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Thưa Quý Ái Hữu và Thân Hữu,
Trước hết, Ban Phụ Trách Lá Thư xin thân mến chào mừng tất cả các Ái hữu và Thân hữu khắp
năm châu và cùng tất cả, chúng ta hân hoan đón mừng một Mùa Xuân mới Canh Dần 2010 tràn đầy
sức khỏe và thành công. Đồng thời, chúng ta cũng đón chào sự bắt đầu của một Thập Kỹ mới 20102020 đầy hy vọng với các sự đổi mới tốt đẹp cho tất cả mọi người.
Năm qua, Lá Thư đã trải qua một khủng hoảng nhỏ về việc phụ trách điều hành Lá Thư qua
việc AH Nguyễn đức Chí vừa được chẩn đoán sơ khởi cho biết là có thể bị bịnh ung thư phổi, do
đó, AH Chí không thể tiếp tục điều hành LTAH như trước. Nhưng sau đó, nhờ các nổ lực và quyết
tâm của Ban Phụ Trách và Ban Biên Tập Lá Thư nên mọi trở ngại, khó khăn đều đã được vượt qua
kịp thời. Kết quả như mọi người đã biết là LT93 đã được hoàn thành tốt đẹp và đã phát hành đến tất
cả các AH&THCC đúng hạn kỳ vào tháng 9/2009.
Nay chắc một số AH&TH đã biết là AH Chí sau khi được chẩn đoán lại vào tháng 12, 2009 thì
không còn triệu chứng bịnh tật nữa. Ban Phụ Trách LT xin chúc mừng AH Chí, thoát cơn bạo bịnh,
đã mạnh khoẻ và bình phục hoàn toàn.
Lá Thư số 94 ra mắt đúng lúc một Mùa Xuân mới bắt đầu. Vạn vật đang đổi mới lại theo chu kỳ
cuả Tạo hoá. Vậy chúng ta hãy sẳn sàng để cùng đổi thay với vạn vật. Hãy nhìn những thân cây
khẳng khiu, trơ trụi đã trải qua một mùa đông khắt khe, lạnh gíá. Nhưng khi mùa xuân trở lại thì
mầu nhiệm thay các cành cây đã bắt đầu hồi sinh, chớm nụ, đơm bông ! Chúng ta hãy bắt chước
Thiên nhiên mầu nhiệm để cùng hồi sinh, đâm chồi, nẩy lộc theo với Muà Xuân mới.
Mùa Xuân là mùa của đổi mới và hồi sinh, của ước mơ và hy vọng. Bắt đầu mùa xuân mới,
chúng ta sẽ nổ lực đổi mới lại không những thể xác và năng lực của chúng ta cho tráng kiện mà sẽ
còn làm mới lại tinh thần, đời sống trí tuệ và tâm linh cuả chúng ta cho thêm phong phú nữa.
Chúng ta sẽ làm mới lại tình yêu thương vợ chồng, lứa đôi – khơi lại ngọn lửa hồng, làm mới lại
tình thương yêu cha mẹ và gia đình, con cái, anh chị em hay các bạn bè xa cách. Hay ít nhất, nhân
Mùa Xuân mới, tập thể AH&THCC chúng ta hãy làm mới lại lời ước hẹn rằng: “ Sẽ cố gắng giữ
gìn cho Lá Thư Ái Hữu được luôn vững mạnh và trường tồn”.
Cuối thư, toàn thể Ban Phụ Trách Lá Thư Ái Hữu xin cầu chúc cho tất cả AH&THCC và bửu
quyến một Năm Mới Canh Dần đầy hy vọng sáng lạng với các sự đổi mới tốt đẹp, thân tâm an lạc,
mọi sự như ý.
Thân mến,
Ban Phụ Trách Lá Thư Aí Hữu Công Chánh

