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Tin Công giáo Hoa Kỳ 

Tuyên bố của Hội Đồng Giám Mục Công Giáo Hoa Kỳ về vụ 
'Hillary Clinton email leaks' 

 

 

 

Trước việc Wikileaks công bố hàng chục ngàn các thư điện tử bị rò rỉ cho thấy tâm 
tình chống báng các học thuyết xã hội Công Giáo, khinh miệt các Giám Mục Công 
Giáo, và nguy hiểm hơn là âm mưu của đảng Dân Chủ Mỹ muốn gieo những “mầm 
mống nổi loạn” trong Giáo Hội Công Giáo tại Hoa Kỳ, Đức Tổng Giám Mục Joseph 
Kurtz của tổng giáo phận Louisville, là chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Công Giáo Hoa 
Kỳ ra tuyên bố như sau: 
 
“Tại thời điểm quan trọng này trong lịch sử của dân tộc, tôi khích lệ tất cả chúng ta 
dành ra một chút thời gian để suy tư về một trong những nguyên tắc sáng lập ra nền 
cộng hòa của chúng ta – đó là quyền tự do tôn giáo. Nguyên tắc này bảo đảm những 
quyền của cộng đồng đức tin có thể bảo vệ sự toàn vẹn niềm tin của mình và được tự 
quản một cách chính đáng. Có những báo cáo gần đây cho thấy một số người có thể 
đã tìm cách can thiệp vào đời sống nội bộ của Giáo Hội vì những lợi ích chính trị 
ngắn hạn của họ. Nếu đúng như thế, đây là điều đang gây khó khăn cho cuộc sống 
của các cộng đồng đức tin và cả lợi ích quốc gia của chúng ta. 
 
Chúa Ki-tô đã ban cho chúng ta một ân sủng quý giá là đức tin và Giáo Hội của 
chúng ta. Là người Công Giáo, chúng ta giữ vững niềm tin của mình bởi vì niềm tin 
ấy đến với chúng ta từ Chúa Giê-su, chứ không phải từ một sự đồng thuận giả tạo 
dựa trên các chuẩn mực hiện tại. Tin Mừng được ban cho tất cả mọi dân tộc xuyên 
suốt thời gian. Tin Mừng mời gọi chúng ta yêu thương người lân cận và sống hòa 
bình với nhau. Vì lý do này, sự thật của Chúa Ki-tô không bao giờ là lỗi thời hoặc 
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không thể tiếp cận được. Tin Mừng phục vụ lợi ích chung, chứ không phải là các 
chương trình nghị sự chính trị. 
 
Tôi khích lệ anh chị em Công Giáo chúng ta, và tất cả mọi người thiện chí, hãy trở 
thành những người gìn giữ các quyền quý giá, mà chúng ta được thừa kế trong tư 
cách là công dân của đất nước này. Chúng tôi cũng hy vọng các viên chức công 
quyền biết tôn trọng quyền của người dân được sống đức tin của họ mà không cần sự 
can thiệp nào của nhà nước. Khi cộng đồng đức tin bị mất đi quyền này, chính ý 
tưởng là một người Mỹ sẽ bị đánh mất. 
 
Các chính trị gia, các nhân viên và tình nguyện viên của họ nên phản ảnh nguyện 
vọng tốt nhất của chúng tôi trong tư cách là những công dân. Quá nhiều những diễn 
văn chính trị trong những ngày này đã khinh miệt phụ nữ và gạt ra ngoài lề xã hội 
những người có đức tin. Điều này phải được thay đổi. Theo đúng những hy vọng đẹp 
nhất của những người sáng lập ra quốc gia chúng ta, chúng ta tin chắc rằng chúng ta 
có thể và sẽ làm tốt hơn với tư cách là một quốc gia”. 
 
 
+ Đức Tổng Giám Mục Joseph Kurtz 
Chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Công Giáo Hoa Kỳ 
 
(Viet Catholic News) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nguồn: Internet E-mail by MN Đỗ Như Quyên chuyển 
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