
 

പരിചിന്തനത്തിനുള്ള ചചോദ്യങ്ങൾ 
 

അടിസ്ഥോനപരമോയ ചചോദ്യം 
ഏകയയോഗമോയ ഒരു സഭ (A Synodal Church) സുവിയേഷം പ്രയ ോഷിക്കുയപോൾ “ഒരുമിച്ചു 

യോപ്ര” ചെയ്യുന്നു.” 
നിങ്ങളുചെ യേവോലയത്തിൽ ഇന്ന് ഈ "ഒരുമയയോെുള്ള യോപ്ര" എങ്ങചനയോണ് നെക്കുന്നത്? 

നമ്മുചെ “ഒരുമിച്ചുള്ള യോപ്ര”യിൽ വളരുന്നരിന് എന്ത് നെരെികൾ എെുക്കുന്നരിനോണ് 
രരിേുദ്ധോത്മോവ് നചമ്മ ക്ഷണിക്കുന്നത്? 

 
 

01. യോത്രയിലെ സഹയോത്രികർ 

 
a. എന്ചെ വിേവോസ ജീവിരത്തിൽ ആരോണ് എന്ചെ കൂട്ടോളികൾ? 

b. നമ്മുചെ സഭയിൽ നോം അനുഭവിക്കുന്ന രങ്കോളിത്തത്തിന്ചെ യരോത് എന്തോണ്? 

c. നമ്മുചെ സഭോപ്രവർത്തനത്തിയലോ സഭോേൗരയത്തിയലോ ഒഴിവോക്കചെട്ടരോയി 
യരോന്നുന്നയരോ, അചലെങ്കിൽ സവയം ഒഴിവോകുവോൻ രീരുമോനിക്കുന്നവയരോ ആയ 
ആളുകൾ ആചരോചക്കയോണ്? 

d. എന്തോയിരിക്കോം അവചര ഒഴിവോക്കുവോനുള്ള കോരണങ്ങൾ? 

 
 
02. ത്രവിക്കുക 

 

a. സഭയിൽ എനിക്ക് എന്ചെ അഭിപ്രോയം പ്രകെിെിക്കുവോൻ കഴിയുന്ന വഴികളും 
മോർഗങ്ങളും എചന്തോചക്കയോണ്? 

b. എന്ചെ േബ്േയമോ അഭിപ്രോയയമോ സഭയ്ക്ക്കുള്ളിചല മറ്റുള്ളവർ പ്േവിക്കുന്നരോയി 
എനിക്ക് യരോന്നുന്നുയടോ? 

c. ഏരു രരത്തിലുള്ള അഭിപ്രോയങ്ങളോണ് സമൂഹത്തിൽ പ്േവിക്കചെെുന്നരും / 
പ്േവിക്കചെെോത്തരും എന്നോണ് നമുക്കു യരോന്നുന്നത്? 

d. മറ്റ് രോജയങ്ങളിൽനിന്നും സംസ്കോരങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ളവരുമോയി ഞോൻ എപ്രമോപ്രം 
ഇെരഴകോെുട്? 

 
 
03. രുറന്നു പറയുക 

 
a. എന്ചെ ആേങ്കകചളയും കോഴ്െെോെുകചളയും കുെിച്ച് എനിക്ക് സവരപ്ന്തമോയി 
അഭിപ്രോയം പ്രകെിെിക്കുവോൻ കഴിയുന്നുയടോ? 

b. ഏത് രരത്തിലുള്ള ആേങ്കകളോണു ഞങ്ങൾ കൂെുരൽ പ്േദ്ധിയക്കടചരന്നോണ് 
നിങ്ങളുചെ അഭിപ്രോയം? 

 
 
04. ആച ോഷം 
 

a. നിങ്ങളുചെ വിേവോസത്തിലും ജീവിരത്തിലും ഏത് ആത്മീയ പ്രവർത്തനങ്ങളോണ് 
അർത്ഥവത്തോയരോയും ഉരകോരപ്രേോയരോയും നിങ്ങൾ കോണുന്നത്? 

b. സഭയുചെ ആരോധനോയ ോഷങ്ങൾ നിങ്ങളുചെ ദേനംേിന ജീവിരചത്തയും 
കൂട്ടോയ്ക്മജീവിരചത്തയും എങ്ങചന സഹോയിക്കുന്നു? 

 
 
05. നമ്മളുലട ലപോരു ദ്ൗരയത്തിന്ലറ ഉത്തരവോദ്ിത്തം പങ്കിടൽ 

 
a. നിങ്ങളുചെ െുറ്റുമുള്ള മറ്റുള്ളവരുമോയി നിങ്ങളുചെ വിേവോസം രങ്കിെോെുയടോ? 

b. നിങ്ങളുചെ വിേവോസോനുഭവം രങ്കുചവക്കുന്നരിൽ നിന്ന് നിങ്ങചള രെയുന്നചരന്തോണ്? 

c. സഭയുചെ േൗരയത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് രങ്കോളിയോകോനുള്ള അവസരങ്ങൾ 
എചന്തോചക്കയോണ്? 

 
 



06. സഭയിെും സമൂഹത്തിെുമുള്ള സംവോദ്ം 
 

a. വിഭിന്നമോയ യേേീയരകൾ, പ്ഗൂെുകൾ, കൂട്ടോയ്ക്മകൾ, സംസ്കോരങ്ങൾ 
എന്നിവയ്ക്ക്കിെയിൽ വയരയസ്ര രലത്തിലുള്ള സോധയമോയ സംവോേങ്ങൾ 
എചന്തോചക്കയോണ്? 

b. ഗൾഫിചല വിേവോസികളുചെ ഒരു അന്തോരോഷ്പ്െ സമൂഹത്തിൽ അംഗമോകുന്നരിലൂചെ 
മറ്റ് സംസ്കോരങ്ങളിൽ നിന്നും രശ്ചോത്തലങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ളവയരോട് നിങ്ങൾക്ക് 
യരോന്നുന്ന ആേരവ് എങ്ങചന വർദ്ധിെിക്കും? 

c. എന്തോണ് ചമച്ചചെെുത്തോൻ കഴിയുക? 

 
 
07. സഭകളുലട ഐകയം (എകയൂലമനിസം) 
 

a. മറ്റ് വിഭോഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള (കയത്തോലിക്കരലെോത്ത) പ്കിസ്രയോനികളുമോയി ബന്ധം 
വളർത്തിചയെുക്കുവോൻ നിങ്ങൾക്ക് അവസരങ്ങളുടോയിട്ടുയടോ? 

b. രരസ്രര ഇെചരെലും രിന്തുണയും (കയത്തോലിക്കർക്കും മറ്റ് പ്കിസ്രയോനികൾക്കും 
ഇെയിൽ) ചമച്ചചെെുത്തുവോൻ കഴിയുന്ന വഴികൾ നിങ്ങളുചെ അഭിപ്രോയത്തിൽ 

എചന്തോചക്കയോണ്? 

 
 
08. അധികോരവും പങ്കോളിത്തവും 
 

a. ഒരു അൽമോയചനന്നനിലയിൽ വയരയസ്രമോയ ഉത്തരവോേിത്തങ്ങൾ നൽകി സഭ 
നിങ്ങചള േോക്തീകരിക്കുന്നുയടോ? 

b. സഭോേുപ്േൂഷയിൽ അൽമോയരുചെ രങ്കോളിത്തത്തിന്ചെ യരോത് എന്തോണ്? 

c. അധികോരികളും അൽമോയരും രമ്മിലുള്ള സഹകരണം ചമച്ചചെെുത്തോൻ എന്ത് 
നെരെികളോണ് നിങ്ങൾക്ക് നിർയേേിക്കുവോനുള്ളത്? 

 
 
09. വിചവചനരക്രിയും രീരുമോനവും 
 

a. സഭയുചെ രരിരോെികളിൽ കൂെിയോയലോെന പ്രപ്കിയ ഉയടോ? 

b. ഈ പ്രപ്കിയ ചമച്ചചെെുത്തോൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് നിർയേേങ്ങളോണ് ഉള്ളത്? 

 
 

10. കൂട്ടോയ്മയിൽ നലമ്മത്തലന്ന രൂപീകരിക്കുന്നു 
 

a. നിങ്ങളുചെ അഭിപ്രോയത്തിൽ, ഭോവിയിചല സഭചയ നിങ്ങൾ എങ്ങചന കോണുന്നു? 

നിങ്ങളുചെ നിർയേേങ്ങൾ എചന്തോചക്കയോണ്? 

 
 
 
 
Fr. Darick Paul Dsouza OFM Cap 
Vicariate Coordinator for the Synodal Process 


