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Giáng Sinh, niềm hy vọng giúp chúng ta bước đi và … đi tới !
Niềm hy vọng đã không còn trên đất nước chúng ta sao ? Nhìn vào những tình hình thời
sự gần đây, chúng ta có thể tự đặt câu hỏi.‐ Điển hình là :
‐ Hy vọng ở nơi đâu, khi chúng ta đóng cửa biên giới của chúng ta, từ chối đón tiếp
không cho vào những người ty nạn nghèo khổ hoặc chiến tranh, chỉ vì chúng ta lo
sợ ?
‐ Hy vọng ở nơi đâu, khi, từ bao lâu nay, chúng ta di dời người dân Roms từ khu ổ
chuột này đến khu ổ chuột khác mà lại không ngồi nghĩ ra những giải pháp bền
vững nào ?
‐ Hy vọng ở nơi đâu, khi chúng ta nói với giới trẻ cũng như giới trưởng thành là nạn
thất nghiệp không thể nào tránh được ?
Niềm hy vọng là động lực thúc đẩy xã hội chúng ta, dám đối diện với những thách đố, trong
mong muốn đem lại tình huynh đệ, niềm vui, sự sống ! Ở đâu thiếu hy vọng, ở đó chỉ có
khép kín, buồn bã và chết chóc !
Thưa anh chị em Kitô hữu, chúng ta có thể bị cơn cám dỗ dìm chúng ta vào bóng tối tâm,
cho rằng mọi sự đều tồi tệ và nghi ngo hết mọi người và mọi việc. Đôi khi, vì muốn dễ dãi
hay dưới sức ép nặng nề của nhiều thử thách mà chúng ta bị sa chước cám dỗ này. Ước gì
chúng ta mở rộng lòng ra đón nhận niềm hy vọng mà Thiên Chúa trao ban cho tất cả mọi
người trong đêm Giáng sinh : "Này tôi báo cho anh em một tin mừng trọng đại, cũng là tin
mừng cho toàn dân : Hôm nay, một Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em trong thành vua
Đa‐vít, Người là Đấng Ki‐tô Đức Chúa. (Luca 2, 10‐11)
Hy vọng này giúp chúng ta bước đi và … đi tới ! Chúng ta không phủ nhận những thách đố
của đất nước chúng ta, hay những con đường đôi khi gập ghềnh của cuộc sống hàng
ngày như là : gia đình, công việc, hàng xóm láng giềng, khu phố … nhưng niềm hy vọng mà
hài nhi trong máng cỏ trao tặng cho chúng ta, giúp chúng ta, ngày qua ngày, triển khai sức
mạnh và chân lý của Phúc Âm !
Tôi cầu chúc các anh chị em tín hữu, từng mỗi người một, mỗi gia đình và cộng đồng Kitô
hữu, một Giáng sinh vui vẻ !
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