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Phản ứng cấp thời chống lại thông cáo mới đây của Bộ Y Tế Hoa-kỳ đòi hỏi các chủ
nhân phải cung cấp bảo hiểm ngừa thai và triệt sản, là một dấu hiệu cho thấy lương tâm
tập thể quốc gia vẫn còn tồn tại đâu đó. Công chúng thuộc mọi khuynh hướng chính trị và
tôn giáo đã hiểu một cách chính xác rằng đây là một cuộc tấn công vào quyền tự do được
Chúa ban và được hiến pháp bảo vệ, và phản ứng mới đây của Chính phủ cho phép chúng
ta hy vọng rằng quyền nầy vẫn còn được bảo vệ khi chúng ta cùng nhau lên tiếng về một
mối lo âu chung. Thiện chí của chính phủ trong việc tái lập cuộc thảo luận là một khởi
điểm hữu ích để đạt được một quyết định, cho dầu chi tiết của quyết định nầy vẫn còn
trong vòng nghiên cứu và lượng giá y như đã được công bố.
Dầu cho quyết định đó có cơ thành đạt, lúc nầy tôi muốn hợp tiếng phản đối cùng với 160
anh em Giám mục và của nhiều người ngay lành khác trong vấn đề nầy. Một số người hỏi
tôi sao không lên tiếng sớm hơn. Tôi muốn làm sáng tỏ điều đó trong lá thư nầy.
Điều đòi hỏi mới đây của chính quyền Liên bang cho phép một xá miễn đối với các cơ
quan tôn giáo, nhưng lại đưa ra định nghĩa hết sức chặt chẽ. Để hội đủ điều kiện là một
“cơ quan tôn giáo”, cơ quan đó phải: (1) thuê mướn chính yếu là nhân viên thuộc tôn giáo
mình, (2) phục vụ chính yếu là người thuộc tôn giáo mình, và (3) có mục đích chính yếu
là tạo ấn tượng về tôn giáo mình.
Một điều mà có lẽ nhiều người không biết là những bó buộc nằm trong đòi hỏi của Bộ Y
Tế hầu như y hệt điều luật của Tiểu bang California đã được lưu hành trong hơn mười
năm qua. Thực tế là quyết định của Tối cao Pháp viện Tiểu bang năm 2004 trong vụ
tranh chấp giữa Cơ quan Từ thiện Công giáo Sacramento với Tối Cao Pháp Viện Tiểu
bang California, đã mặc nhiên ấn định rằng chỉ có Tiểu bang, không phải là Giáo hội
Công giáo, mới có quyền phán quyết ai là Công giáo và ai không là Công giáo, và những
gì đưọc coi là “ấn tượng về tôn giáo”. Hiện nay chính quyền Liên bang đã bước quá
phạm vi quyền hạn của mình bằng cách phả hủy toàn bộ bức tường phân ranh giữa Giáo
hội và Tiểu bang.
Trong lúc tình trạng các Giáo phận của chúng ta thì tốt đẹp như thế, còn các trường tư
thục Công giáo đều hội đủ điều kiện của các cơ sở tôn giáo theo định nghĩa chặt chẽ nhất,
thì trở ngại thực sự là các cơ sở đó đặt mục đích dấn thân phục vụ công chúng không
phân biệt tôn giáo - hoặc có khi vô tôn giáo - nhất là các nhà thương Công giáo, các cơ sở
giáo dục cao cấp, và các cơ quan Bác ái Công giáo. Mới gần đây thôi, tôi được biết rằng,
để có thể phục vụ người nghèo, Cơ quan Bác Ái Công giáo Vùng Đông Vịnh đã phải
thay đổi một số chi tiết về bảo hiểm sức khỏe để thich nghi cho nhân công. Tôi biết chắc
rằng tôi không thể trình bày lập trường rõ ràng theo lương tâm trong sáng của mình nếu
không có đầy đủ dữ kiện và không lượng định được tình hình, để rồi sau đó mới sửa đổi

dần từng bước một. Đó chính là công việc tôi đang làm trong mấy ngày qua. Tôi đã thảo
luận với những người đứng đầu Cơ quan Bác Ái Công giáo Vùng Đông Vịnh và sẽ tiếp
tục thảo luận để có những điều chỉnh thích ứng. Tôi nguyện làm bất cứ điều gì có thể để
giúp Cơ quan Bác Ái Vùng Đông Vịnh tiếp tục công tác tốt đẹp mà vẫn duy trì được các
nguyên tắc luân lý của chúng ta, nhưng e rằng chúng ta không thể làm được như thế nếu
không có những thay đổi cho phép tăng thêm phụ phí cho công nhân.
Có người nói rằng, nếu các cơ quan phục vụ xã hội của chúng ta nhận tiền trợ cấp từ
chính quyền thì rồi các cơ quan đó phải làm theo lệnh của chính quyền. Tuy nhiên, lệnh
của chính quyền không thể xâm lăng phần sâu thẳm của lương tâm con người. Vai trò của
chính quyền là “tạo lập công bình, bảo đảm ổn định, cung cấp phòng vệ, cổ võ hạnh phúc
và củng cố ơn ích của tự do”. Trên khía cạnh nầy, các cơ sở có nền tảng tôn giáo là
những cơ sở đồng hành rất hữu ích - và đáng được hoan nghênh - của các cơ quan chính
quyền, bởi các cơ sở nầy hoàn tất được nhiều hơn với ít phương tiện hơn, trong lãnh vực
phục vụ người nghèo, người bệnh, người sống bên lề xã hội, và nhờ vậy, giúp sức nhiều
cho việc cổ động công lý và công ích. Tại Giáo phận Oakland nầy, chúng ta có thể tự hào
một cách chính đáng rằng các Cơ sở Bác Ái Công giáo và các trường tư thục Công giáo
đã làm trọn vẹn sứ mệnh trình bày khuôn mặt từ bi của Chúa Kitô cho những ai đang
thực sự cần thiết. Nếu chúng ta bị loại ra khỏi sứ mệnh phục vụ những người đang gặp
khó khăn bằng cách không cho phép chúng ta phục vụ với lương tâm yên ổn, kết quả là
mọi người đều thua thiệt.
Bởi vậy, tôi kêu gọi tất cả anh chị em là những tín hữu tốt lành của Giáo phận Oakland,
hãy viết thư cho các đại biểu quốc hội, thúc giục họ thông qua phản dự luật hủy bỏ đòi
hỏi kể trên. Tôi cũng muốn anh chị em tiếp xúc với Tổng thống Obama, khuyến khích
tổng thống tiếp tục cởi mở để chấp nhận che chở cho quyền tự do tôn giáo về các dịch vụ
như sức khỏe, giáo dục, và phục vụ xã hội có nguồn gốc tôn giáo. Dữ kiện tiếp xúc anh
chị em có thể tìm thấy ở trang nhà trên mạng Giáo phận www.oakdiocese.org
Tôi muốn yêu cầu anh chị em thêm một điều nữa. Đất Nước thân yêu của chúng đang
bước đến khúc quanh trong việc tìm kiếm hướng đi cho luân lý. Chúng ta cần Chúa giúp
hơn bao giờ hết. Chúng ta sắp sửa bước vào Mùa Chay Thánh, tôi xin anh chị em hãy
cùng tôi kính dâng kinh nguyện và chay tịnh lên Thiên Chúa. Mong anh chị em hãy cẩn
trọng trong việc chay tịnh trong Mùa Chay nầy. Xin hãy dâng phần ăn chay hãm mình
của anh chị em trước là như một cách thế khẩn cầu Chúa ban ơn phúc và chúc lành cho
Đất Nước nầy thêm một lần nữa, sau là để đền bù tội lỗi của mỗi người chúng ta, nhất là
những tội chúng ta thờ ơ hoặc quên sót. Xin Chúa ban ơn phúc cho chúng ta để chúng ta
thực tâm “xa lánh tội lỗi và trung thành cùng Phúc âm”, vì hạnh phúc của dân tộc chúng
ta và vì phần rỗi của linh hốn.

