
Câu hỏi chính cho tham vấn thượng hội đồng 

 
Thượng Hội đồng này đặt ra câu hỏi cơ bản sau đây: Một Giáo hội thượng 
hội đồng, trong việc công bố Tin Mừng, "cùng nhau đi du hành". Làm thế nào 
mà "hành trình cùng nhau" này xảy ra ngày hôm nay trong Giáo hội địa 
phương của bạn? Thánh Linh mời gọi chúng ta thực hiện những bước nào để 
phát triển trong "hành trình cùng nhau"”? (PD, 26) 

 
Trả lời câu hỏi này, chúng tôi được mời:  

-  Nhắc lại kinh nghiệm của chúng ta: Câu hỏi này nhắc đến kinh nghiệm 

nào của Giáo hội địa phương chúng ta?  

- Đọc lại những trải nghiệm này sâu sắc hơn: Chúng mang lại những 

niềm vui gì? Họ đã gặp phải những khó khăn và trở ngại nào? Họ đã 

tiết lộ những vết thương nào? Họ đã gợi ra những hiểu biết nào?  

-  Thu thập các thành quả để chia sẻ: Tiếng nói của Chúa Thánh Thần 

vang lên ở đâu? Linh hồn yêu cầu chúng ta điều gì? Những điểm cần 

được xác nhận, triển vọng thay đổi, các bước cần thực hiện là gì? 

Chúng ta đăng ký đồng thuận ở đâu? Những con đường nào đang mở 

ra cho Giáo hội địa phương của chúng ta?  

Các câu hỏi đi kèm với mỗi trong mười chủ đề sau đây có thể được sử dụng 
như một điểm khởi đầu hoặc hướng dẫn hữu ích. Cuộc trò chuyện và đối 
thoại của bạn không cần phải giới hạn ở những câu hỏi sau:  
 
1. BẠN ĐỒNG HÀNH TRÊN HÀNH TRÌNH  
Trong Giáo Hội và trong xã hội, chúng ta ở bên nhau trên cùng một con 
đường. Trong Giáo hội địa phương của chúng ta, những người "đi cùng nhau" 
là ai? Ai là những người có vẻ xa nhau hơn? Làm thế nào chúng ta được kêu 
gọi để phát triển như những người bạn đồng hành? Những nhóm hoặc cá 
nhân nào còn lại bên lề?  
 
2. LẮNG NGHE  
Lắng nghe là bước đầu tiên, nhưng nó đòi hỏi một tâm trí và trái tim cởi mở, 
không có thành kiến. Làm thế nào Chúa nói với chúng ta thông qua những 
tiếng nói mà đôi khi chúng ta bỏ qua? Giáo dân được lắng nghe như thế nào, 
đặc biệt là phụ nữ và thanh niên? Điều gì tạo điều kiện hoặc ức chế sự lắng 
nghe của chúng ta? Làm thế nào để chúng ta lắng nghe những người ở ngoại 
vi? Sự đóng góp của những người đàn ông và phụ nữ tận hiến được tích hợp 
như thế nào? Một số hạn chế trong khả năng lắng nghe của chúng ta là gì, 
đặc biệt là đối với những người có quan điểm khác với quan điểm của chúng 
ta? Có không gian nào cho tiếng nói của các nhóm thiểu số, đặc biệt là những 
người trải qua nghèo đói, bị gạt ra ngoài lề hoặc loại trừ xã hội? 
 



3. LÊN TIẾNG  
Tất cả mọi người được mời nói với lòng can đảm và parrhesia, nghĩa là, trong 
tự do, sự thật và bác ái. Điều gì cho phép hoặc cản trở việc lên tiếng một cách 
can đảm, thẳng thắn và có trách nhiệm trong Giáo hội địa phương của chúng 
ta và trong xã hội? Khi nào và làm thế nào để chúng ta có thể nói điều gì là 
quan trọng đối với chúng ta? Mối quan hệ với các phương tiện truyền thông 
địa phương hoạt động như thế nào (không chỉ truyền thông Công giáo)? Ai 
nói thay mặt cho cộng đồng Kitô hữu, và họ được chọn như thế nào?  
 
4. LỄ KỶ NIỆM  
"Đi cùng nhau" chỉ có thể nếu nó dựa trên việc lắng nghe cộng đồng với Lời 
và lễ kỷ niệm Thánh Thể. Làm thế nào để cầu nguyện và các lễ kỷ niệm phụng 
vụ thực sự truyền cảm hứng và hướng dẫn cuộc sống và sứ mệnh chung của 
chúng ta trong cộng đồng của chúng ta? Làm thế nào để họ truyền cảm hứng 
cho những quyết định quan trọng nhất? Làm thế nào để chúng ta thúc đẩy 
sự tham gia tích cực của tất cả các tín hữu trong phụng vụ? Không gian nào 
được trao cho việc tham gia vào các bộ của những người phục vụ và đọc sách 
trong nhà thờ?  
 
5. CHIA SẺ TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI SỨ MỆNH CHUNG CỦA CHÚNG TÔI  
Tính thượng hội đồng là phục vụ sứ mệnh của Giáo hội, trong đó tất cả các 
thành viên được kêu gọi tham gia. Vì tất cả chúng ta đều là các môn đệ truyền 
giáo, làm thế nào mọi người được rửa tội được kêu gọi tham gia vào sứ mệnh 
của Giáo hội? Điều gì cản trở người được rửa tội hoạt động trong nhiệm vụ? 
Chúng ta đang bỏ qua những lĩnh vực nhiệm vụ nào? Làm thế nào để cộng 
đồng hỗ trợ các thành viên phục vụ xã hội trong nhiều cách khác nhau (tham 
gia xã hội và chính trị, nghiên cứu khoa học, giáo dục, thúc đẩy công bằng xã 
hội, bảo vệ quyền con người, chăm sóc môi trường, v.v.)? Giáo hội giúp các 
thành viên này sống phục vụ xã hội như thế nào? Sự phân biệt về các lựa chọn 
truyền giáo được thực hiện như thế nào và bởi ai?  
 
6. ĐỐI THOẠI TRONG GIÁO HỘI VÀ XÃ HỘI  
Đối thoại đòi hỏi sự kiên trì và kiên nhẫn, nhưng nó cũng cho phép sự hiểu 
biết lẫn nhau. Các dân tộc đa dạng trong cộng đồng của chúng ta đến với 
nhau để đối thoại ở mức độ nào? Những địa điểm và phương tiện đối thoại 
trong Giáo hội địa phương của chúng ta là gì? Làm thế nào để chúng ta thúc 
đẩy hợp tác với các giáo phận lân cận, các cộng đồng tôn giáo trong khu vực, 
các hiệp hội giáo dân và các phong trào, v.v.? Sự khác biệt về tầm nhìn, hoặc 
xung đột và khó khăn được giải quyết như thế nào? Những vấn đề cụ thể nào 
trong Giáo hội và xã hội chúng ta 
Cần chú ý nhiều hơn? Chúng ta có những kinh nghiệm đối thoại và hợp tác 
nào với các tín đồ của các tôn giáo khác và với những người không có liên kết 
tôn giáo? Giáo hội đối thoại và học hỏi từ các lĩnh vực khác của xã hội: các 
lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội dân sự và những người sống trong 
nghèo đói?  
 



7. ĐẠI KẾT  
Cuộc đối thoại giữa các Kitô hữu của các xưng tội khác nhau, được thống nhất 
bởi một phép rửa tội, có một vị trí đặc biệt trong hành trình thượng hội đồng. 
Cộng đồng Giáo hội của chúng ta có mối liên hệ gì với các thành viên của các 
truyền thống và giáo phái Kitô giáo khác? Chúng ta chia sẻ điều gì và làm thế 
nào để chúng ta đi du lịch cùng nhau? Chúng ta đã rút ra những thành quả 
gì từ việc đi bộ cùng nhau? Những khó khăn là gì? Làm thế nào chúng ta có 
thể thực hiện bước tiếp theo trong việc tiến về phía trước với nhau?  
 
8. THẨM QUYỀN VÀ SỰ THAM GIA  
Một giáo hội thượng hội đồng là một Giáo hội có sự tham gia và đồng trách 
nhiệm. Làm thế nào để cộng đồng Giáo hội của chúng ta xác định các mục 
tiêu cần theo đuổi, con đường để đạt được chúng và các bước cần thực hiện? 
Thẩm quyền hay quản trị được thực hiện như thế nào trong Giáo hội địa 
phương của chúng ta? Làm việc theo nhóm và đồng trách nhiệm được đưa 
vào thực tế như thế nào? Các đánh giá được tiến hành như thế nào và bởi ai? 
Các bộ giáo dân và Trách nhiệm của giáo dân được phát huy? Chúng ta đã có 
những kinh nghiệm hiệu quả về tính thượng hội đồng ở cấp địa phương 
chưa? Các cơ quan thượng hội đồng hoạt động như thế nào ở cấp Giáo hội 
địa phương (Hội đồng Mục vụ trong các giáo xứ và giáo phận, Hội đồng 
Trưởng lão, v.v.)? Làm thế nào chúng ta có thể thúc đẩy một cách tiếp cận 
thượng hội đồng hơn trong sự tham gia và lãnh đạo của chúng ta? 
 
9. SÁNG SUỐT VÀ QUYẾT ĐỊNH  
Theo phong cách thượng hội đồng, chúng ta đưa ra quyết định thông qua việc 
phân biệt những gì Chúa Thánh Thần đang nói thông qua toàn bộ cộng đồng 
của chúng ta. Chúng ta sử dụng những phương pháp và quy trình nào trong 
việc ra quyết định? Làm thế nào chúng có thể được cải thiện? Làm thế nào 
để chúng ta thúc đẩy sự tham gia vào việc ra quyết định trong các cấu trúc 
phân cấp? Phương pháp ra quyết định của chúng ta có giúp chúng ta lắng 
nghe toàn thể Dân Chúa không? Mối quan hệ giữa tham vấn và ra quyết định 
là gì, và làm thế nào để chúng ta đưa chúng vào thực tế? Chúng ta sử dụng 
những công cụ và thủ tục nào để thúc đẩy tính minh bạch và trách nhiệm giải 
trình? Làm thế nào chúng ta có thể phát triển trong sự phân định tâm linh 
cộng đồng? 
 
10. HÌNH THÀNH BẢN THÂN TRONG THƯỢNG HỘI ĐỒNG  
Tính thượng hội đồng đòi hỏi sự tiếp nhận sự thay đổi, đào tạo và học hỏi 
đang diễn ra. Làm thế nào để cộng đồng Giáo hội của chúng ta hình thành 
mọi người có khả năng "đi cùng nhau", lắng nghe lẫn nhau, tham gia vào sứ 
mệnh và tham gia vào đối thoại? Đào tạo nào được cung cấp để thúc đẩy sự 
phân định và thực hiện quyền lực theo cách thượng hội đồng? 
 
 


