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Các bạn thân mến trong Đức Kitô,

“Giáo hội phản đối, những gì xa lạ với tư tưởng của Đức Kitô, bất kỳ sự phân biệt kỳ thị giữa nam nữ hoặc quấy rối 
họ vì chủng tộc, màu da, tình trạng cuộc sống hoặc tôn giáo.” Những lời này, được viết từ Công đồng Vaticanô II 
trong Tuyên bố tựa đề Nostra Aetate, nói rõ chính xác giáo huấn của Giáo hội chống lại tội phạm phân biệt chủng 
tộc phù hợp với tâm tư và tư tưởng của Đức Giêsu Kitô. Tâm tư và tư tưởng của Đức Kitô luôn phải đi đầu trong sự 
phân biệt và xem xét tất cả các vấn đề liên quan đến đạo đức của sự liên đới giữa chúng ta với nhân phẩm con người 
và luật pháp cùng những sự cấu kết bảo vệ và quản trị các mối quan hệ này. Đức tin và lý trí đứng đắn kềm chặt giữ 
sự phân định của chúng ta dưới ánh sáng của Chân lý Sự Thật nhằm cổ động phẩm giá con người được tạo dựng 
giống hình ảnh chân dung của Thiên Chúa.

Luật pháp, việc hành sự và thực thi của nó được giao cho cảnh sát và các công chức là điều bắt buộc và cần thiết 
để bảo vệ quyền sống của người dân và giải quyết ôn hòa các bất đồng và để bảo đảm hòa bình công cộng thực sự. 
Chúng ta không thể chống lại lỗi phạm của phân biệt chủng tộc, hoặc bất kỳ tệ nạn xã hội nào khác, mà không dựa 
trên luật pháp công bằng và sự thực thi nhân đạo và đo lường của nó bởi chính cảnh sát đã được giao trách nhiệm to 
lớn này. Điều này đòi hỏi sự nhận thức và thực tiễn minh bạch, thúc đẩy trách nhiệm giải trình và niềm tin của công 
chúng, đặc biệt là với những người trong quá trình lịch sử đã bị coi thường bởi những hành vi phân biệt chủng tộc đã 
gia tăng bởi kinh nghiệm sống nghèo đói. Công việc đòi hỏi thêm sự hỗ trợ xã hội cho những người dám đặt mình 
vào những môi trường nguy hiểm và sẵn sàng với tư cách là những người phản ứng đầu tiên để phục vụ và bảo vệ 
trật tự xã hội trong ôn hòa, đặc biệt lưu tâm đến những người dễ bị tổn thương nhất bởi sự lạm quyền.

Chúng ta là những phần tử con cái của một Thiên Chúa chân thực hằng hữu. Trong thời gian đại dịch và bao sự bất 
ổn xã hội, chúng ta bị lừa bịp qua sợ hãi đưa tới những hành động phi lý và bất công, bị điều khiển bởi các lãnh tụ 
giả hình và những phù phiếm thần tượng nhằm kích động lòng chúng ta từ chối Thiên Chúa và làm hại hàng xóm của 
mình bằng bạo lực hoặc thờ ơ với hoàn cảnh người túng nghèo mất quyền sống. Như tôi đã chia sẻ trong bài giảng 
tại Thánh lễ cầu nguyện cho linh hồn anh George Floyd và cho hòa bình cũng như sớm chấm dứt bất hòa bạo lực, 
“Công lý là nhu cầu và trách nhiệm của mọi người. Hòa bình là nhu cầu và trách nhiệm của mọi người. Chúng ta chỉ 
đạt được chúng nếu chúng ta cùng nhau hướng tới để thực thi nó và chúng ta không thể đạt được chúng nếu chúng ta 
không công nhận rằng công lý và hòa bình đến từ Chúa và chúng ta cần Ngài. “

Chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện cho công lý và hòa bình chỉ có thể xảy ra nếu chúng ta dựa vào sự giúp đỡ của 
Chúa và kêu cầu danh Ngài. Tôi luôn tin tưởng,
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