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Quý anh chị em thân mến,
Tôi cám ơn và khen anh chị em đã bỏ thời giờ vào việc liên lỉ đào
luyện lương tâm của mình để đi bầu cử năm nay. Với quá nhiều biến
động xảy ra, cuộc bầu cử năm nay có nhiều thách đố hơn những
cuộc bầu cử khác trong đời tôi. Tôi cũng muốn ngỏ lời cám ơn đến
Ban Mục Vụ, hàng giáo sĩ, các tu sĩ và các ban ngành của mỗi giáo
xứ đang phục vụ dân Chúa trong thời điểm đầy bão tố và tối tăm này.
Tất cả đều nỗ lực đem hết kiến thức và mọi nguồn lực có trong tay
hầu hướng dẫn dân Chúa qua cuộc bầu cử.
Cuộc bầu cử đã tiến hành và những dự luật, những thiết định, các
cấp chính quyền và vị tổng thống đã được chọn lựa. Nếu kết quả của
cuộc bầu cử đã đúng ý mình, tôi khuyên anh chị em hãy tận dụng kết
quả này để phục vụ xã hội được tốt hơn. Nếu kết quả của cuộc bầu
cử khác với ý mình, tôi khuyên anh chị em tiếp tục biện hộ cho những
điều mình tin là thiện ích cho xã hội.
Thời điểm bầu cử xảy ra cũng là khi chúng ta sắp bắt đầu một mùa
của hy vọng và hứa hẹn: Chỉ còn mấy tuần nữa là đến Mùa Vọng,
mùa mà chúng ta được mời gọi suy niệm về những cuộc khởi đầu
mới mẻ chỉ có thể xảy ra nhờ vào ơn sủng và lòng thương xót của
Thiên Chúa. Chúng ta suy niệm về việc sinh nhật của Chúa Giêsu đã
khơi mào cuộc hành trình của Mẹ Maria và thánh Giuse. Cuộc hành
trình này của các ngài đầy thách đố và gian nan, nhưng các ngài đã
cậy dựa vào Thiên Chúa để đón nhận mọi thách đố, rồi tín thác vào chương trình của Ngài dành cho
mình, các ngài hy vọng mình sẽ có một sự khởi đầu mới mẻ.
Như thánh cả Giuse và Mẹ Maria, chúng ta cũng đang lữ hành trên một cuộc hành trình u ám. Tuy phải
bước đi trong thời điểm rối rắm đầy biến động vây quanh, chúng ta cần tìm ra cách để quy hướng đời
mình chỉ xoay quanh Chúa Giêsu Đấng Cứu Thế và thấy trước được những khởi đầu mới mẻ. Dĩ nhiên
sẽ có nhiều thách đố nhưng chúng ta phải tín rằng Thiên Chúa và Thần Khí của Ngài sẽ cầu bầu và
hướng dẫn đất nước chúng ta. Đừng bao giờ cất bước một mình nhưng luôn biết cầu xin sự phù trợ của
một Thiên Chúa đầy lòng thương xót. Khi Mùa Vọng bắt đầu vào CN 29-11 này, anh chị em hãy đặt kỳ
vọng vào những khởi đầu mới mẻ và đón nhận mọi thử thách trong đó. Trong khi mong chờ Chúa Kitô
sinh ra, chúng ta chuẩn bị mình sẵn sàng đến và thờ lạy Ngài. Cuộc bầu cử đã đến hồi kết, chúng ta hãy
có thời giờ chú ý đến mối tương quan của chúng ta với Đấng Cứu Thế hầu chúng ta gặp được sự thiện
ích cho chính cuộc sống mình và cho toàn xã hội. Nạn đại dịch vẫn hoành hành, anh chị em hãy cẩn
thận. Với tinh thần trách nhiệm chúng ta nên tuân theo những hướng dẫn của các cấp thảm quyền để bảo
vệ sự an toàn sức khoẻ. Có những vấn nạn vẫn tiếp tục nổi lên là: chúng ta làm thế nào duy trì mối hiệp
thông với Thiên Chúa? Làm sao bản thân và gia đình mình vẫn tiếp tục giữ mối liên hệ với giáo xứ để
nhận được các bí tích và tham dự Thánh Lễ được an toàn? Chúng ta có thực sự mong muốn hiệp thông
với các tín hữu khác khi đến thờ phượng Chúa?
Anh chị em thân mến, bước vào những khởi đầu mới mẻ này, với tư cách là giám mục của anh chị em, tôi
bảo đảm là các giáo sĩ, nam nữ tu sĩ, ban ngành giáo xứ tất cả đều sẵn sàng để phục vụ anh chị em.
Là Giáo Hội chúng ta tiếp tục cuộc hành trình trong tinh thần đức cậy và mở rộng tâm hồn cho Chúa Kitô
trong Mùa Vọng này. Nào chúng ta hãy tới thờ lạy Ngài.
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