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25 CÂU GIÁO LÝ VẮN GỌN  

VỀ THƯỢNG HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC LẦN THỨ 16 
 

 
 

1. H. Biến cố quan trọng nào đang xảy ra trong đời sống Hội Thánh? 

 

T. Đó là Thượng Hội Đồng Giám Mục thế giới lần thứ 16, kéo dài 2 năm, bắt đầu từ 

tháng 10 năm 2021, và kết thúc vào tháng 10 năm 2023, với chủ đề là “Hướng đến 

một Hội Thánh hiệp hành: hiệp thông – tham gia – sứ vụ”. 

 

2. H. Thượng Hội Đồng Giám Mục thế giới là gì? 

 

T. Thượng Hội Đồng Giám Mục thế giới là hội nghị được thành lập theo tinh thần của 

Công đồng Vaticanô II, quy tụ các giám mục được tuyển chọn từ khắp nơi, để cộng 

tác với Đức Thánh Cha trong việc thăng tiến Đức Tin và loan báo Tin Mừng. 

 

3. H. Thượng Hội Đồng này diễn ra trong bối cảnh nào? 

 

T. Thượng Hội Đồng này diễn ra trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đang hoành hành, 

các hình thức bất công, bạo lực, và biến đổi khí hậu,… ngày càng gia tăng, khiến cho 

bao người phải vất vả khổ đau. 

 

4. H. Bối cảnh hiện nay thúc đẩy Hội Thánh làm gì? 

 

T. Thượng Hội Đồng diễn ra trong bối cảnh thế giới và Hội Thánh hiện nay có nhiều 

trở ngại cho việc triển khai tiến trình hiệp hành, nhưng đây cũng là cơ hội thúc đẩy Hội 

Thánh hồi sinh. 

 

5. H. Hội Thánh phải làm gì để hồi sinh ?  

 

T. Trước hết Hội Thánh phải phân định, nghĩa là lắng nghe tiếng nói của Chúa Thánh 

Thần, lắng nghe Lời Chúa, và xét xem các dấu chỉ thời đại, để nhận ra những gì Chúa 

muốn chúng ta phải làm trong thế giới hôm nay. 
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6. H. Tại sao lắng nghe Chúa Thánh Thần là quan trọng nhất ? 

 

T. Lắng nghe Chúa Thánh Thần là quan trọng nhất, vì Ngài là Đấng luôn làm sáng tỏ 

Tin Mừng, và giúp phân định cách thức Thiên Chúa mời gọi chúng ta tiến bước. 

 

7. H. Thượng Hội Đồng lần này còn nhắm mục đích nào nữa không ? 

 

T. Thượng Hội Đồng còn muốn việc lắng nghe và phân định phải đi đôi với thực hành, 

sẵn sàng hoán cải và đổi mới, từ bỏ thói tự mãn và an phận. 

 

8. H.Thượng Hội Đồng lần này có điều gì khác với những lần trước ? 

 

T. Thượng Hội Đồng lần này muốn lắng nghe cho được tiếng nói của mọi thành phần 

Dân Chúa, nhất là những người ít tham gia vào sinh hoạt của Hội Thánh, những người 

ở bên lề, hoặc bị loại trừ, bị lãng quên... Đó là những người mà qua họ, Thiên Chúa có 

thể nói với chúng ta nhiều điều . 

 

9. H. “Hiệp hành” nghĩa là gì? 

 

T. Hiệp hành nghĩa là “cùng đi với nhau” trên một con đường tiến về phía trước, cùng 

lắng nghe tiếng Chúa Thánh Thần, cùng đối thoại, phân định, và cùng tham gia vào sứ 

mạng chung là loan báo Tin Mừng. 

 

10. H. “Hiệp hành” có quan trọng đối với đời sống của Hội Thánh không ? 

 

T. Từ khi Hội Thánh được Chúa Giêsu thành lập đến nay, hiệp hành luôn là phương 

cách sống và hành động đặc trưng nhất của toàn thể Dân Chúa. 

 

11. H. “Hiệp thông” nghĩa là gì ? 

 

T. Nghĩa là dù khác biệt nhau, nhưng vẫn luôn yêu thương nhau, theo mẫu gương tuyệt 

vời là gia đình Thiên Chúa Ba Ngôi. 

 

12. H. “Tham gia” nghĩa là gì ? 

 

T. Tham gia nghĩa là mọi kitô hữu cùng chung một trách nhiệm, lắng nghe nhau, lắng 

nghe Chúa Thánh Thần, và cùng tham gia tích cực vào mọi hoạt động của Hội Thánh. 

 

13. H. “Tham gia” có vai trò nào trong tiến trình hiệp hành? 

 

T. Trong tiến trình hiệp hành: lắng nghe là phương pháp, phân định là mục đích, tham 

gia là con đường; càng tham gia, chúng ta càng quên mình để sống cho sứ vụ. 

 

 

 

 



3 

 

14. H. “Sứ vụ” nghĩa là gì ? 

 

T. “Sứ vụ” nghĩa là toàn thể Dân Chúa được sai đi loan báo Tin Mừng cho muôn dân, 

bằng đời sống yêu thương và phục vụ.  

 

15. H. Tại sao Đức Thánh Cha nói : “Con đường hiệp hành là con đường Thiên Chúa 

mong đợi nơi Hội Thánh của thiên niên kỷ thứ ba”? 

 

T. Vì hiệp hành là phong cách sống của Hội Thánh từ ngàn xưa, nhưng cần được thi 

hành cách mới mẻ và sáng tạo hơn trong thiên niên kỷ thứ ba này. 

 

16. H. Hai hình ảnh nào trong Kinh Thánh đã truyền cảm hứng cho tiến trình hiệp 

hành ? 

 

T. Một là hình ảnh cộng đoàn gồm đủ mọi hạng người vây quanh Chúa Giêsu khi Ngài 

rao giảng Tin Mừng; hai là hình ảnh từ câu chuyện ông Co-nê-li-ô và Thánh Phêrô 

trong sách Công vụ Tông đồ. 

 

17. H. Hình ảnh cộng đoàn vây quanh Chúa Giêsu rao giảng gồm những ai? 

 

T. Trước hết là Chúa Giêsu, kế đến là đám đông dân chúng, và sau cùng là các Tông 

Đồ ; mỗi người đều có chỗ đứng của mình. 

 

18. H. Trong đám đông dân chúng, Chúa Giêsu đặc biệt chú ý đến những ai? 

 

T. Chúa Giêsu đặc biệt chú ý những người « xa cách » Thiên Chúa, những người bị 

cộng đồng “loại trừ”, đặc biệt là người tội lỗi, người nghèo khổ, và đau ốm tật nguyền. 

 

19. H. Ông Co-nê-li-ô là ai? 

 

T. Ông Co-nê-li-ô là một viên đại đội trưởng Rô-ma, người ngoại giáo, nhưng muốn 

nghe một chứng nhân của Đức Kitô nói về ơn cứu độ. 

 

20.  Câu chuyện ông Co-nê-li-ô và Thánh Phê-rô dạy ta điều gì? 

 

T. Câu chuyện của hai ông dạy ta là dù khác biệt nhau, nhưng hãy cùng lắng nghe tiếng 

Chúa, cùng để Thánh Thần thúc đẩy, cùng đến với nhau, cùng được hoán cải, và cùng 

đón nhận nhau như anh em một nhà. 

 

21. H. Thượng Hội Đồng Giám Mục lần này gồm mấy giai đoạn? 

 

T. Gồm ba giai đoạn : giai đoạn đầu tiên ở các giáo phận, giai đoạn thứ hai ở các châu 

lục, và giai đoạn cuối cùng là ở Rô-ma. 
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22. H. Phải làm gì ở giai đoạn đầu tiên tại giáo phận chúng ta? 

 

T. Bằng nhiều cách khác nhau, mọi thành phần Dân Chúa trong giáo phận đều được 

mời gọi tham gia cầu nguyện, gặp gỡ, lắng nghe, chia sẻ, hầu tìm ra nhiều nẻo đường 

mới mẻ để loan báo Tin Mừng. 

 

23. H. Ở cả ba giai đoạn của Thượng Hội Đồng, đâu là những vấn đề quan trọng? 

 

T. Có hai vấn đề : Một là việc “cùng nhau cất bước hành trình” hiện đang diễn ra 

thế nào? Hai là Chúa Thánh Thần đang mời gọi chúng ta thực hiện những bước đi mới 

mẻ nào ? 

 

24. H. Phải làm gì để trả lời hai câu hỏi quan trọng này? 

 

T. Có 3 việc : một là nhớ lại kinh nghiệm đã qua về việc sống hiệp hành; hai là đọc lại 

những kinh nghiệm ấy cách sâu xa hơn qua những thành bại vui buồn; ba là từ đó rút 

ra những điều cần hoán cải. 

 

25. H. Tinh thần hiệp hành cuối cùng sẽ giúp chúng ta làm gì? 

 

T. Tinh thần hiệp hành sẽ giúp chúng ta canh tân não trạng và cơ cấu của Hội Thánh, 

để có những quyết định mục vụ phù hợp hơn trong công cuộc loan báo Tin Mừng ./. 


