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Anh chị em thân mến,  

Quốc gia chúng ta đang phải đối mặt với những thách đố và khó khăn ngoài những gì chúng ta từng tưởng 

tượng. Thời điểm này trong lịch sử cho chúng ta cơ hội để hỏi chúng ta là ai và chúng ta muốn gì trong 

tương lai. Bất kể kết quả cuộc bầu cử này, chúng ta có một chọn lựa để thực hiện ngày mai. 

Tôi mời gọi mỗi người chúng ta đánh tan sự chia rẽ bằng sự thấu hiểu, sự lạnh lùng bằng sự thân thiện, 

hận thù bằng lòng trắc ẩn, ngờ vực bằng sự sẵn sàng lắng nghe hơn. Chúng ta hãy chống lại vòng xoáy đi 

xuống bằng những nỗ lực đổi mới để tôn trọng sự đa dạng và phẩm giá của mỗi người thân cận chúng ta.  

Chúng ta có cơ hội để định hình thế giới chúng ta đang sống. Mỗi người chúng ta đều đóng góp một phần. 

Mỗi người chúng ta đều có thể quyết định mỗi ngày nhận ra điều tốt nơi mọi người và mang nhiều tình yêu, 

niềm vui và sự hiệp nhất hơn cho thế giới.  

Không có gì ngạc nhiên khi tôi được truyền cảm hứng từ Đức Giáo hoàng Phanxicô mà mới đây ngài đã 

viết thông điệp Fratelli Tutti – Tất cả là anh em, “Tôi mong muốn rằng, trong thời đại hiện nay của chúng 

ta, nhờ thừa nhận phẩm giá của mỗi con người nhân bản, chúng ta có thể góp phần vào việc tái sinh khát 

vọng phổ quát về tình huynh đệ.” 

Đây là lời kêu gọi chung cho sự hiệp nhất mà tôi hy vọng chúng ta không chỉ nghe mà còn hành động trên 

nó. 

Đáng buồn thay, chúng ta không còn biết người thân cận của mình nữa. Chúng ta đã mất tập trung vào 

mọi người – vào nhau. Chúng ta trở nên cô lập và không muốn có những cuộc gặp gỡ và đối thoại đích 

thực với những ai khác biệt chúng ta – cho dù đó là sự khác biệt về màu da, chúng ta đến từ đâu hay quan 

điểm chính trị của mình. Chúng ta phải nhớ rằng tất cả chúng ta đều là anh chị em của nhau. Sự đa dạng 

của chúng ta là những gì làm nên cộng đồng, quốc gia và thế giới tuyệt vời này của mình.  

Chúng ta cần thoát khỏi cái vỏ bao bọc mình và dành thời giờ để biết đến người khác. Chúng ta phải nhìn 

thấy điều tốt đẹp của nhau và xem tất cả chúng ta thực sự nối kết với nhau như thế nào. Đây là cách chúng 

ta hiệp nhất và bắt đầu định hình tương lai mà chúng ta muốn thấy.  

Bắt đầu từ mỗi người. Chúng ta đừng than phiền nữa và hãy để cho nỗi thất vọng tan chảy đi. Thay vào 

đó, mỗi người phải hành động – mỗi ngày. Mỗi ngày chúng ta chọn lựa mang nhiều tình yêu, niềm vui, sự 

kiên nhẫn, thấu hiểu và lòng khoan dung hơn cho thế giới. Tôi khích lệ mỗi người chúng ta hãy suy nghĩ 

về điều này. Làm thế nào chúng ta có thể bắt đầu với gia đình, bạn bè, lối xóm của mình và cộng đồng lớn 

hơn?  



Kết quả cuộc bầu cử chắc chắn sẽ gợi lên sự cay đắng, giận dữ, thù hận và lo âu. Anh chị em có thể cảm 

nhận bằng cách này,  hay có thể chọn cách khác và tập trung vào lòng trắc ẩn và tình yêu. Tình yêu có thể 

nhận ra sự chia rẽ không phải là câu trả lời cho tương lai chúng ta. Tình yêu mới là câu trả lời. Tình yêu 

dành cho người thân cận – cho nhau – là câu trả lời. Làm thế nào anh chị em có thể lan tỏa nhiều tình yêu 

hơn cho thế giới? Chỉ một cách duy nhất chúng ta sẽ xây dựng lại cộng đồng và đất nước của mình.  

Vì vậy, ngày mai anh chị em sẽ có sự chọn lựa. Anh chị em sẽ lan tỏa tình yêu chứ? Sẽ lan tỏa niềm vui? 

Sẽ quan tâm đến người thân cận? Sẽ nhìn thấy điều tốt nơi mỗi người? Sẽ trợ giúp sự hiệp nhất cộng đồng 

chúng ta và sẽ xây dựng tương lai mà tất cả chúng ta đều mong muốn?  

Tôi cầu xin Cha chúng ta trên trời để chúng ta sẽ biết chọn tình yêu và sự hỗ trợ làm lan tỏa tình yêu của 

Chúa chúng ta cho thế giới. 

Thiên Chúa chỉ có một gia đình – gia đình nhân loại – và mỗi người chúng ta đóng một vai trò trong việc 

tăng cường các mối liên kết này để xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn.  

 

Thân ái,  

Trong Trái Tim Chúa Kitô,  
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