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Xin gửi lời chúc Giáng Sinh và Năm mới đến tất cả Anh chị em trong 

Giáo phận Saitama . 

 

Dựa vào [ Năm Thánh Lòng Thương Xót Chúa ] Xin gửi lời chúc Giáng Sinh và Năm mới đến tất cả 

Anh chị em . 

 

   Đức Thánh Cha Phanxico đã kêu gọi . 

[ Chúng ta được mời gọi cùng sống với một tâm hồn quảng đại tha thứ . Để được như tế chính 

chúng ta phải biết đón nhận tình thương yêu tha thứ này ] . 

   Thiên Chúa Ngài đã luôn ban tràn đầy hồng ân xuống trên chúng ta qua lòng từ bi thương xót 

của Ngài . Và hơn thế nữa Ngài đã ban Thánh Linh xuống trên chúng ta mỗi ngày và qua đó chúng 

ta đã trở lên đổi mới hơn . Thực thế Ngài đã thổi Thần khí Ngài để tất cả được trở lên đổi mới . 

   [ Ngài đã thổi Thần khí để tạo dựng nên con người , và làm cho trái đất trở lên đổi mới hơn ] .y 

   Trở lên đổi mới đồng nghĩa với kỳ công sáng tạo . Kỳ công sáng tạo của Thiên Chúa qua sự 

hoạt động của Thánh Linh và dựa vào lịch sử cứu độ của Thiên Chúa , ngày ngày tất cả mọi sự 

trên địa cầu đã được canh tân . Kỳ công sáng tạo của Thiên Chúa đã được hoàn tất qua sự dựng 

lên [ Trời mới đất mới ] . 

 

   Nhớ lại thời xưa khi học hán văn từ cổ điền thời Khổng Tử của Trung quốc có đoạn chép như 

sau . 

   [ Hôm nay sẽ trở lên mới hơn , ngày ngày sẽ trở lên mới hơn và ngày ngày sẽ trở lên mới 

hơn ] . 

Để ngày ngày trở lên đổi mới ngày ngày chúng ta phải đón nhận ơn Chúa Thánh Linh .ường hợp  

   Ở trong tiếng nhật có sử dụng từ Kegale「ケガレ」, còn được viết là「気枯れ」có nghĩa là khô 

khan , khô héo . Có những thuyết nói về từ này . Trường hợp đối với Tín hữu Công Giáo có thể 

được coi là「Thần Linh của Chúa đã cạn khô」. 

 

   Mong rằng trong năm nay chúng ta sẽ là một năm cùng sống trong lòng từ bi nhân hậu của 

Chúa . Và chúng ta luôn cầu xin Chúa Thánh Linh giúp đỡ và hướng dẫn giúp chúng ta thực hiện 

được một năm hòa bình trong tình thương yêu của Chúa Giesu Kito . 
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