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Sứ điệp đầu năm 2009 của Đức Giám Mục

“ Các tín hữu đồng tâm nhất trí, ngày ngày chuyên cần đến Đền Thờ.
Khi làm lễ bẻ bánh tại tư gia, họ dùng bữa với lòng đơn sơ vui vẻ và ca tụng
Thiên Chúa.”
Kính gửi anh chị em trong Giáo phận Saitama,
Xin chúc mừng Giáng Sinh và Năm Mới đến anh chị em. Năm nay, anh chị em mừng lễ Giáng
Sinh và Năm Mới như thế nào ?
Tôi luôn cầu nguyện cho anh chị em và hết lòng cảm tạ Thiên Chúa vì trong các Giáo xứ, anh
chị em đã thể hiện tinh thần cộng đoàn và quan tâm đến những người bị khinh miệt.
Liên mục vụ truyền giáo bắt đầu vào năm 2008. Lễ kỷ niệm 100 năm di dân đến Braxin và lễ
phong Chân Phước đã được tổ chức. Trong năm mới 2009 này sẽ có đại hội bóng đá giữa các khu,
đại hội Giáo phận, hội nghị công lý và hòa bình, đại hội Saitama. Mong rằng thành quả tình liên
đới của các cộng đoàn và các khu sẽ thể hiện ở đó.
Mặt khác, xã hội của chúng ta đang có những bất an về công việc, về lương thực và nhiều bất
an khác vì nguy cơ xuống dốc tài chánh phát xuất ở Mỹ. Chính trong hoàn cảnh sinh sống khó
khăn và bất an này, anh chị em cần phải tin tưởng vào Thiên Chúa. Niềm hy vọng thật sự sẽ có
được qua việc lắng nghe Lời Chúa, thực thi Lời của Ngài và dõi bước theo Đức Giêsu- Đấng Cứu
Thế.
<Cộng đoàn đặt Lời Chúa và Thánh Thể làm trung tâm>
Câu 46-47 chương 2 của sách Tông đồ công vụ đã được trích dẫn làm đầu đề ở trên thuật lại
hoàn cảnh các tín hữu của Giáo hội thời sơ khai. Nửa phần đầu viết về việc các tín hữu đồng tâm
nhất trí, tụ họp ở Đền Thờ, lắng nghe Lời Chúa trong sách Thánh, tưởng nhớ đến Đức Giêsu và ca
tụng Thiên Chúa. Đây chính là phần phụng vụ Lời Chúa trong Thánh lễ được kế thừa đến ngày
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nay. Nửa phần sau miêu tả việc các Tông đồ tụ họp tại các nhà, cùng nhau chia sẻ tấm bánh, dùng
bữa và dâng lời ca tụng Thiên Chúa. Đây chính là phần phụng vụ Thánh Thể mà ngày nay chúng
ta vẫn đang chia sẻ. Chúng ta cũng cùng nhau dùng bữa mỗi khi có baza và lễ hội.
Tôi biết anh chị em rất quí trọng Thánh lễ có Lời Chúa và Thánh Thể làm trung tâm. Anh chị
em cũng giống như các tín hữu của Giáo hội thời sơ khai là tụ họp vào mỗi Chúa Nhật, hoặc vào
dịp đón mừng lễ Phục Sinh, lễ Giáng Sinh, và năm mới để dâng lời ca tụng Thiên Chúa. Nhờ đó
mà cộng đoàn chúng ta tồn tại.
<Cộng đoàn sinh ra hơn 20.000 vị tử đạo>
Tôi mong rằng cộng đoàn của chúng ta sẽ trở thành một cộng đoàn phong phú hơn. Để được
như thế, chúng ta có thể làm những gì ? Tôi nghĩ rằng chúng ta có thể học hỏi từ 188 vị tử đạo đã
được phong Chân Phước.
Xin anh chị em nhớ lại chuyện cộng đoàn Kitô hữu đã sinh ra hơn 20.000 vị tử đạo cách đây
400 năm. Người ta nói rằng số Kitô hữu lúc bấy giờ là khoảng 400.000 – 600.000 người. Cứ
khoảng từ 20 -30 người thì có một vị tử đạo. Chắc chắn là nhờ vào đức tin vững chắc của cộng
đoàn lúc bấy giờ. Thật khó để giải thích con số 20.000 vị tử đạo nếu chỉ dựa vào đức tin vững
chắc của từng người. Nguời ta cũng sẽ không giải thích được nếu không nghĩ đến chuyện nhờ vào
đức tin vững chắc của cộng đoàn nên mới có được nhiều vị tử đạo.
Chúng ta hãy thử so sánh thời buổi lúc bấy giờ và thời buổi ngày nay. Thời bấy giờ có phụng
vụ Lời Chúa nhưng không có Thánh lễ. Họ ưu tiên cho Thánh ý của Thiên Chúa hơn là lối suy
nghĩ của loài người; họ tụ họp nhau mỗi tuần trong tâm tình đợi chờ Thánh Thể và Linh mục.
Cộng đoàn chúng ta trong thời buổi bây giờ ra sao ?
Thêm một điểm nữa đó là việc “ chia sẻ ”. Cộng đoàn Kitô hữu lúc bấy giờ không có Linh mục
nên họ triệt để phân công công việc cho nhau và cùng nhau chia sẻ. Còn bây giờ thì sao ? Người
tín hữu có cùng nhau chia sẻ và nâng đỡ nhau không ?
Dĩ nhiên có những điểm tương đồng với các tín hữu lúc bấy giờ. Đó là điểm tương đồng với
Giáo hội thời sơ khai, sự tồn tại của cộng đoàn, buổi tụ họp hàng tuần của các tín hữu, việc lắng
nghe Lời Chúa và ca tụng Ngài.
<Việc chia sẻ trên nền tảng Lời Chúa giúp cho cộng đoàn trở nên phong phú>
Điều cơ bản của Liên mục vụ truyền giáo là các tín hữu tự chủ phân chia các công việc trong
cộng đoàn, chứ không quá lệ thuộc vào Linh mục. Nếu có được những buổi chia sẻ Lời Chúa thì
đức tin của cộng đoàn sẽ thêm vững chắc hơn. Những buổi chia sẻ có thể thực hiện trong từng gia
đình, hoặc là tụ họp tại một gia đình. Chắc hẳn cũng cần có những buổi tụ họp của các vị cao niên.
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Chúng ta có thể dùng thời gian trước hoặc sau những lúc vệ sinh nhà xứ. Cũng có thể tổ chức
những buổi tụ họp với những người không cùng Giáo xứ. Hãy tổ chức thêm những buổi tụ họp
chia sẻ Lời Chúa cho các thanh niên. Đương nhiên cũng cần có những buổi chia sẻ theo ngôn ngữ
bản xứ của từng cộng đoàn. Anh chị em nên có thêm những sáng kiến để tổ chức những buổi tụ
họp chia sẻ. Nếu cần, anh chị em có thể mời các Linh mục và tu sĩ cùng tham gia chia sẻ Lời
Chúa.
Việc chia sẻ dựa trên nền tảng Lời Chúa đã được Giáo phận xúc tiến, nhưng xin anh chị em hãy
thực hiện một cách cụ thể hơn qua việc tổ chức các buổi tụ họp với một ít người. Nhờ đó, cộng
đoàn của chúng ta sẽ đón nhận được nhiều hồng ân và gặt hái được tình yêu, đức tin và niềm hy
vọng chân thật.
Kính chúc anh chị em một năm tràn đầy hồng ân và thấm nhuần Lời Chúa. Tôi gửi đến anh chị
em phép lành. Xin Thiên Chúa toàn năng, là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh
chị em.

Ngày 1 tháng 1 năm 2009
Giáo phận Saitama
Giám mục Mác-se-li-nô Tani Daiji
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