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Sứ điệp đầu năm 2012 của Đức Giám Mục  

Đức tin là bảo đảm cho những điều ta hy vọng, 

là bằng chứng cho những điều ta không thấy. (Dt 11, 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. 

 

  Trận động đất lớn xảy ra ở miền Đông Nhật Bản vào năm 2011 không những gây thiệt hại cho 

vùng Đông Bắc mà còn ảnh hưởng đến nhiều nơi trong Giáo phận Saitama. Giáo phận đã nhận 

được sự cứu trợ của anh chị em, của những vị trong nước cũng như ở hải ngoại. Nhân tiện đây, 

tôi xin gửi lời cảm ơn đến tất cả anh chị em. Anh chị em đã cộng tác vào việc phục hồi các cơ sở 

bị thiệt hại trong Giáo phận. Anh chị em không những cứu trợ cho những nơi bị thiệt hại trong 

Giáo phận mà còn cứu trợ cả những nơi bị thiệt hại ở vùng Đông Bắc. Tôi rất biểu dương và tự 

hào về những việc làm của anh chị em. 

  Thật tốt đẹp khi có nhiều sự cứu trợ của Giáo hội đa quốc tịch trong các hoạt động cứu trợ 

vùng Đông Bắc. Ngay cả việc phân phát lương thực, từ thực đơn, đến việc múa, hát đều mang 

đậm nét quốc tế. Các việc làm ấy được mọi người ở những nơi bị thiệt hại vui vẻ đón nhận. Cho 

đến nay, Giáo phận cũng đã thành công trong việc đào tạo các tình nguyện viên lắng nghe và 

hoạt động lắng nghe của các tình nguyện viên đã được diễn tiến tốt đẹp tại những nơi bị thiệt 

hại. 

  Việc xây dựng cộng đoàn trong Giáo hội đa quốc tịch và việc đào tạo các tình nguyện viên 

lắng nghe đều thuộc “các vấn đề ưu tiên của Giáo phận Saitama” đã được thực hiện trong suốt 

10 năm qua. Ngoài ra, Giáo phận còn quan tâm đến các vấn đề khác nữa. Có thể nói, việc cứu 

trợ những nạn nhân trong trận động đất lớn ở miền Đông Nhật Bản của anh chị em là thành 

quả từ các vấn đề ưu tiên. 

  Từ năm 2010, chúng ta đã dành một năm để xem xét lại “các vấn đề ưu tiên của Giáo phận 

Saitama”, và đã tác thành “Kim chỉ nam cơ bản và các vấn đề ưu tiên trong mục vụ truyền 

giáo của Giáo phận Saitama (từ năm 2011~2020)” vào tháng 9 năm ngoái. Kim chỉ nam này có 

được là nhờ vào sự suy nghĩ kỹ lưỡng và hội thảo của anh chị em về các vấn đề ưu tiên trong 

Giáo phận. Qua việc quan tâm đến các vấn đề ưu tiên mới này, tôi mong muốn chúng ta sẽ 
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nhắm đến một cộng đoàn gặp gỡ Đức Ki-tô trong chính xã hội hiện nay, biết hăng say cùng 

nhau học hỏi lời dạy của Ngài, cùng nhau cầu nguyện, cùng nhau sống và loan báo Tin Mừng 

trong cộng đoàn đức tin. (1) 

  Hơn 20.000 người đã ra đi trong chớp mắt vì trận động đất lớn. Đây quả là một cú sốc rất lớn 

đối với chúng ta. Khi chứng kiến cái chết, chúng ta sẽ suy nghĩ về ý nghĩa của sự sống cũng như 

sự chết và sự sống lại. Chúng ta cũng đã cảm nhận được tầm quan trọng của mối dây liên đới 

gia đình và mối dây liên đới xóm làng là như thế nào. Việc để ý đến sự chết và sự sống lại trong 

những sinh hoạt thường ngày có nghĩa là chúng ta sống giây phút hiện tại trong từng ngày cho 

thật ý nghĩa. Điều này cũng liên quan đến việc năng gặp gỡ mọi người và thắt chặt mối dây liên 

đới. Trong cộng đoàn giáo xứ của chúng ta cũng vậy, chúng ta cần nhìn lại các cuộc gặp gỡ 

trong đức tin và tầm quan trọng của mối dây liên đới. Chúng ta hãy nhắm đến việc phát triển 

mạnh mẽ của cộng đoàn ; giáo dân và mục tử cùng nhau quây quần chung một bàn, cùng nói 

chuyện, cùng chia sẻ những hồng ân của Chúa và cộng tác với nhau trong tình huynh đệ. (2) 

  “Chuyên chú vào việc trợ giúp khôi phục sau trận động đất lớn ở miền Đông Nhật Bản” là 

một trong các vấn đề ưu tiên mới đã được nêu ra. Trợ giúp khôi phục sau trận động đất cần 

được tiếp tục trong khoảng thời gian dài. Trợ giúp những người sống trong các khu nhà tiền 

chế và trợ giúp khôi phục là các trụ cột lớn. Tôi cũng mong muốn anh chị em năng gặp gỡ các 

nạn nhân ở những vùng bị thiệt hại. Không chỉ ở những nơi bị thiệt hại sau trận động đất lớn ở 

miền Đông Nhật Bản, mà ngay cả trong xã hội, trong giáo xứ cũng có nhiều anh chị em đang 

đau khổ. Chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện, liên đới với nhau, và cùng nhau hành động để tất 

cả mọi người đều có thể sống với phẩm giá của con người. (3) 

  Trong thư gửi tín hữu Do Thái, Thánh Phao-lô nói : “Đức tin là bảo đảm cho những điều ta hy 

vọng, là bằng chứng cho những điều ta không thấy.” Ước gì trong những ngày đầu Năm Mới này, 

chúng ta cùng nhau suy niệm lời nói của Thánh Phao-lô và cùng nhau bước vào một Năm Mới 

tràn đầy hy vọng. Trong tâm tình cảm tạ Thiên Chúa là Đấng luôn dẫn dắt chúng ta trong niềm 

hy vọng, tôi gửi đến anh chị em phép lành đầu Năm Mới. 

   

† Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. 

 

Ngày 1 tháng 1 năm 2012 
 
Giám mục Giáo phận Saitama 
Mác-se-li-nô Tani Daiji 
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