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Sau đây là tuyên bố của Đức giám mục San Jose, Patrick J. McGrath, về phán quyết hôm 

nay của Tối cao Pháp viện liên hệ đến đạo luật DOMA và Dự luật số 8.   

 

Phán quyết của Tối cao Pháp viện liên hệ đến Đạo luật Bảo vệ Hôn nhân (Defense of 

Marriage Act) và Dự luật số 8 làm chúng ta thất vọng, vì không khẳng định việc Giáo hội 

coi hôn nhân là sự kết hợp giữa một người nam và một người nữ.  

 

Tôi lập lại tuyên bố hôm nay của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ như sau: “Khi Chúa Giê-

su dạy về ý nghĩa của hôn nhân - một sự kết hợp trọn đời, một vợ một chồng – Ngài nhắc 

lại “thuở ban đầu” khi Thiên Chúa tạo dựng con người có nam có nữ (xem Mát-thêu 19).  

Giữa những phong tục và luật lệ của thời đại mình, Chúa Giê-su đã dậy một sự thật 

không được người ta ưa chuộng nhưng ai cũng hiểu được. Sự thật về hôn nhân tiếp tục 

tồn tại, và chúng ta sẽ tiếp tục mạnh bạo công bố sự thật ấy với sự tin tưởng và lòng bác 

ái.” 

 

Trong khi chúng ta vẫn bất đồng ý kiến với các phán quyết được Tối cao Pháp viện công 

bố hôm nay, những bất đồng này phải được biểu lộ ra một cách đàng hoàng.  Vượt trên 

những gì có tính cách luật lệ, đạo đức và luân lý là những con người thực, được dựng nên 

giống hình ảnh Thiên Chúa.  Trong xã hội đa dạng và dân chủ của chúng ta, những người 

thiện chí có những quan điểm khác nhau và cần làm việc với nhau, nhất là khi phải đối 

đầu với những thách đố lớn lao như thế này, để tìm sự đồng thuận giữa người với người.  
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