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（2010年 新年司教メッセージ・ヴェトナム語）  

            
 

 

 

 

Sứ  đầu năm 2010 của Đức Giám Mục 

 

 
Hãy thay mặt Đức Ki-tô và hòa giải với Thiên Chúa (1) 

 

Kính gửi anh chị em trong Giáo phận Saitama 

 

  Xin mừng lễ Giáng Sinh và chúc mừng Năm Mới đến tất cả anh chị em. 

  Trong tình hình kinh tế xuống dốc, nhiều người đã gặp khó khăn không những về công việc, 

đời sống mà còn về cả mặt tinh thần nữa. Với tình huynh đệ, nhiều giáo xứ và các khu đã cùng 

cầu nguyện, chia sẻ và giúp đỡ họ. Khi thấy được những việc làm như thế, tôi thật sự cảm nhận 

rằng hồng ân của Thiên Chúa luôn tuôn trào ngay trong những nghịch cảnh. 

  Năm nay là năm thứ 10 kể từ khi tôi được tấn phong Giám Mục. Vào đầu năm này, tôi muốn 

chia sẻ và cùng với anh chị em suy niệm về việc hòa giải với Thiên Chúa. 

 

  Hòa giải với Thiên Chúa. 

  Nhờ Đức Ki-tô, Thiên Chúa đã cứu chúng ta khỏi vòng tội lỗi và cho chúng ta được hòa giải 

với Người. Hòa giải là phục hồi lại mối tương giao tiên khởi giữa Thiên Chúa với loài người. 

Thế nhưng, khi nhìn vào xã hội, chúng ta thấy việc hòa giải giữa Thiên Chúa với loài người vẫn 

chưa được thực hiện. Chính vì chúng ta đã hòa giải với Thiên Chúa, nên chúng ta có vai trò rao 

truyền sự hòa giải với Thiên Chúa cho nhiều người. Thánh Phao-lô nói : “Thiên Chúa đã nhờ 

Đức Ki-tô mà cho chúng ta được hòa giải với Người, và trao cho chúng tôi chức vụ hòa giải.” 

(2) 

  Qua việc cầu nguyện cho nền hòa bình và rao giảng lời Chúa tại nhiều nơi, anh chị em đã 

hoàn thành “chức vụ hòa giải” này. Tôi muốn chia sẻ với anh chị em 3 điểm rất gần gũi với 

chúng ta về việc hòa giải với Thiên Chúa.  

 

  Hòa giải với chính mình 

 Có 12 bước trong chương trình giúp cai nghiện. Trong lời nguyện của 12 bước ấy có câu : 

“Tôi phải nhận biết rằng dù mình có bất lực đến đâu, hay không gánh vác nổi cuộc sống của 

chính bản thân đi nữa.” 
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  Sự phủ nhận chính bản thân ngăn cản mình không nhận ra những giới hạn, yếu đuối và khó 

khăn trong cuộc sống của mình. Phải chăng mình quá phô trương, và làm cho người khác phải 

để ý đến. Mình đã lắng tai nghe lời khuyên của bạn hữu chưa. Nhớ lại việc Thiên Chúa đón 

nhận cả con người của mình chính là dịp để đón nhận bản thân. Chúng ta luôn bị vây quanh bởi 

quan điểm giá trị của xã hội chỉ biết ưu tiên cho kinh tế và hiệu suất. Có trường hợp có người 

cũng phải mang những kỳ vọng hoặc những gánh nặng không thể vác nổi. Đáp trả hay cự 

tuyệt ? Dù sao chăng nữa thì cũng phải nhớ rằng mình muốn làm gì và mong chờ điều gì.  

  Để hòa giải với chính bản thân, tôi thiết nghĩ chúng ta cần phải trân trọng thời gian chia sẻ, 

giây phút cầu nguyện khi nhìn lại tâm hồn và thể xác, cuộc sống và mối tương quan với anh chị 

em lân cận. 

 

  Hòa giải với anh chị em lân cận 

  Tôi rất vui khi anh chị em đã xây dựng được cộng đoàn quay quần quanh một bàn ăn trong 

tình huynh đệ. Thế nhưng, chúng ta biết rằng trong cộng đoàn vẫn còn có sự chia rẽ, tranh chấp 

và có cả những anh chị em rời bỏ giáo xứ. Đó là điều tất nhiên bởi lẽ việc xây dựng cộng đoàn 

là công việc của con người. Tôi mong muốn anh chị em “thương mến nhau với tình huynh đệ, 

coi người khác trọng hơn mình” (3), chia sẻ chân tình, củng cố sự hiệp nhất của cộng đoàn. 

“Nếu một bộ phận nào đau, thì mọi bộ phận cùng đau. Nếu một bộ phận nào được vẻ vang, thì 

mọi bộ phận cũng chung vui.” (4) 

  Thánh Thần sẽ chỉ bảo những gì cần thiết để hòa giải với anh chị em lân cận. Những suy nghĩ 

và việc làm của chúng ta có được Thánh Thần chỉ bảo hay không cần phải được nhận ra trong 

trong lúc chia sẻ. Xin anh chị em tham khảo lời nói sau đây của Thánh Phao-lô để chia sẻ : 

“Thần Khí tỏ mình ra nơi mỗi người một cách, là vì ích chung. Thiên Chúa đã đặt mỗi bộ phận 

vào một chỗ trong thân thể như ý Người muốn. Mắt không có thể bảo tay : “Tao không cần đến 

mày” ; đầu cũng không thể bảo hai chân : “Tao không cần chúng mày.” (5) 

 

  Hòa giải với thiên nhiên 

  Khi nói đến hòa giải với thiên nhiên, có lẽ chúng ta sẽ cảm nhận rằng sự hòa giải này hơi 

tách rời với sự hòa giải giữa Thiên Chúa với con người. Thế nhưng, sự hòa giải với thiên nhiên 

–tạo vật của Thiên Chúa – lại liên quan đến cách sống thanh bần của con người. Nói cách khác, 

sự hòa giải này phục hồi lại mối tương giao tiên khởi giữa Thiên Chúa với loài người mà Đức 

Ki-tô đã thể hiện. 

  Tôi đã học hỏi được 3 điều khi chia sẻ với anh chị em về đề tài “thanh bần là gì ?”. Điều thứ 

nhất là thanh thoát khỏi tiền của để trở nên tự do. Điều thứ hai là đánh giá đúng về thiên nhiên 

được xem là tạo vật của Thiên Chúa bao gồm có nước, không khí, và những ích lợi mà thiên 

nhiên đem lại, cũng như giá trị của sản phẩm. Điều thứ ba là cuộc gặp gỡ giữa con người với 

thiên nhiên. Tôi không thể nói chi tiết về vấn đề thanh bần ở đây, nhưng tôi muốn chia sẻ với 
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anh chị em về vấn đề này vào lần tới. Năm vừa qua, anh chị em đã thành thật chia sẻ về câu hỏi 

“Giáo hội có thể làm được những gì trước vấn nạn nghèo đói và môi trường” được gửi cho Hội 

nghị mục vụ truyền giáo. Kết quả sẽ được báo cáo vào tháng một. Nhận được bản báo cáo này, 

tôi muốn bắt đầu tiến bước vào con đường hòa giải với thiên nhiên trong lĩnh vực của Giáo 

phận. 

  Tôi đã thử chia sẻ về vấn đề hòa giải. Mong rằng trong năm nay, tôi cùng với anh chị em sẽ 

hoàn thành “chức vụ hòa giải” dù là đôi chút. 

  Để năm mới này trở nên một năm tràn đầy hồng phúc cho anh chị em, 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 2010 

                                                     Giáo phận Công giáo Saitama 

                                                          Giám mục Tani Daiji 

 

 

(1) 2 Cr 5, 20 ; (2) 2 Cr 5, 18 ; (3) Rm 12, 10 (4) 1 Cr 12, 26 ; (5) 1 Cr 12, 7-22 


