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Giáo Hội có nghĩa vụ trung thành tuân giữ những gì mình đã nhận được từ Đức Kitô. Theo sự chỉ dạy 
của Đức Kitô, hôn nhân là mối dây liên kết không thể tách rời giữa một người nam và một người nữ. 
Giáo hội rao giảng và hành động đúng theo lẽ thật này, bất kể ý kiến của các quốc gia, tiểu bang hay 
nền văn hóa nào.

Những bình luận gần đây được ghi nhận trong quá trình tạo dựng phim tài liệu về Giáo hoàng Phanxicô 
liên quan đến việc công nhận sự liên hệ giữa các cặp đồng tính luyến ái dường như đã khiến một số 
người đi đến kết luận sai lầm rằng Giáo huấn về hôn nhân đã thay đổi hoặc sắp thay đổi. Xét những 
điều trên, người Công giáo trung thành phải khẳng định rằng Giáo huấn về hôn nhân không thay đổi và 
không thể thay đổi.

Trong một cuộc phỏng vấn năm 2014 được đăng trên tờ báo Ý Corriere della Sera, Đức Thánh Cha 
Phanxicô đã được hỏi về những động tác trên khắp lãnh thổ châu Âu để hợp thức hóa hôn nhân đồng 
tính hoặc thông qua luật đồng tính dân sự. Ngài nói: “Hôn nhân là giữa một người đàn ông và một 
người đàn bà.” “Các quốc gia thế tục muốn hợp thức hóa các đồng tính dân sự để điều chỉnh các tình 
huống chung sống khác nhau, do nhu cầu đưa đẩy bởi khía cạnh kinh tế giữa người dân, chẳng hạn như 
đảm bảo việc chăm sóc sức khỏe. Đây là những hợp đồng chung sống với nhiều loại khác nhau, mà tôi 
không thể liệt kê hết các hình thức khác nhau của nó.

Đó là một sự hiểu lầm về quyền khi khuyên nhủ hoặc suy luận rằng các thỏa thuận hợp pháp của xã hội 
dân sự có thể trao đổi một địa vị tương tự với hôn nhân cho các cặp tình nhân thật sự không phù hợp 
với ý định và thiết kế của Thiên Chúa cho đời sống hôn nhân gia đình.
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