
Hoa Kỳ: Phó tổng thống Biden là người Công Giáo 'phản 

chứng' khi cử hành lễ cưới người đồng tính 

Chân Phương 

WASHINGTON - Hôm 5 tháng 8, 
ba vị giám mục Hoa Kỳ đã nhận 

định rằng, bằng việc cử hành một 
lễ cưới cho người đồng tính, Phó 

Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden - 
một chính trị gia Công Giáo nổi 

tiếng - đã thể hiện sự sai lạc trong 
giáo huấn của Giáo Hội về hôn 

nhân và "các nghĩa vụ luân lý 
tương ứng của người Công Giáo". 

"Các vấn đề xoay quanh hôn nhân 
và tính dục loài người được cảm 

nhận sâu sắc trong ngôi nhà và 
cộng đoàn của chúng ta", các vị giám mục cho biết.   

 
"Chúng tôi đồng thuận với Đức Thánh Cha Phanxicô của chúng ta trong việc khẳng định 

phẩm giá bất khả xâm phạm của mọi người và vai trò quan trọng của Giáo Hội trong việc 
đồng hành với những người nghèo khổ. Trong khi thực thi điều đó, chúng tôi cũng sát 

cánh với Đức Thánh Cha Phanxicô trong việc giữ gìn phẩm giá và ý nghĩa của hôn nhân, 
đó là sự kết hợp giữa một người nam và một người nữ".  

 
Đức Tổng Giám Mục Joseph E. Kurtz của Tổng Giáo Phận Louisville (tiểu bang Kentucky) 

- Chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Công Giáo Hoa Kỳ đã cùng với hai vị giám mục chủ tịch 

khác trong Hội Đồng Giám Mục viết một bài blog nhận định về việc ông Biden chủ trì một 
đám cưới đồng tính cho hai người phụ tá lâu năm ở Tòa Bạch Ốc hôm 1 tháng 8.  

 
Đồng ký tên vào bài blog này là Đức Giám Mục Richard J. Malone của Giáo phận Buffalo 

(tiểu bang New York) - Chủ tịch Ủy ban Giáo dân, Hôn nhân, Đời sống gia đình và Giới 
trẻ; cùng Đức Tổng Giám Mục Thomas G. Wenski của Tổng Giáo Phận Miami - Chủ tịch Ủy 

ban Quốc nội về Công lý và Phát triển nhân bản.  
 

"Hai sợi dây phẩm giá con người và phẩm giá hôn nhân gia đình được đan xen với nhau. 
Khi tháo gỡ một sợi thì toàn bộ tấm vải sẽ hoàn toàn sụt chỉ", các ngài viết.  

 
"Khi một chính trị gia Công Giáo nổi tiếng công khai và tự nguyện cử hành một buổi lễ 

long trọng cho mối quan hệ của hai người cùng phái tính, nó sẽ làm phát sinh rối loạn liên 
quan đến giáo huấn Công Giáo về hôn nhân và các nghĩa vụ luân lý tương ứng của người 

Công Giáo. Những gì chúng ta đã thấy chính là một phản chứng, thay vì một sự trung 

thành với chân lý".  
 

"Đức Thánh Cha Phanxicô đã rất rõ ràng trong việc khẳng định chân lý và giáo huấn của 
Hội Thánh rằng các mối quan hệ đồng tính cách này hay cách khác đều không thể xem là 



kế hoạch nguyên thủy hay kế hoạch sau này của Thiên Chúa về hôn nhân và gia đình", 

các ngài tiếp tục trích dẫn từ Amoris Laetitia - Tông huấn của Đức Giáo Hoàng đúc kết sau 
hai công nghị về gia đình.  

 
Viện dẫn "Faithful Citizenship" (Người Công Dân Trung Tín), văn kiện tứ niên của các giám 

mục Hoa Kỳ về trách nhiệm của người làm chính trị, ba vị giám mục nói trên cũng nhắc 
nhở rằng "trước dự luật muốn định nghĩa lại hôn nhân nhằm phủ nhận ý nghĩa cốt lõi của 

nó thì những người Công Giáo phải lên tiếng phản đối, bao gồm cả việc nộp đơn kháng 
nghị khi chúng đã được thông qua. "Đó là những nhân chứng luôn làm điều có lợi cho thiện 

ích chung".  
 

Đức Tổng Giám Mục Kurtz, Đức Tổng Giám Mục Wenski và Đức Giám Mục Malone cũng 
trích dẫn bài diễn văn của Đức Thánh Cha Phanxicô trước Quốc hội Hoa Kỳ hồi Tháng Chín 

năm ngoái: "Ngài nhắc nhở chúng ta rằng tất cả các chính trị gia phải bênh vực và giữ gìn 
phẩm giá của những người công dân mình, trong nỗ lực tìm kiếm không mỏi mệt và đòi 

hỏi của thiện ích chung, vì đó là mục đích chính của các nhà làm chính trị". 

 
Một lần nữa, ba vị giám mục này trích dẫn lời nói của Đức Giáo Hoàng với các nhà lập 

pháp Hoa Kỳ rằng, "Các chính trị gia Công Giáo cách riêng được mời gọi trở nên những 
'anh hùng' cam kết nhân danh thiện ích chung mà đón nhận trách nhiệm nặng nề trong 

xã hội để ủng hộ những đạo luật thuận với phẩm giá con người và chống lại những đạo 
luật, chính sách vi phạm phẩm giá ấy".  

 
Theo hãng tin AP, đám cưới của Joe Mahshie và Brian Mosteller diễn ra tại nơi cư trú chính 

thức của phó tổng thống gần Đài quan sát Hải quân Hoa Kỳ. Cặp đôi này đã xin Biden làm 
lễ chứng hôn, và cho biết thêm rằng phó tổng thống có được một giấy phép tạm thời từ 

Quận Columbia để làm cho cuộc hôn nhân này trở nên hợp pháp. 
 

Hồi năm 2012, ông Biden từng nói rằng, là một người Công Giáo, ông "vô cùng thoải mái" 
trước các cặp vợ chồng đồng tính kết hôn, và họ sẽ có được "các quyền xác đáng" như 

những cặp lưỡng tính nhận được. Chỉ ít lâu sau khi Tổng thống Barack Obama tuyên bố 

ủng hộ hôn nhân đồng tính. Trong một phán quyết hồi tháng 6 năm 2015, Tòa án Tối cao 
Hoa Kỳ tuyên bố kết hôn đồng tính là hợp pháp trên toàn quốc.  

 
Biden từ lâu cũng đã ủng hộ việc giữ lại luật cho phép phá thai.  

 
Trong bài blog này, ba vị giám mục nói rằng "để trở thành chứng nhân trung tín có thể là 

một thách đố - và nó sẽ khó khăn hơn trong những năm sắp tới - nhưng đây cũng là niềm 
vui và trách nhiệm của tất cả người Công Giáo, đặc biệt là những người đã được lãnh nhận 

vị trí lãnh đạo và phục vụ công chúng".  
 

"Chúng ta hãy cầu nguyện cho các nhà lãnh đạo người Công Giáo của chúng ta trong đời 
sống trước công chúng, để họ có thể thực hiện đầy đủ trách nhiệm được giao phó cho họ 

với ân sủng và lòng can đảm mà đưa ra lời làm chứng trung tín mang lại nhiều ánh sáng 
cần thiết cho thế giới. Và xin cho tất cả mọi người Công Giáo chúng ta biết giúp đỡ lẫn 

nhau làm chứng nhân trung tín và hân hoan cho bất cứ nơi nào chúng ta được gọi đến".  
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