
Lời Kêu Gọi Của Các Nhóm Công Giáo Châu Á Và Thái Bình Dương 

Về Phân Biệt Đối Xử Và Kỳ Thị Chủng Tộc Đối Với Người Mỹ Gốc Á 
 

Vụ xả súng chết người ở khu vực Atlanta vào tuần trước đã cướp đi sinh mạng của 8 người, 

trong đó có 6 phụ nữ gốc Á châu. Là những lãnh đạo mục vụ trong các cộng đồng Á Châu 

và các Đảo Thái Bình Dương, chúng tôi vô cùng đau đớn khi biết về tin bi thảm này và 

chúng tôi xin dâng lời cầu nguyện cho những người đã khuất và niềm ủi an cho gia đình 

bạn hữu của họ. Chúng tôi đồng tâm đoàn kết với anh chị em của chúng tôi trong thời điểm 

hận thù và bạo lực nhắm vào cộng đồng châu Á ở nhiều nơi trên đất nước này. 

 

Đức Giám Mục Oscar Solis, Chủ Tịch Tiểu Ban về các vấn đề Châu Á và các Đảo Thái 

Bình Dương của Hội Đồng Giám Mục Công Giáo Hoa Kỳ, đã đưa ra một tuyên bố, trong 

đó ngài nói: “Là giám mục, chúng tôi phản đối bất kỳ hình thức hận thù và bạo lực nào, 

đặc biệt khi chúng dựa trên chủng tộc, sắc dân, hoặc phái tính.”  Vào tháng năm qua (2020), 

ba vị chủ tịch giám mục đã đưa ra một tuyên bố chung bày tỏ: “Chúng tôi kêu gọi những 

người Công Giáo, Kitô giáo và tất cả những người có thiện chí giúp ngăn chặn mọi hành 

động và thái độ phân biệt đối xử vì khác biệt chủng tộc, bởi chúng là những cuộc tấn công 

chống lại sự sống và phẩm giá con người và trái ngược với các giá trị Tin Mừng.” 

 

Cùng với các chủ chăn của chúng ta, chúng ta hãy lưu tâm và hướng về sự thật căn bản 

này, “bởi vì tất cả loài người đều có chung một nguồn gốc, nên tất cả đều là anh chị em, tất 

cả đều được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa. Khi chân lý này bị bỏ qua, hậu quả là 

thành kiến và sợ hãi đối với người khác, và —thông thường nhất —là sự hận thù”  (Open 

wide Our Hearts, USCCB 2018). 

 

Trong năm qua khi đại dịch COVID 19 hoành hành, đã có nhiều báo cáo về ngược đãi qua 

ngôn từ và tấn công thể lý đối với nhiều người châu Á. Tiếc thay, các tội phạm chống lại 

người Châu Á ít khi được báo cáo. Khi các sự kiện xảy ra, chúng tôi nhận thấy rằng nhiều 

trường hợp trong số này thật đáng buồn đã biến thành những hành vi bạo lực và thậm chí 

dẫn đến cả cái chết. Hận thù, phân biệt đối xử và bạo hành không có chỗ trong xã hội chúng 

ta cũng như bất kỳ ở nơi đâu. 

 

Chúng tôi kêu gọi các cộng đồng hãy dấn thân vào một cuộc đối thoại hòa bình ở cấp địa 

phương cũng như cấp quốc gia để thảo luận về vấn đề thành kiến và thiên kiến chống lại 

người Á châu. Chúng tôi cổ động việc hòa hợp chung sống cho tất cả mọi người, chúng tôi 

khấn nguyện cho lòng nhân hậu và tình yêu thương, cũng như cùng hợp tác hướng tới việc 

thuyên chữa và hiệp nhất. 

 

Nhân dịp Mẹ Giáo Hội cử hành Đại lễ Vượt Qua của Chúa Giê-su Ki-tô – cuộc khổ nạn, 

cái chết. và sự sống lại của Người, chúng ta đặt trọn niềm hy vọng và cậy trông vào Thiên 

Chúa đầy xót thương và nhân hậu, Đấng đã ban chính Con Một của Người, Đức Giê-su Ki-

tô, Chúa chúng ta, để cứu độ tất cả chúng ta khỏi tội lỗi và sự chết. 
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