HỘI ĐỒNG LIÊN TÔN VIỆT NAM TẠI HOA KỲ

TUYÊN CÁO
Về Việc: Chính quyền tiểu bang California xâm phạm vào quyền Tự
Do Tôn Giáo của giáo hội Công Giáo và Chính Thống Giáo.
XÉT RẰNG; Vào ngày 20 tháng 2 năm 2019, Thượng Nghị Sĩ tiểu bang California
Jerry Hill, thuộc đảng Dân Chủ, đại diện cho địa hạt 13th từ thành phố San Mateo, đã đệ
trình lên Thượng Viện của California dự luật SB 360.
XÉT RẰNG; Dự luật SB 360 buộc những người thi hành chức nghiệp trong các
lãnh vực như y khoa, giáo dục, tôn giáo, xã hội, cung cấp các dịch vụ công cộng v.v… là
những người có trách nhiệm phải trình báo cho chính quyền khi họ biết có trường hợp
trẻ em bị lạm dụng tính dục hoặc bị ngược đãi.
XÉT RẰNG; Dự luật SB 360 còn đòi buộc thêm với hàng Giáo Sĩ Công Giáo và Chính
Thống Giáo là khi họ được nghe hối nhân xưng tội trong khi cử hành Bí Tích Giải Tội
biết có trường hợp trẻ em bị lạm dụng tính dục hoặc bị ngược đãi, là họ phải trình báo
hoặc tiết lộ cho các cơ quan công quyền biết. Nếu họ không tiết lộ, thì đó là một hành vi
phạm pháp.
XÉT RẰNG; Sau ba lần dự luật SB 360 được đưa ra để thảo luận và chỉnh sửa, vào
ngày 23 tháng 5 năm 2019 thì dự luật SB 360 đã được thông qua bởi Thượng Viện
California với số phiếu là 30 phiếu chấp thuận, 4 phiếu chống và 4 phiếu trắng.
XÉT RẰNG; dự luật SB 360 sẽ được đưa đến Hạ Viện để các Dân Biểu tiểu bang
cứu xét và biểu quyết. Nếu dự luật SB 360 cũng được thông qua bởi Hạ Viện, thì dự luật
này sẽ được đưa lên Thống Đốc để duyệt xét, ký thành luật hay có thể phủ quyết.
XÉT RẰNG; Hiện nay tại Hoa Kỳ có 12 tiểu bang đã thông qua luật lệ tương tự, là
đòi hỏi mọi người thi hành chức nghiệp trong lãnh vực y khoa, giáo dục, tôn giáo, xã hội
và cung cấp các dịch vụ công cộng phải trình báo cho chính quyền biết khi họ biết có
trường hợp trẻ em bị lạm dụng tính dục hoặc bị ngược đãi, luôn cả các giáo sĩ và các vị
lãnh đạo tôn giáo. Nhưng không có tiểu bang nào buộc hàng Giáo Sĩ Công Giáo và Chính
Thống Giáo phải tiết lộ những thông tin mà mình biết được khi nghe xưng tội. Một số
tiểu bang trong 12 tiểu bang này còn đặc miễn các trường hợp ngoại lệ là không buộc
phải trình báo nếu thông tin đó là giữa vợ chồng, bác sĩ và bệnh nhân, luật sư và thân
chủ và v.v…
XÉT RẰNG; Giáo luật Công Giáo (Canon Law) qui định Ấn Tính Giải Tội là một
cuộc đối thoại giữa hối nhân và Thiên Chúa mang tính cách linh thiêng kín nhiệm, nên
Giáo Hội đòi buộc vị Giáo sĩ là linh mục giải tội phải tuyệt đối niêm ấn nội dung Bí
tích. Nếu không tuân hành tức khắc bị rút phép thông công. Trên thực tế, các giáo sĩ
linh mục đã thà bị tử vì đạo thay vì vi phạm ấn tính giải tội.
XÉT RẰNG; Sự tự do tôn giáo đã được các quốc gia trên thế giới công nhận trong
nhiều thế kỷ và nhất là đã được ghi rõ trong Đệ Nhất Tu Chính Án của Hiến Pháp Hoa
Kỳ là tự do tôn giáo phải được tôn trọng và bảo vệ, mọi người dân có quyền chống đối

chính quyền trong ôn hoà, và được quyền khiếu nại với chính quyền khi sự tự do của
họ bị vi phạm.
XÉT RẰNG; Vào năm 1803, Tổng Thống Thomas Jefferson đã đưa ra đạo luật
“Tách Biệt Giữa Tôn Giáo và Chính Quyền” trong đó đã có ghi rõ là chính quyền không
thể đưa ra luật lệ nào để có thể xâm phạm vào tự do tôn giáo và việc thi hành giáo điều
của tôn giáo.
HỘI ĐỒNG LIÊN TÔN VIỆT NAM TẠI HOA KỲ LONG TRỌNG TUYÊN CÁO:
1. Cực lực phản đối hành vi xâm phạm quyền tự do tôn giáo qua việc làm của
Thượng Nghị Sĩ Jerry Hill và 30 Thượng Nghị Sĩ đã bỏ phiếu thuận cho dự luật
SB 360 là vi phạm vào một bí tích thiêng liêng của Giáo Hội Công Giáo và Chính
Thống Giáo.
2. Dự luật SB 360 là một việc vi phạm trắng trợn của chính quyền vào tự do tôn
giáo và là hành động xâm phạm nặng nề của chính quyền vào một bí tích
thiêng liêng của Giáo Hội Công Giáo và Chính Thống Giáo.
3. Kêu gọi tất cả tín đồ của các tôn giáo và toàn thể cư dân của tiểu
bang California, xin vui lòng liên lạc với các vị Dân Biểu đại diện cho địa hạt
mà mình đang cư ngụ, để yêu cầu họ bỏ phiếu chống lại dự luật SB 360 là
không được phép đòi buộc hàng giáo sĩ linh mục Công Giáo và Chính Thống
Giáo phải tiết lộ những thông tin khi họ biết trong lúc cử hành Bí Tích Giải Tội.
4. Kêu gọi tất cả tín đồ của các tôn giáo, hiệp thông cầu nguyện (theo tín ngưỡng
tâm linh của mỗi tôn giáo) cho tự do tôn giáo luôn được tôn trọng và bảo vệ;
và dẹp tan mọi âm mưu xâm phạm vào nội bộ của các tôn giáo.
5. Kêu gọi quốc hội và chính phủ Tiểu Bang California, phải tôn trọng sự tự do
tôn giáo và ngưng ngay những việc làm xâm phạm đến giáo điều của các
tôn giáo, điển hình là dự luật SB 360 đối với Công Giáo và Chính Thống Giáo.
Hội Đồng Liên Tôn Viêt Nam tại Hoa Kỳ hoàn toàn ủng hộ Giáo Hội Công Giáo và Chính
Thống Giáo tại Hoa Kỳ trong công cuộc đấu tranh cho tự do tôn giáo, và ngăn chặn mọi
ý đồ xâm phạm vào giáo điều của đạo Công Giáo và Chính Thống Giáo.
Làm tại Westminster – California, ngày 15 tháng 6 năm 2019
Thành Viên Hội đồng Liên tôn Việt Nam tại Hoa Kỳ đồng ký tên.
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