộ cũng là điều quan trọng . 
 2-Đặc biệt đối với anh Tâm hồn anh đã cảm nhận như thế nào khi đọc Thánh Thư và Cầu nguyện . 
   Mổi ngày trong lúc cầu nguyện hay đọc Thánh Thư . Trong sâu thẳm tâm hồn ta đã cảm nhận được 
ý nghĩa của Thánh Thư hay những ý chỉ mà chúng ta cầu nguyện chưa ? Xác nhận lại điều này cũng là 
một việc quan trọng . 
   Ngay chính bản thân tôi, đặc biệt trong thời điểm này trong thâm tâm tôi cảm nhận rất sâu xa về 
Thánh Thư cũng như những lời cầu nguyện được biểu hiện dưới đây . 
  Tình yêu Chúa thật bao dung với tất cả mọi loài . 
[Chúa yêu thương hết mọi loài hiện hữu , không ghét bỏ bất cứ loại nào . Nếu ghét bỏ thì Chúa đã 
không tạo dựng nên . Nếu như Ngài không muốn , làm sao mọi vật tồn tại . Nếu như Ngài không cho 
hiện hữu , làm sao nó có thể duy trì . Lạy Chúa Tể là đấng yêu sự sống , Chúa xử khoan dung với mọi 
loài , vì mọi loài đều là của Chúa ] (Trích sách Khôn Ngoan 11-24-26) . 
  Cầu nguyện cho chiến thắng sự ác . 
{ Lạy Thiên Chúa từ nhân xin cứu chúng con thoát khỏi sự ác , xin ban bình an cho chúng con . Qua sự 
hiệp thông với Ngài sẽ giúp chúng con giải phóng khỏi tội lỗi , và vượt qua tất cả mọi thử thách . Qua 
niềm hy vọng mong chờ ngày Chúa Giesu Kito Cứu thế lại đến . } 
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