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GIỚI THIỆU

Biền cố Thượng Hội Đồng mà chúng tôi đã trải qua

1. "Trong những ngày ấy, Ta sẽ đổ Thần Khí Ta trên tất cả xác phàm, con trai con gái các ngươi
sẽ nói tiên tri, thanh niên sẽ thấy thị kiến, bô lão sẽ được báo mộng"(Công vụ 2:17, x.  Gioen
3:1). Đây là kinh nghiệm mà chúng tôi đã có trong Thượng Hội Đồng này, cùng đi và lắng nghe
tiếng Chúa Thánh Thần. Ngài đã làm cho chúng tôi ngạc nhiên bởi sự phong phú của các hồng
ân của Ngài, Ngài đã cho chúng tôi can đảm và sức mạnh để đem hy vọng đến cho thế giới.

Chúng tôi đã cùng đi, với Đấng kế vị Thành Phêrô, người đã củng cố chúng tôi trong đức tin và
làm tươi mát chúng tôi trong nhiệt tình truyền giáo. Mặc dù đến từ nhiều hoàn cảnh rất khác
nhau về quan điểm văn hóa và Hội Thánh, chúng tôi cảm thấy, ngay từ đầu, một sự hòa hợp tinh
thần, một ước mong đối thoại và một sự cảm thông thật sự. Chúng tôi đã cùng nhau làm việc,
chia sẻ những gì quan trọng nhất đối với chúng tôi, chia sẻ những quan tâm của chúng tôi và
không che đây những khó khăn của chúng tôi. Nhiều can thiệp đã gợi lên trong chúng tôi cảm
xúc và lòng trắc ẩn Tin Mừng: chúng tôi cảm thấy rằng chúng tôi hợp thành một thân thể, là thân
thể chịu đau khổ và vui mừng. Chúng tôi muốn chia sẻ với mọi người kinh nghiệm về ân sủng
mà chúng tôi đã cảm nghiệm và truyền lại cho các Hội Thánh của chúng tôi và cho thế giới niềm
vui Tin Mừng. 

Sự hiện diện của những người trẻ là một điều mới lạ: qua các em, tiếng nói của cả một thế hệ
vang lên tại Thượng Hội Đồng. Trong khi đi cùng với họ, những khách hành hương viếng mộ
Thánh Phêrô, chúng tôi đã cảm nghiệm được một sự gần gũi, tạo điều kiện để biến Hội Thánh
thành một không gian để đối thoại và một chứng từ hấp dẫn về tình huynh đệ. Sức mạnh của cảm
nghiệm này vượt trên sự mệt mỏi và yếu đuối. Chúa tiếp tục lập lại: "Đừng sợ, Thầy ở cùng các
con."

Tiến trình chuẩn bị

2. Những đóng góp của các giám mục và sự góp ý của các mục tử, tu sĩ, giáo dân, chuyên gia,
các nhà giáo dục và nhiều người khác đã giúp ích lớn lao cho chúng tôi. Ngay từ đầu, những
người trẻ đã tham gia vào tiến trình của Thượng Hội Đồng: bảng câu hỏi trên mạng, nhiều đóng
góp cá nhân và đặc biệt là Cuộc họp tiền Thượng Hội Đồng là dấu chỉ hùng hồn. Sự đóng góp
của các em rất cần thiết, như trong câu chuyện về các con cá và bánh: Chúa Giêsu đã có thể thực
hiện được phép lạ này nhờ vào sự sẵn sàng của một cậu bé đã đại lượng  dâng hiến những gì
mình có (xem Ga 6: 8-11).

Tất cả các đóng góp đã được tóm tắt trong Tài liệu làm việc, tạo thành cơ sở vững chắc của các
cuộc tranh luận trong các tuần của Thượng Hội đồng. Giờ đây Tài liệu kết thúc gom góp kết quả
của tiến trình này và sự hồi sinh hướng tới tương lai: nó diễn tả những gì mà các Nghị Phụ
Thượng Hội Đồng đã nhận ra, giải thích và lựa chọn dưới ánh sáng Lời Chúa.

Tài liệu kết thúc của Hội đồng Thượng Hội Đồng



3. Điều quan trọng là phải làm rõ sự liên hệ giữa Tài liệu làm việc và Tài liệu kết thúc. Tài liệu
thứ nhất đại diện cho khung sườn tham chiếu của việckết hợp và sự tổng hợp đạt được trong hai
năm lắng nghe; tài liệu thứ hai là thành quả của sự phân định được thực hiện và tổng kết các chủ
đề mà các Nghị Phụ Thượng Hội Đồng đặc biệt hăng say và tận tâm chú ỳ đến. Do đó, chúng tôi
nhận ra sự đa dạng và bổ túc cho nhau của vănhai bản này.

Tài liệu này được đệ trình lên cho Đức Thánh Cha (xem Phanxicô,  Episcopalis Communio, số
18, Chỉ thị, Điều 35 § 5) và toàn thể Hội Thánh như thành quả của Thượng Hội Đồng này. Vì
hành trình của Thượng Hội Đồng chưa chấm dứt và bao gồm một giai đoạn đem ra thực hành
(xem Episcopalis Communio, số 19-21), Tài liệu kết thúc là một kế hoạch hướng dẫn các bước
tiếp theo mà Hội Thánh được mời gọi thực hiện.

* Trong tài liệu này, thuật ngữ "Thượng Hội Đồng" dùng để chỉ toàn bộ quá trình của Thượng
Hội Đồng đang diễn ra hoặc Phiên họp Khoáng Đại, diễn ra từ ngày 3 đến 28 tháng 10 năm
2018.

MỞ ĐẦU

Chúa Giêsu đồng hành với các môn đệ trên đường Emmaus

4. Chúng tôi đã nhận ra trong cảnh các môn đệ trên đường Emmau (x. Lk 24:13-35) một văn bản
kiểu mẫu để hiểu sứ vụ của Hội Thánh trong mối liên hệ với các thế hệ trẻ. Trang này diễn tả
đúng những gì mà chúng tôi đã cảm nghiệm ở Thượng Hội Đồng và những gì chúng tôi muốn
các Hội Thánh địa phương của chúng ta có thể sống trong mối liên hệ với giới trẻ. Chúa Giêsu đi
cùng hai môn đệ là những người chưa hiểu ý nghĩa của những gì đã xảy ra và họ đang rời bỏ
Giêrusalem và cộng đồng. Để trở nên bạn đồng hành với họ, Người đã cùng đi với họ trên
đường. Người hỏi họ và kiên nhẫn lắng nghe câu chuyện của họ về biến cố đã xảy ra để giúp họ
nhận ra những gì họ đang trải qua. Rồi, Người công bố Lời Chúa cho họ một cách thân mật và
đầy sinh lực, giải thích những biến cố mà họ đã sống dưới ánh sáng của Thánh Kinh. Người chấp
nhận lời mời của họ ngừng lại với họ khi màn đêm buông xuống: Người bước vào đêm đen của
họ. Khi nghe Người, lòng họ rạo rực và tinh thần họ bừng sáng; lúc bẻ bánh, mắt họ mở ra.
Chính họ là những người chọn đi con đường ngược lại, để trở về với cộng đồng và chia sẻ với
cộng đồng kinh nghiệm về cuộc gặp gỡ với Đấng Phục sinh mà không chần chừ.

Cũng như Tài liệu làm việc, Tài liệu kết thúcđược chia thành ba phần nhấn mạnh đến cảnh này.
Phần thứ nhất nhan đề "Người cùng đi với họ" (Lc 24:15) và tìm cách làm sáng tỏ những gì mà
các Nghị Phụ Thượng Hội Đồng đã nhận ra từ bối cảnh mà trong đó những người trẻ được đưa
vào, bằng cách làm nổi bật những điểm tốt và những thách đố. Phần thứ hai, "Mắt họ mở ra" (Lc
24:31), để giải thích và cung cấp một số chìa khoá căn bản để đọc các chủ đề của Thượng Hội
Đồng. Phần thứ ba, tên là "Họ lập tức trở về” (Lc 24:33), đề ra các lựa chọn cho một cuộc hoán
cải tâm linh, mục vụ và truyền giáo.

 

PHẦN I

"NGƯỜI CÙNG ĐI VỚI HỌ"

5."Cũng ngày hôm ấy, có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là Emmau, cách
Giêrusalem chừng mười một cây số. Họ trò chuyện với nhau về tất cả những sự việc mới xảy ra.



Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán, thì chính Đức Giêsu tiến đến gần và cùng đi với họ." (Lc 24:
13-15).

Trong đoạn văn này, thánh ký chụp hình nhu cầu tìm kiếm ý nghĩa cho các biến cố mà hai người
khách hành hương đã trải qua. Ngài nhấn mạnh đến thái độ của Chúa Giêsu, Đấng nhập cuộc với
họ. Đấng Phục Sinh mong ước được cùng đi với mỗi người trẻ, đón nhận những kỳ vọng của em,
thậm chí cả những thất vọng và hy vọng của em, ngay cả những gì không thích hợp. Chúa Giêsu
cùng đi, lắng nghe và chia sẻ.

 

Chương I

Một Hội Thánh lắng nghe

 

Nghe và nhìn thấy với sự thông cảm

Giá trị của lắng nghe

6. Lắng nghe là một cuộc gặp gỡ của tự do, đòi hỏi lòng khiêm tốn, kiên nhẫn, sẵn sàng để hiểu
và cam kết quyết tâm khai triển các câu trả lời một cách mới mẻ. Việc lắng nghe biến đổi tâm
hồn những người sống nó, đặc biệt là khi người ta đặt mình vào một thái độ nội tâm hài hòa và
ngoan ngoãn với Chúa Thánh Thần. Vì vậy, đó không chỉ là vấn đề thu thập tin tức hay một
chiến lược để đạt được mục đích, mà là hình thức mà trong đó Chính Thiên Chúa tiếp xúc với
dân của Ngài. Thật vậy, Thiên Chúa thấy sự khốn khổ của dân Ngài và Ngài lắng nghe lời kêu
than của họ, Ngài đã động lòng và xuống để giải thoát họ (x.Xh 3: 7-8). Do đó, Hội Thánh, qua
sự lắng nghe, bước vào chuyển động của Thiên Chúa, là Đấng trong Chúa Con, đã đến để gặp gỡ
mỗi con người.

Các bạn trẻ  muốn được lắng nghe

7. Những người trẻ liên tục được mời gọi để có những lựa chọn hướng dẫn đời sống của các em;
các em bày tỏ ước mong được lắng nghe, được nhìn nhận, được đồng hành. Nhiều em nhận ra
rằng tiếng nói của các em không được coi là đáng quan tâm hoặc hữu ích trong vòng xã hội và
Hội Thánh.  Trong một số trường hợp, người ta ít chú ý đến tiếng kêu than của các em, đặc biệt
là của các em nghèo nhất và bị bóc lột nhiều nhất, và rất ít người lớn sẵn sàng và có thể lắng
nghe các em.

Việc lắng nghe trong Hội Thánh

8. Hội Thánh không thiếu các sáng kiến và kinh nghiệm tổng hợp mà qua đó những người trẻ có
thể cảm nghiệm được sự chào đón, lắng nghe và làm cho tiếng nói của các em được nghe. Tuy
nhiên, Thượng Hội Đồng công nhận rằng cộng đồng Hội Thánh không phải lúc nào cũng làm rõ
thái độ mà Đấng Phục Sinh đã dành cho các môn đệ trên đường Emmau, trước khi soi sáng cho
họ bằng Lời Chúa, Người đã hỏi họ: "Các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy?”
(Lc 24:17). Khuynh hướng thông thường là cung cấp các câu trả lời tủ và đưa ra các công thức có
sẵn, mà không biết rõ các câu hỏi của những người trẻ trong sự mới mẻ của chúng hoặc hiểu rõ
những điều làm các em khó chịu.

Lắng nghe giúp cho chúng ta có thể trao đổi quà tặng trong một bối cảnh cảm thông. Nó cho
phép người trẻ đóng góp một điều gì đó cho cộng đồng, giúp các em nhận thức được những sự



nhạy cảm mới và đặt ra những câu hỏi mới. Đồng thời, tạo điều kiện cho một cuộc loan báo Tin
Mừng thực sự chạm đến con tim, một cách nổi bật và hiệu quả.

Việc lắng nghe của các mục tử và giáo dân có trình độ 

9. Lắng nghe là một giây phút đáng giá trong tác vụ của các mục tử và, trước hết, là các giám
mục, những vị thường có quá nhiều gánh nặng và khó mà tìm được thì giờ cần thiết cho việc
phục vụ rất thiết yếu này. Nhiều người nhận ra việc thiếu chuyên gia dành riêng cho việc đồng
hành. Việc tin vào giá trị thần học và mục vụ của lắng nghe hàm ý coi lại và canh tân các hình
thức mà qua đó tác vụ linh mục được thể hiện cách thông thường, cũng như việc phân biệt các
ưu tiên của tác vụ này. Ngoài ra, Thượng Hội Đồng nhận ra sự cần thiết phải chuẩn bị cho các tu
sĩ và các giáo dân nam nữ có đủ điều kiện để đồng hành với những người trẻ. Đặc sủng lắng
nghe, mà Chúa Thánh Thần mang đến trong các cộng đồng, cũng có thể nhận được một hình
thức công nhận chính thức cho việc phục vụ Hội Thánh.

Sự đa dạng về bối cảnh và văn hóa

Một thế giới ở số nhiều

10. Chính thành phần của Thượng Hội Đồng đã cho thấy sự hiện diện và đóng góp của các khu
vực khác nhau trên thế giới, làm nổi bật vẻ đẹp của việc trở thành một Hội Thánh hoàn vũ. Mặc
dù bối cảnh toàn cầu hóa càng ngày càng gia tăng, các Nghị Phụ Thượng Hội Đồng yêu cầu nhấn
mạnh đến nhiều sự khác biệt giữa các bối cảnh và nền văn hóa khác nhau, cũng như trong một
quốc gia. Có rất nhiều thế giới trẻ, vì vậy ở một số quốc gia có khuynh hướng sử dụng thuật ngữ
"giới trẻ" ở số nhiều. Hơn nữa, nhóm tuổi liên quan đến Thượng Hội Đồng này (16-29 tuổi)
không đại diện cho một tổng thể đồng nhất, nhưng bao gồm các nhóm sống trong những tình
cảnh cụ thể.

Tất cả những khác biệt này tác động sâu xa đến kinh nghiệm cụ thể mà những người trẻ đang
sống: thực ra, các ngài quan tâm đến các giai đoạn khác nhau của thời đại tiến hóa, các hình thức
kinh nghiệm tôn giáo, cấu trúc gia đình và tầm quan trọng của nó đối với việc truyền thụ đức tin,
những sự cảm thông giữa các thế hệ,chẳng hạn như vai trò của các bậc lão thành và việc tôn
trọng của họ. phương thức tham gia vào đời sống xã hội, thái độ đối với tương lai, vấn đề đại kết
và liên tôn. Thượng Hội Đồng công nhận và hoan nghênh sự phong phú đa dạng của các nền văn
hóa và bắt đầu phục vụ sự hiệp thông của Chúa Thánh Thần.

Những thay đổi hiện nay

11. Sự khác biệt về động lực giữa các nước có tỷ số sinh cao, ở đó người trẻ chiếm tỷ lệ đáng kể
và càng ngày càng gia tăng trong dân số, và các nước [có tỷ số sinh thấp], ở đó ảnh hưởng của
các em đang bị suy giảm, có tầm quan trọng đặc biệt. Một sự khác biệt khác bắt nguồn từ lịch sử,
trong đó các quốc gia và lục địa của truyền thống Kitô giáo cổ đại, nơi mà nền văn hóa mang
một ký ức được bảo tồn, khác với các quốc gia và lục địa được đánh dấu, ngược lại, bởi những
truyền thống tôn giáo khác, nơi mà sự hiện diện của Kitô giáo, và đôi khi gần đây, là thiểu số.
Mặt khác, ở các lãnh thổ khác, các cộng đồng Kitô giáo và những người trẻ thuộc các cộng đồng
ấy là mục tiêu của đàn áp.

Việc loại trừ và bị đẩy ra ngoài lề xã hội

12. Cũng có sự khác biệt giữa các quốc gia và trong mỗi quốc gia, những khác biệt gây ra bởi
cấu trúc xã hội và lợi ích về kinh tế là những điều tách biệt, đôi khi rất rõ ràng, giữa những người
có thể tiếp cận những cơ hội càng ngày càng gia tăng được cung cấp bởi việc toàn cầu hóa, và



những người sống bên lề xã hội hoặc trong thế giới nông thôn và chịu hậu quả của các hình thức
loại trừ và chối từ khác nhau. Một số can thiệp đã vạch ra rằng Hội Thánh cần phải can đảm
đứng cạnh họ và tham gia vào việc thực hiện những giải pháp thay thế là những giải pháp loại bỏ
sự loại trừ và đẩy họ ra ngoài lề xã hội, bằng cách củng cố sự tiếp nhận, đồng hành và hòa nhập.
Đây là lý do tại sao chúng ta phải nhận ra được sự thờ ơ là điều đặc trưng cho nếp sống của
nhiều Kitô hữu, để vượt qua nó bằng cách đào sâu chiều kích xã hội của đức tin.

Nam giới và nữ giới

13. Chúng ta không được quên sự khác biệt giữa nam giới và nữ giới, với những hồng ân đặc biệt
của họ, sự nhạy cảm cụ thể và các kinh nghiệm của họ về thế giới. Trong khuôn khổ này có thể
phát sinh các hình thức thống trị, loại trừ và kỳ thị mà xã hội và Hội Thánh cần phải tự giải
phóng.

Thánh Kinh trình bày người nam và người nữ như những đối tác bình đẳng trước mặt Thiên
Chúa (x. St 5: 2): tất cả sự thống trị và kỳ thị dựa trên phái tính xúc phạm đến nhân phẩm.  Thánh
Kinh cũng trình bày sự khác biệt giữa hai giới tính như một mầu nhiệm cấu thành của con người
là điều không thể bị giảm xuống thành những mẫu rập khuôn. Mối liên hệ nam nữ cũng được
hiểu theo nghĩa của một ơn gọi chung sống trong sự tương tác và đối thoại, trong sự hiệp thông
và sinh sản (x.St 1: 27-29, 2: 21-25), và điều này (cũng được hiểu) trong tất cả mọi khía cạnh của
kinh nghiệm của con người: đời sống vợ chồng, công ăn việc làm, giáo dục và những điều khác.
Đó là theo giao ước mà trong đó Thiên Chúa đã trao phó trái đất cho họ.

Việc thực dân hoá nền văn hóa

14. Nhiều Nghị Phụ của Thượng Hội Đồng từ các quốc gia không thuộc phương Tây vạch ra
rằng ở nước họ việc toàn cầu hóa mang đến cho họ các hình thức thực dân hoá nền văn hóa đích
thực, nhổ những người trẻ ra khỏi các liên hệ văn hóa và tôn giáo mà từ đó các em đến. Cần phải
có một cam kết của Hội Thánh để đồng hành với các em trong việc chuyển tiếp này mà không
đánh mất những đặc điểm quý giá nhất về căn tính của các em.

Tiến trình tục hóa dẫn đến những cách giải thích rất khác nhau. Trong khi một số người coi đó là
một cơ hội quý giá để tự thanh lọc khỏi các hình thức tôn giáo theo thói quen, hoặc dựa trên bản
sắc dân tộc và quốc gia, thì những người khác lại coi đó là một trở ngại cho việc truyền thụ đức
tin. Trong các xã hội bị tục hóa, chúng ta cũng đang chứng kiến việc tái khám phá về Thiên Chúa
và tâm linh. Điều này khuyến khích Hội Thánh tìm thấy lại tầm quan trọng của các động lực đặc
thù đối với đức tin, việc công bố [Lời Chúa] và đồng hành mục vụ.

Một thoáng nhìn về Hội Thánh ngày nay

Cam kết giáo dục của Hội Thánh

15. Không hiếm những vùng trong đó các người trẻ nhận thấy Hội Thánh như một sự hiện diện
sống động và hấp dẫn, điều này cũng quan trọng với những người trẻ cùng trang lứa với các em,
nhưng không phải là tín hữu hoặc thuộc các tôn giáo khác. Các cơ cấu giáo dục của Hội Thánh
tìm cách chào đón mọi người trẻ, bất kể lựa chọn tôn giáo, nguồn gốc văn hóa và tình trạng cá
nhân, gia đình hoặc xã hội của các em. Bằng cách này, Hội Thánh đem đến một đóng góp cơ bản
cho nền giáo dục không thể thiếu được của các người trẻ ở những nơi đa dạng nhất trên thế giới.
Điều này liên quan đến việc giáo dục trong các trường học ở mọi cấp và mọi nghành, qua các
trung tâm dạy nghề, các trường cao đẳng và đại học, mà còn qua các trung tâm sinh hoạt thanh
thiếu niên và cơ quan bảo trợ; nỗ lực này cũng được hiện thực hóa bằng sự tiếp nhận người tị nạn
và bằng một cam kết đa dạng trong lĩnh vực xã hội. Ở tất cả những nơi này, Hội Thánh kết hợp



công việc giáo dục và thăng tiến con người với việc làm chứng và loan báo Tin Mừng. Khi được
gợi hứng bởi cuộc đối thoại liên văn hóa và liên tôn, hoạt động giáo dục của Hội Thánh cũng
được những người ngoài Kitô giáo đánh giá cao như một hình thức thăng tiến con người đích
thực.

Hoạt động của mục vụ giới trẻ

16. Cuộc hành trình của Thượng Hội Đồng nhấn mạnh đến sự cần thiết phải cho mục vụ giới trẻ
một khía cạnh ơn gọi, bằng cách coi tất cả người trẻ như những người lãnh nhận của mục vụ ơn
gọi. Đồng thời, cũng nhấn mạnh đến sự cần thiết phải phát triển các tiến trình mục vụ hoàn chỉnh
là tiến trình dẫn dắt từ thơ ấu đến trưởng thành, bằng cách đưa mọi người vào cộng đồng Kitô
hữu. Chúng ta đã thấy nhiều nhóm giáo xứ, phong trào và đoàn thể trẻ đang thực hiện một tiến
trình hiệu quả để đồng hành và đào tạo những người trẻ trong đời sống đức tin của các em.

Ngày Giới Trẻ Thế Giới - được sinh ra từ một trực giác tiên tri của Thánh Gioan Phaolô II, vẫn là
một điểm quy chiếu cho những người trẻ của thiên niên kỷ thứ ba - và các cuộc họp mặt quốc gia
và giáo phận đóng một vai trò quan trọng trong cuộc sống của nhiều người trẻ vì chúng cung cấp
một kinh nghiệm sống đức tin và hiệp thông, giúp các em đối diện với những thách đố lớn của
cuộc sống và đảm nhận chỗ đứng của các em trong xã hội và trong cộng đồng Hội Thánh một
cách có trách nhiệm. Do đó, những những cuộc tụ họp này có thể bàn đến việc đồng hành mục
vụ thông thường của các cộng đồng khác nhau, nơi việc đón nhận Tin Mừng phải được đào sâu
và chuyển thành một lựa chọn của đời sống.

Gánh nặng của việc quản lý hành chính

17. Nhiều Nghị Phụ đã nhận xét rằng gánh nặng của các nhiệm vụ hành chính chiếm quá nhiều
thời gian và đôi khi bóp nghẹt thiện chí cùng năng lực của nhiều mục tử; đây là một trong những
lý do gây khó khăn cho việc gặp gỡ những người trẻ và nâng đỡ các em. Để cho ưu tiên của các
cam kết mục vụ và tâm linh trở nên rõ ràng hơn, các Nghị Phụ Thượng Hội Đồng nhấn mạnh đến
sự cần thiết phải xét lại các phương thức thực tế của việc thực thi mục vụ.

Tình hình của các giáo xứ

18. Mặc dù [các giáo xứ] vẫn là hình thức chính yếu và thiết yếu của Hội Thánh trong một lãnh
thổ nhất định, một số tiếng nói đã được nêu lên để ám chỉ rằng giáo xứ hầu như chưa phải là
điểm quy chiếu cho giới trẻ và cần phải suy nghĩ lại về ơn gọi truyền giáo bao nhiêu nữa. Thực
sự là giáo xứ đã trở nên không đáng kể trong các không gian đô thị, động năng yếu kém của các
đề nghị của giáo xứ, thêm vào những thay đổi theo thời gian trong cách sống, đòi buộc phải có
một một canh tân thật sự. Mặc dù có nhiều nỗ lực canh tân khác nhau, nhưng thường thì dòng
sông của cuộc sống của những người trẻ vẫn tiếp tục chảy bên lề cộng đồng, mà không gặp được
nó.

Sự gia nhập vào đời sống Kitô hữu

19. Nhiều người lưu ý rằng con đường khai tâm Kitô giáo không phải lúc nào cũng có thể dẫn
các trẻ em, thiếu niên và thanh niên đến với vẻ đẹp của kinh nghiệm đức tin. Khi cộng đồng
được tạo thành như một nơi hiệp thông và như một gia đình thực sự của con cái Thiên Chúa, nó
diễn tả một sức mạnh có thể gây ra và truyền thụ đức tin; ngược lại, khi nó đầu hàng luận lý của
việc uỷ quyền và khi tổ chức quan liêu chiếm ưu thế, thì việc khai tâm Kitô giáo bị coi là một
tiến trình giảng dạy về tôn giáo, là tiến trình thường kết thúc khi người trẻ lãnh nhận bí tích
Thêm Sức. Do đó, thật là điều rất cấp bách để xét lại cách sâu xa tình trạng dạy giáo lý và sự liên



kết giữa việc truyền thụ đức tin của gia đình và cộng đồng, bằng cách dùng đến các tiến trình
đồng hành cá nhân.

Việc đào luyện các chủng sinh và những người được thánh hiến

20. Các chủng viện và các nhà (tu viện)để đào tạo là những nơi có tầm quan trọng lớn lao, ở đó
những người trẻ được gọi đến chức linh mục và đời sống thánh hiến đào sâu sự lựa chọn ơn gọi
của họ và trưởng thành bằng cách đi theo Đức Kitô của họ (sequela Christi). Đôi khi những môi
trường này không kể đến các kinh nghiệm trước đây của các ứng viên một cách đầy đủ, qua việc
đánh giá thấp tầm quan trọng của chúng. Điều này ngăn cản sự phát triển con người và có thể
dẫn đến [việc trở lại] các cách sống trước kia, thay vì thúc đẩy sự phát triển các hồng ân của
Thiên Chúa và sự biến đổi sâu xa của tâm hồn.

 

Chương II

Ba chiều kích quan trọng

 

Sự mới lạ của thế giới kỹ thuật số

Một thực tế toàn diện

21. Thế giới kỹ thuật số (điện toán) đặc trưng cho thế giới đương thời. Một phần lớn nhân loại
đang đắm chìm trong nó một cách bình thường và liên tục. Đó không chỉ là vấn đề "sử dụng" các
công cụ truyền thông, mà là sống trong một nền văn hóaphần lớn bị thuật số hóa, nó ảnh hưởng
sâu xa đến các quan niệm về thời gian và không gian, nhận thức về bản thân, về tha nhân và thế
giới, phương thức giao tiếp, học hỏi, tìm hiểu và liên hệvớinhững người khác. Một cách tiếp cận
thực tế có khuynh hướng đặt hình ảnh trên việc nghe và đọc có tác động đến cách học và phát
triển sự suy nghĩ cách phê phán.  Giờ đây rõ ràng là "môi trường kỹ thuật số không phải là một
thế giới song song hay thuần túy ảo, mà là một phần của thực tại hàng ngày của nhiều người, đặc
biệt là những người trẻ nhất" (Bênêđictô XVI, Sứ điệp cho Ngày Truyền Thông Xã Hội Thế giới
XLVII).

Mạng lưới của các cơ hội

22.Mạng lưới điện toán (internet) và  mạng lưới xã hội (mạng xã hội) là không gian mà ở đó
người trẻ dành nhiều thì giờ và gặp gỡ nhau một cách dễ dàng, ngay cả khi mọi người không có
quyền truy cập giống nhau, đặc biệt là ở một số nơi trên thế giới. Trong mọi trường hợp, chúng là
một cơ hội phi thường để đối thoại, gặp gỡ và trao đổi giữa con người và truy cập tin tức và kiến 
thức. Ngoài ra, môi trường kỹ thuật số là bối cảnh của việc tham gia chính trị xã hội và quyền
công dân tích cực và nó có thể tạo điều kiện cho một luồng thông tin độc lập có thể bảo vệ hiệu
quả nhất cho những người dễ bị tổn thương nhất bằng cách tiết lộ các sự vi phạm quyền lợi của
họ. Ở nhiều quốc gia, mạng điện toán và mạng xã hội hiện là một nơi thiết yếu để tiếp cận và lôi
kéo giới trẻ, đặc biệt là trong các sáng kiến và hoạt động mục vụ.

Mặt tối của mạng

23. Thế giới kỹ thuật số cũng là không gian của cô đơn, thao túng, bóc lột và bạo lực, đến trường
hợp cực đoan của  mạng lưới đen. Các phương tiện truyền thông kỹ thuật số có thể khiến mọi
người có nguy cơ bị lệ thuộc, cô lập và mất liên lạc dần dần với thực tại cụ thể, do đó cản trở sự
phát triển của các mối liên hệ thực sự giữa các cá nhân. Các hình thức bạo lực mới đang lan



truyền qua các phương tiện truyền thông xã hội, chẳng hạn như làm nhục trên mạng; mạng cũng
là một kênh để phân pháttài liệu khiêu dâm và khai thác con người cho mục đích tình dục hoặc
qua các trò chơi may rủi.

24. Cuối cùng, các lợi ích kinh tế khổng lồ đang hoạt động trong thế giới kỹ thuật số. Chúng có
thể đưa ra các hình thức kiểm soát tinh vi như chúng đang xâm lấn, tạo ra các cơ chế để thao
túng lương tâm và các tiến trình dân chủ. Hoạt động của nhiều diễn đàn luôn kết thúc có lợi cho
cuộc gặp gỡ giữa những người có cùng một cách suy nghĩ, ngăn chặn việc đối đầu của những
khác biệt. Những đường liên lạc kín này tạo điều kiện cho việc phổ biến thông tin sai lệch và tin
tức sai lệch, tạo ra những thành kiến và thù hận. Việc phổ biến cáctin tức giả là cách diễn tả của
một nền văn hóa đã mất ý thức về chân lý và nộpcác sự kiện chonhững lợi ích cụ thể của nó.
Danh tiếng của dân chúng đang bị đe dọa bởi những cuộc xétxử  trực tuyến vô bằng cớ. Hiện
tượng này cũng liên quan đến Hội Thánh và các mục tử của Hội Thánh.

Người di cư như mô thức của thời đại chúng ta

Một hiện tượng đa diện

25.  Các hiện tượng di cư đại diện cho một mức độ toàn cầu của hiện tượng theo cấu trúc, và
không phải là một trường hợp khẩn cấp chuyển tiếp. Những cuộc di cư có thể xảy ra trong một
quốc gia hoặc giữa các quốc gia khác nhau. Mối quan tâm đặc biệt của Hội Thánh là những
người chạy trốn chiến tranh, bạo lực, đàn áp chính trị hoặc tôn giáo, thiên tai do biến đổi khí hậu
và nghèo đói cùng cực: nhiều người trong số họ còn trẻ. Nói chung, họ đang tìm kiếm những cơ
hội cho chính họ và gia đình họ. Họ mơ ước về một tương lai tốt đẹp hơn và muốn tạo điều kiện
để hiện thực hóa nó.

Nhiều Nghị PhụThượng Hội Đồng đã nhấn mạnh rằng người di cư là một "mô thức" có khả năng
chiếu sáng thời đại chúng ta và, đặc biệt là tình trạng của những người trẻ; họ nhắc nhở chúng ta
về tình trạng nguyên thủy của đức tin, đó là đức tin của "những ngoại kiều và kháchlữ hành trên
mặt đất" (Dt 11:13).

Bạo lực và những người dễ bị tổn thương

26. Những người di cư khác ra đi vì họ bị thu hút bởi nền văn hóa phương Tây, đôi khi hàm chứa
những kỳ vọng thiếu thực tế khiến họ phải thất vọng ê chề. Những kẻ buôn người vô lương tâm,
thường liên quan đến các băng đảng ma túy và vũ khí, khai thác yếu điểm của những người di
cư, là những người trong suốt cuộc hành trình của họ, thường xuyên phải đối diện với bạo lực,
buôn người, lạm dụng tâm lý và thậm chí cả thể xác, và những đau khổ không kể xiết. Chúng ta
phải ghi nhận sự tổn thương đặc biệt của những di cư không có ai đi cùng và tình trạng của
những người bắt buộc phải sống nhiều năm trong các trại tị nạn hoặc bị nhốt một thời gian dài
nơi các quốc gia chuyển tiếp, mà không thể tiếp tục việc học hành, hoặc thi thố tài năng của họ.
Ở một số quốc gia mà họ đến được, các hiện tượng di cư làm phát sinh tình trạng báo động và sợ
hãi, thường bị xúi giục và khai thác cho mục đích chính trị. Từ đó, một tâm lý bài ngoại, đóng
cửa và rút vào chính mình được lan rộng. Chúng ta phải phản ứng một cách cứng rắn với điều ấy.

Những câu chuyện chia tay và gặp gỡ

27. Những người trẻ di cư sống tách biệt với môi trường gia đình của các em và thường trải qua
việc mất gốc về văn hóa và tôn giáo. Sự chia cách cũng ảnh hưởng đến các cộng đồng địa
phương, là những cộng đồng đang mất đi những yếu tố mạnh mẽ và đầy nghị lực nhất, và gia
đình, đặc biệt là khi một cha mẹ, hoặc cả haidi cư, để con cái họ ở lại quê nhà. Hội Thánh có một
vai trò quan trọng để làm nơinương tựa cho những người trẻ của những gia đình tan vỡ này.



Nhưng những câu chuyện về người di cư cũng là những câu chuyện về những cuộc gặp gỡ giữa
những con người và các nền văn hóa: đối với cộng đồng và xã hội chủ nhà, chúng đại diện cho
một cơ hội phong phú hoá và phát triển con người không thể thiếu được cho tất cả mọi người.
Các sáng kiến tiếp nhận dựa vào Hội Thánh có một vai trò quan trọng trong vấn đề này và có thể
hồi sinh các cộng đồng có khả năng thực hiện chúng.

Vai trò tiên tri của Hội Thánh

28. Nhờ nguồn gốc đa dạng của cácNghị Phụ, Thượng Hội Đồng đã nhìn thấy nhiều quan điểm
về chủ đề di dân, đặc biệt là giữa các quốc gia khởi hành và các quốc gia cùng đích. Ngoài ra, đã
vang vọng một tiếng kêu báo động từ các Hội Thánh mà các thành viên bị bắt buộc phải chạy
trốn chiến tranh cùngbắt bớ và những người coi các cuộc di cư bất đắc dĩ này như một mối đe
dọa cho chính mạng sống của họ. Việc bao gồm tất cả các quan điểm khác nhau này đặt Hội
Thánh vào vị trí đóng một vai trò tiên tri trước xã hội trong lĩnh vực di cư.

Nhận ra và đáp lại tất cả các loại lạm dụng

Nói lên sự thật và cầu xin sự tha thứ

29. Các loại lạm dụng khác nhau do các giám mục, linh mục, tu sĩ và giáo dân gây ra, trong cuộc
đời của nhiều nạn nhân, nhiều người trong họ là những người trẻ, những đau khổ có thể kéo dài
suốt đời và không có sự ăn năn nào có thể khắc phục được. Hiện tượng này lan rộng trong xã
hội, nhưng nó cũng ảnh hưởng đến Hội Thánh và diễn tả một trở ngại nghiêm trọng đối với sứ vụ
của Hội Thánh. Thượng Hội Đồng tái khẳng định cam kết chắc chắn trong việc áp dụng các biện
pháp phòng ngừa nghiêm ngặt để ngăn chặn điều này xảy ra một lần nữa, từ việc lựa chọn và đào
tạo những người được trao sứ vụ trách nhiệm và giáo dục.

Đi đến tận gốc

30. Có nhiều loại lạm dụng khác nhau: lạm dụng quyền lực, lạm dụng kinh tế, lạm dụng lương
tâm, lạm dụng tình dục. Rõ ràng là chúng ta phải xóa bỏ các hình thức thực thi quyền bính mà
chúng được ghép vào và đấu tranh chống lại sự thiếu trách nhiệm và minh bạch mà nhiều trường
hợp đã được quản lý.  Ước muốn thống trị, sự thiếu đối thoại và minh bạch, các hình thức sống
hai mặt, sự trống rỗng về tâm linh, cũng như các yếu tố tâm lý tạo thành nền tảng trên đó sự thối
nát nảy nở. Cụ thể, chủ trương giáo sĩ trị, "được sinh ra từ một cái nhìn ưu tú và độc quyền về ơn
gọi, là điều giải thích chức vụ được nhận như một quyền lực để thực thi, thay vì là một việc phục
vụ miễn phí và quảng đại để hiến dâng. Và điều ấy dẫn đến việc tin rằng mình thuộc về một
nhóm người có mọi câu trả lời và không còn cần phải lắng nghe và học hỏi bất cứ điều gì, hoặc
chỉ giả vờ lắng nghe"(Phanxicô, Bài phát biểu trước Buồi Họp Chung thứ nhất của Thượng Hội
Đồng Giám Mục, ngày 3 tháng 10 năm 2018).

Lòng biết ơn và sự khích lệ

31.Thượng Hội Đồng bày tỏ lòng biết ơn đối với những người có can đảm tố cáo sự dữ mà họ
phải chịu: họ giúp Hội Thánh nhận thức được những gì đã xảy ra và cần phải phản ứng quyết
liệt. Thượng Hội Đồng cũng đánh giá cao và khuyến khích những nỗ lực chân thành của vô số
giáo dân, linh mục, tu sĩ và giám mục, là những người, hằng ngày, hiến thân cách trung thực và
tận tụy trong việc phục vụ giới trẻ. Công việc của họ là một khu rừng đang phát triển mà không
gây ồn ào. Nhiều người trẻ có mặt tại Thượng Hội Đồng cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với những
người đồng hành với các em và nhắc lại nhu cầu lớn về các khuôn mặt gương mẫu.



Chúa Giêsu không bao giờbỏ rơi Hội Thánh của Người, chính Người ban cho Hội Thánh sức
mạnh và các công cụ cho một con đường mới. Xác định đường lối của các hành động và biện
pháp "cần thiết và kịp thời" (Đức Phanxicô, Thư gửi dân Chúa, ngày 20 tháng 8 năm 2018, số 2)
và ý thức rằng lòng thương xót đòi hỏi sự công bằng, Thượng Hội Đồng công nhận rằng phải
đương đầu với vấn đề lạm dụng dưới mọi khía cạnh của nó, đặc biệt là với sự giúp đỡ quý giá
của những người trẻ, thực sự có thể là cơ hộicho một cuộc cải cách có ý nghĩa lịch sử.

Chương III

Căn tính và các mối liên hệ

 

Các mối liên hệ gia đình và giữa các thế hệ

Gia đình, điểm quy chiếu đặc quyền

32. Gia đình tiếp tục là điểm quy chiếu chính cho người trẻ. Con cái đánh giá cao tình yêu và sự
quan tâm của cha mẹ, mối liên hệ gia đình rất quan trọng đối với các em, và đến lượt các em, các
em hy vọng sẽ thành công trong việc thiết lập một gia đình. Không thể phủ nhận sự gia tăng của
viêc  ly thân, ly dị, tái hôn và gia đình chỉ có một cha hay một mẹ có thể gây ra những đau khổ
lớn lao và một cuộc khủng hoảng căn tính. Đôi khi, các em phải gánh những trách nhiệm không
tương xứng với tuổi của các em và điều đó buộc các em phải trở thành người lớn trước tuổi bình
thường. Các ông bà thường góp phần một cách quyết định vào việc giáo dục tình cảm và tôn
giáo: quasự khôn ngoan của họ, họ là một mắt xích quyết định trong mối liên hệ giữa các thế hệ.

Tầm quan trọng của việc làm mẹ và làm cha

33. Những người mẹ và những người cha có vai trò riêng biệt nhưng không kém phần quan trọng
như chuẩn mực để đào tạo con cái và truyền thụ đức tin cho chúng. Khuôn mặt người mẹ tiếp tục
chiếm một vai trò thiết yếu đáng kể với người trẻ trong sự phát triển của các em, ngay cả khi nó
không được công nhận cách đầy đủ theo quan điểm văn hóa, chính trị và chuyên nghiệp. Nhiều
người cha tận tâm chu toàn vai trò của mình, nhưng chúng ta không thể bưng bít rằng trong một
số bối cảnh, khuôn mặtngười cha vẫncòn vắng bóng hoặc mờ nhạt, và trong các bối cảnh khác,
lại là khuôn mặt áp bức và độc đoán. Những sự mơ hồ này cũng  phản ánh trong việc thực thi sứ
vụ làm cha thiêng liêng.

Các mối liên hệ giữa các thế hệ

34.Thượng Hội Đồng công nhận sự tận tâm của nhiều phụ huynh và nhà giáo, là những người
nghiêm túc trong việc truyền thụ các giá trị, bất chấp những khó khăn của môi trường văn hóa. Ở
các vùng khác nhau, vai trò của những vị cao niên và việc tôn kính tổ tiên tạo thành một trụ cột
của việc giáo dục và góp phần mãnh liệt vào việc hình thành căn tính cá nhân. Các đại gia đình,
mà trong một số nền văn hóa, là các gia đình theo nghĩa đen, đóng một vai trò quan trọng. Tuy
nhiên, một số người trẻ cảm thấy truyền thống gia đình như những áp bức và chạy trốn chúng
theo sự thúc đẩy của một nền văn hóa toàn cầu hóa, là nền văn hoá đôi khi loại bỏ chúng khỏi bất
kỳ điểm tham chiếu nào. Đằng khác, ở những nơi khác trên thế giới không có sự xung đột liên
thế hệ thật sự giữa những người trẻ và người lớn, nhưng ở đó họ đang không ngó ngàng gì đến
nhau. Đôi khi người lớn không tìm kiếm hoặc không thành công trong việc truyền thụ các giá trị
cơ bản của cuộc sống hoặc thích nghi nhữngkiểu sống của tuổi trẻ, do đó đảo ngược mối liên hệ



giữa các thế hệ. Bằng cách này, mối liên hệ giữa những người trẻ và người lớn có thể kết thúc
theo tình cảm, mà không bao giờ chạm đến khía cạnh giáo dục và văn hóa.

Giới trẻ và cội rễ văn hóa

35. Những người trẻ dự thảo kế hoạch cho tương lai và đối diện cuộc đời với năng lượng và năng
động. Tuy nhiên, các em cũng bị cám dỗ tập trung vào việc hưởng thụ của hiện tại và đôi khi có
khuynh hướng ít chú ý đến ký ức về quá khứ mà các em từ đó mà đến, đặc biệt là nhiều món quà
mà cha mẹ, ông bà của các em và hành lý văn hóa của xã hội nơi họ sống đã được chuyển cho
các em. Việc giúp những người trẻ khám phá rasự phong phú sống động trong quá khứ, bằng
cách làm cho các em nhớ lại và sử dụng chúng trong việc lựa chọn và trong sự phát triển tiềm
năng của các em, là một hành động của tình yêu đích thực đối với các em, đối với sự phát triển
của các em và những lựa chọn mà các em được gọi để thực hiện.

Tình bằng hữu và các mối liên hệ giữa những người giống nhau 

36. Ngoài các mối liên hệ giữa các thế hệ, chúng ta không được quên mối liên hệ giữa những
người trẻ cùng trang lứa, những người đại diện một kinh nghiệm cơ bản về sự tương tác và giải
phóng dần dần khỏi bối cảnh gia đình ban đầu. Tình bạn và sự đương đầu, thường cũng ở trong
các nhóm có ít nhiềucấu trúc, mang đến cơ hội để củng cố các kỹ năng quan hệ và xã hội của các
em trong một bối cảnh mà ở đó một người không bị đánh giá cũng không bị kết án. Kinh nghiệm
nhóm cũng là một nguồn tuyệt vời để chia sẻ đức tin và giúp đỡ lẫn nhau trong việc làm chứng.
Những người trẻ có thể hướng dẫn các người trẻ khác và sống một đời tông đồ thực sự giữa
những người bạn của các em.

Thân thể và cảm tính

Những thay đổi đang xảy ra

37. Những người trẻ nhận ra tầm quan trọng của cơ thể và phái tính trong cuộc sống của các em
và trong hành trình phát triển căn tính của các em, vì các em coi chúng là thiết yếu để sống tình
bạn và tình cảm. Tuy nhiên, trong thế giới hiện đại, chúng ta gặp những hiện tượng phát triển
nhanh chóng trong vấn đề này. Trên hết, sự phát triển về khoa học và công nghệ y sinh có tác
động mạnh mẽ đến nhận thức về cơ thể, dẫn đến ý tưởng rằng không có giới hạn trong cách sửa
đổi nó. Khả năng can thiệp vào DNA, khả năng chèn các yếu tố nhân tạo vào cơ thể (cyborg) và
sự phát triển của khoa học thần kinh tạo nên một nguồn lực lớn, nhưng đồng thời cũng đặt ra
những vấn đề về nhân học và đạo đức. Một sự đón nhận mù quáng cách tiếp cận theo kỹ thuật về
cơ thể làm suy yếu ý thức về sự sống như một hồng ân và ý giới hạn của loài thụ tạo, là loài có
thể bịcác động lực kinh tế và chính trị lừa dối hoặc khai thác (xem Phanxicô,  Laudato si', số
106).

Ngoài ra, một số người trẻcàng ngày càng bị mê hoặc bởi những hành vi mạo hiểm như một
phương tiện để khám phá chính mình, tìm kiếm những cảm xúc mạnh mẽ và được người khác
công nhận. Ngoài các hiện tượng đã có từ lâu đời như biết sớm về tình dục, sống phóng đãng,
chủ trương du lịch tình dục, tôn thờ thái quá khía cạnh thể lý, giờ đây chúng ta thấy sự lan tràn
rộng rãi của những tài liệu khiêu dâm bằng điện toán và triển lãm thân xác trực tuyến. Những
hiện tượng này, mà trong đó các thế hệ mới bị đặt vào, tạo thành một trở ngại cho sự trưởng
thành trong sáng.  Chúng biểu lộ các động lực xã hội chưa từng có, là các động lực ảnh hưởng
đến những kinh nghiệm và lựa chọn cá nhân, qua việc biến chúng thành lãnh thổ của một loại
thuộc địa hoá về tư tưởng.

Việc tiếp nhận các giáo huấn luân lý của Hội Thánh



38. Đây là bối cảnh mà trong đó các gia đình Kitô giáo và cộng đồng Hội Thánh tìm cách giúp
cho những người trẻ khám phá ra rằng phái tính là một món quà tuyệt vời có trong Mầu nhiệm,
để sống các mối liên hệ theo luân lý của Tin Mừng. Tuy nhiên, không phải lúc nào họ cũng thành
công trong việc chuyển ước muốn này thành giáo dục về tình cảm và phái tính thích hợp, là
những điều không giới hạn ở các can thiệp rời rạc và bất thường. Ở những nơi mà cách giáo dục
này thực sự đã được áp dụng như một lựa chọn tích cực, người ta nhận thấy có những kết quả tốt
giúp người trẻ hiểu rõ đượcsự liên hệ giữa đức tin vào Chúa Giêsu Kitô của các em và cách sống
tình cảm và những quan hệ giữa các cá nhân của các em. Những kết quả này thu hút và khuyến
khích một sự đầu tư năng lực của Hội Thánh cách lớn lao hơn vào lĩnh vực này.

Những thắc mắc của người trẻ

39. Hội Thánh có một truyền thống phong phú như cơ sở để xây dựng và đề ra giáo huấn của
mình về chủ đề này: chẳng hạn như,Sách Giáo lý của Hội Thánh Công Giáo, Thần Học Thân
Xác đã được Thánh Gioan Phaolô II khai triển, Thông ĐiệpDeus caritas estcủa Đưc Bênêđictô
XVI, Tông huấn  Amoris laetitia của Đức Phanxicô. Nhưng những người trẻ, ngay cả những
người biết và sống theo giáo huấn này, bày tỏ ước mong nhận được từ Hội Thánh một lời nói rõ
ràng, nhân bản và cảm thông.  Thực ra, luân lý tính dục là một nguyên nhân thường xuyên của
việc hiểu lầm và sự xa cách  Hội Thánh, theo mức độ nó được coi như một không gian để phán
xét và lên án. Đối diện với những thay đổi xã hội và những cách sống tình cảm và vô số quan
điểm về đạo đức, những người trẻ rất nhạy cảm với giá trị của tính xác thực và của lòng sùng
đạo, nhưng thường bị mất định hướng. Các em bày tỏ cách cụ thể ước muốn đối thoại rõ ràng về
các vấn đề liên quan đến sự khác biệt giữa căn tính nam và nữ, tính hỗ tương giữa người nam và
người nữ và sự đồng tính luyến ái.

Các hình thức dễ bị tổn thương

Thế giới công việc

40. Thế giới công việc vẫn là một lĩnh vực ở đó những người trẻ thể hiện sự sáng tạo và khả năng
canh tân của các em. Đồng thời, các emtrải nghiệm những hình thức loại trừ và bị đẩy ra ngoài lề
xã hội.  Trước hết và nghiêm trọng nhất là nạn thất nghiệp của người trẻ, mà ở một số quốc gia
đang lên đếnnhững mức độ rất cao. Điều này không những chỉ làm cho các em thành nghèo, mà
tình trạng thiếu công ăn việc làm còn cướp đi khả năng mơ ước và hy vọng của những người trẻ
và tước đoạt cơ hội đóng góp của các em vào sự phát triển của xã hội. Ở nhiều quốc gia, tình
trạng này phụ thuộc vào sự thể là một số nhóm trẻ trong dân chúng không có trình độ chuyên
môn đầy đủ, đặc biệt là do những thiếu xót trong hệ thống giáo dục và đào tạo. Thông thường thì
sự bất ổn định về công ăn việc làm ảnh hưởng đến những người trẻ tương ứng với lợi ích kinh tế
của việc bóc lột lao động.

Bạo lực và ngược đãi

41. Nhiều người trẻ sống trong hoàn cảnh chiến tranh và chịu đựng bạo lực dưới vô số hình thức:
bắt cóc, tống tiền, các nhóm tội phạm có tổ chức, buôn người, nô lệ và bóc lột tình dục, hãm hiếp
trong chiến tranh, v.v. Những người trẻ khác, vì đức tin của các em, rất khó tìm được công ăn
việc làm trong xã hội của các em và chịu đựng nhiều kiểu ngược đãi khác nhau, thậm chí cả cái
chết. Nhiều người trẻ, vì bị ép buộc hoặc thiếu các lựa chọn khác, đang sống trong tình trạng gây
ra các tội ác và bạo lực: các binh lính trẻ em, các băng đảng vũ trang và tội phạm, buôn bán ma
túy, khủng bố, v.v. Bạo lực này làm tan vỡ nhiều đời sống của người trẻ. Những sự lạm dụng và
nghiện ngập, cùng với bạo lực và những sự lầm đường lạc lối, là nhiều lý do trong những lý do



khiến những người trẻ phải vào tù, với một phạm vi ảnh hưởng đặc biệt đến với các nhóm dân
tộc và xã hội nhất định. Tất cả những tình cảnh này chất vấn và thách đố Hội Thánh.

Việc đẩy ra ngoài lề và sự bất ổn xã hội

42. Thậm chí nhiều người trên thế giới là những người trẻ phải chịu các hình thức loại trừ và bị
đẩy ra ngoài lề xã hội, vì lý do tôn giáo, dân tộc hoặc kinh tế.  Chúng ta hãy nhớ lại hoàn cảnh
của những trẻ vị thành niên và thiếu nữ đang mang thai, nạn phá thai, cũng như sự lan tràn của
HIV, các dạng nghiện ngập khác nhau (ma túy, trò chơi may rủi, tranh ảnh khiêu dâm, v.v.) và
tình trạng trẻ em và thanh thiếu niên sống ngoài đường phố không có nhà cửa, gia đình, và nguồn
lợi kinh tế; các tù nhân trẻ cũng đáng được đặc biệt quan tâm. Nhiều can thiệp khác nhau đã nhấn
mạnh đến sự cần thiết của Hội Thánh để chứng tỏ khả năng của những người trẻ bị loại trừ và
những đóng góp mà các em có thể làm cho các cộng đồng. Hội Thánh muốn can đảm đứng về
phía các em, đồng hành với các em trong suốt tiến trình phục hồi phẩm giá và một vai trò của
của các em trong việc xây dựng công ích.

Kinh nghiệm chịu đau khổ

43.Khác hẳn với việc vơ đũa cả nắm đang thịnh hành rộng rãi, thế giới của giới trẻ cũng bị ảnh
hưởng sâu xa bởi kinh nghiệm về sự tổn thương, khuyết tật, bệnh tật và đau khổ. Ở nhiều quốc
gia, sự lan tràn của các hình thức đau khổ tâm lý, trầm cảm, các bệnh tâm thần và những rối loạn,
liên kết chặt chẽ vớinhững cuộc sống bất hạnh hoặc không thể tìm thấy một chỗ đứng trong xã
hội, là điều liên tục phát triển, đặc biệt là trong giới trẻ; Chúng ta đừng quên hiện tượng bi thảm
của những vụ tự tử. Những người trẻ trải qua các điều kiện khó chịu khác nhau và gia đình của
các em dựa vào sự nâng đỡ của các cộng đồng Kitô giáo, tuy nhiên, là những cộng đồng không
phải lúc nào cũng được trang bị để đón tiếp họ.

Tài nguyên của những người dễ bị tổn thương

44. Nhiều hoàn cảnh trong số những hoàn cảnh này là sản phẩm của "nền văn hóa lãng phí":
những người trẻ nằm  trong số những nạn nhân đầu tiên. Tuy nhiên, nền văn hóa này cũng có thể
thấm nhập vào những người trẻ, các cộng đồng Kitô giáo và các nhà lãnh đạo của các em, cũng
góp phần vào sự xuống cấp của con người, xã hội và môi trường làm ảnh hưởng đến thế giới của
chúng ta. Với Hội Thánh, đó là một lời kêu gọi hoán cải, đoàn kết và một hành động giáo dục
mới để hiện diện, đặc biệt là trong những môi trường khó khăn này. Những người trẻ đang sống
trong những hoàn cảnh này cũng có những nguồn tàinguyên quý giá để chia sẻ với cộng đồng và
dạy chúng ta đo lường giới hạn của chính mình, giúp chúng ta phát triển về nhân bản. Óc sáng
tạo là điều không thể thiếu được, một óc sáng tạo mà với nó cộng đồng được linh hoạt bởi niềm
vui của Tin Mừng có thể trở thành một sự thay thế cho sự bất ổn và những tình cảnh khó khăn.
Theo cách này, xã hội có thể kinh nghiệm rằng những viên đá bị các thợ xây loại bỏ có thể trở
thành những viên đá góc tường (xem Tv 118, 22, Lc 20, 17, Cv 4, 11, 1 Pr 2, 4).

Chương IV

Là những người trẻ hôm nay

 

Các khía cạnh của nền văn hóa giới trẻ ngày nay

Tính độc đáo và đặc thù



45. Các thế hệ trẻ mang một cách tiếp cận thực tế với những đặc điểm cụ thể. Những người trẻ
đòi hỏi phải được chào đón và tôn trọng trong sự độc đáo của các em. Trong số các yếu tố rõ
ràng nhất của nền văn hóa giới trẻ, là các em thích hình ảnh hơn các ngôn ngữ truyền thông khác,
tầm quan trọng của cảm giác và cảm xúc khi tiếp cận với thực tế và ưu tiên cho sự cụ thể và cho
hoạt động so với phân tích lý thuyết. Mối liên hệ của tình bạn và của việc thuộc về các nhóm
tuổi, được nuôi dưỡng qua các phương tiện truyền thông xã hội, là điều rất quan trọng. Giới trẻ
nói chung có một sự cởi mở tự phát đối với sự đa dạng, điều này khiến các em chú ý đến các chủ
đề hòa bình, hòa nhập và đối thoại giữa các nền văn hóa và tôn giáo. Nhiều kinh nghiệm từ nhiều
nơi trên thế giới cho thấy những người trẻ biết cách trở thành những người tiên phong trong cuộc
gặp gỡ và đối thoại liên văn hóa và liên tôn, trong quan điểm chung sống hòa bình.

Sự dấn thân và tham gia xã hội

46. Mặc dù dưới một hình thức khác so với các thế hệ trước, việc tham gia xã hội là một tính
năng cụ thể của giới trẻ ngày nay. Bên cạnh một số em vẫn thờ ơ, có nhiều em khác sẵn sàng
cung cấp các sáng kiến tình nguyện, làm công dân tích cực và đoàn kết xã hội: điều quan trọng là
phải hỗ trợ và khích lệ các em phát huy tài năng, kỹ năng và sự sáng tạo của các em, và khuyến
khích tinh thần trách nhiệm của các em. Sự tham gia xã hội và tiếp xúc trực tiếp với người nghèo
vẫn là một cơ hội cơ bản để khám phá và đào sâu đức tin và phân định ơn gọi của chính mình. Sự
nhạy cảm với các chủ đề môi sinh và phát triển bền vững là điều mạnh mẽ và lan rất rộng và phải
nhấn mạnh rằng Thông ĐiệpLaudato si’ là chất xúc tác cho nó.  Việc sẵn sàng dấn thân vào
chính trị vì công ích được ghi nhận, mặc dù Hội Thánh không phải lúc nào cũng có thể hỗ trợ nó
bằng cách cung cấp các cơ hội đào tạo và không gian đểphân định.  Còn việc quảng bá công lý,
các người trẻ đòi hỏi Hội Thánh phải cam kết rõ ràng và mạch lạc, là  cam kết xóa bỏ tất cả mọi
thông đồng với một não trạng thế tục.

Nghệ thuật, âm nhạc và thể thao

47.Thượng Hội Đồng công nhận và đánh giá cao tầm quan trọng mà những người trẻ dành cho
nghệ thuật dưới mọi hình thức: trong lĩnh vực này,nhiều người trẻ sử dụng những tài năng các
em đã nhận được, phát huy thẩm mỹ, chân lý và thiện tâm, để lớn lên trong nhân loại và trong
tương quan với Thiên Chúa.  Với nhiều em, việc diễn tả nghệ thuật cũng là một ơn gọi chuyên
nghiệp đích thực. Chúng ta không thể quên rằng trong nhiều thế kỷ, "con đường thẩm mỹ" là một
trong những cách thế đặc quyền để bày tỏ đức tin và Phúc Âm hoá.

Tầm quan trọng của âm nhạc là điều rất đặc biệt; nó đại diện cho một môi trường thực sự mà
trong đó những người trẻ không ngừng đắm chìm, như một nền văn hóa và ngôn ngữ có khả
năng khơi dậy cảm xúc và định hình một căn tính. Ngôn ngữ âm nhạc cũng đại diện cho một
nguồn tài nguyên mục vụ đặc biệt, là thách đố và sự canh tân của phụng vụ. Việc chấp thuận các
thị hiếu theo quan điểm thương mại đôi khi có nguy cơ ảnh hưởng đến sự liên hệ với các hình
thức diễn tả âm nhạc truyền thống và thậm chí cả phụng vụ.

Tầm quan trọng của việc tập thể thao trong giới trẻ cũng là điều đáng chú ý. Hội Thánh không
được đánh giá thấp các tiềm năng của mình về mặt giáo dục và đào tạo, trong khi vẫn duy trì một
sự hiện diện được khẳng định trong đó. Thế giới thể thao cần được giúp đỡ để vượt qua những
điều mơ hồ là một phần của nó, như huyền thoại về các nhà vô địch, việc làm nô lệ cho luận lý
thương mại và quan niệm thành công bằng bất cứ giá nào. Theo nghĩa này, giá trị của việc đồng
hành và nâng đỡ những em khuyết tật trong việc luyện tập thể thao được tái khẳng định.

Tâm linh và tín ngưỡng



Các bối cảnh tôn giáo khác nhau

48. Kinh nghiệm tôn giáo của những người trẻ bị ảnh hưởng mạnh mẽ bởi những hoàn cảnh xã
hội và văn hóa ở nơi các em sống. Trong một số quốc gia, đức tin Kitô giáo là một kinh nghiệm
cộng đồng mạnh mẽ và sôi nổi mà những người trẻ chia sẻ với niềm vui. Trong các khu vực khác
của truyền thống Kitô giáo cổ đại, phần lớn dân số Công giáo không sống như những thành viên
thực sự của Hội Thánh; tuy nhiên, không thiếu những nhóm thiểu số có óc sáng tạo và kinh
nghiệm, là những nhóm cho thấy sự hồi sinh của việc quan tâm đến tôn giáo như một phản
ứngchống lại một cái nhìnthu nhỏ và nghẹt thở.  Ở những nơi khác, người Công Giáo, cùng với
các giáo phái Kitô giáo khác, là thiểu số, đôi khi gặp phải sự kỳ thị và thậm chí bắt bớ. Cuối
cùng, có những tình cảnh mà các giáo phái hoặc hình thức tín ngưỡng thay thế đang gia tăng;
những người theo các giáo phái ấy thường thất vọng và trở thành đối thủ của tất cả những gì gọi
là tôn giáo. Nếu ở một số vùng, những người trẻ không có cơ hội bày tỏ cách công khai đức tin
của mình hoặc tự do tôn giáo bị từ chối, thì ở những nơi khác người ta cảm thấy sức nặng của
các lựa chọn trong quá khứ, bao gồm cả những lựa chọn chính trị, làm suy yếu tính đáng tin cậy
của Hội Thánh. Không thể nói về tín ngưỡng của những người trẻ mà không kể đến tất cả những
sự khác biệt này.

Nghiên cứu về tôn giáo

49. Nói chung, những người trẻ tuyên bố là đang tìm kiếm ý nghĩa của cuộc đời và bày tỏ sự
quan tâm của các emđến đời sống tâm linh. Sự chú ý này đôi khi có hình thức của một cuộc tìm
kiếm hạnh phúc tâm lý hơn là mở lòng ra cho cuộc gặp gỡ Mầu Nhiệm của Thiên Chúa hằng
sống. Đặc biệt, trong một số nền văn hóa, nhiều người tin rằng tôn giáo là một vấn đề riêng tư và
là việc chọn lựa, trong các truyền thống tâm linh khác nhau, những yếu tố mà trong đó họ tìm
thấy các xác tín của chính mình.  Do đó, một sự pha trộn chắc chắn cũng lan ra và phát triển dựa
trên giả định tương đối rằng tất cả các tôn giáo đều ngang hàng với nhau. Việc gắn bó với một
cộng đồng đức tin không được tất cả moi người coi là phương tiện đặc quyền để tiếp cận ý nghĩa
của cuộc đời và được đồng hành, hoặc đôi khi bị thay thế bởi các ý thức hệ hoặc việc tìm kiếm
thành công về kinh tế và chuyên nghiệp, trong luận lý của việc tự mình có thể thành côngvề mặt
vật chất. Nhiều thực hành được truyền lại qua truyền thống vẫn còn tồn tại, chẳng hạn như việc
hành hương đến các đền thờ, có thể ảnh hưởng đến nhiều người trẻ, cũng như những cách bày
tỏviệc sùng kính phổ thông thường liên quan đến việc tôn sùng Đức Mẹ và các thánh, là những
điềubảo tồn kinh nghiệm về đức tin của một dân tộc.

Cuộc gặp gỡChúa Giêsu

50. Sự đa dạng tương tự cũng được tìm thấy trong mối liên hệ của người trẻ với hình ảnh của
Chúa Giêsu. Nhiều em nhận ra Người là Cứu Chúa và Con Thiên Chúa, và thường các em cảm
thấy gần gũi Người qua Đức Maria, Mẹ Người và các tham gia vào một cuộc hành trình đức tin.
Các em khác không có mối liên hệ cá nhân với Người, nhưng coi Người như một người tốt và
một mẫu gương đạo đức. Các em khác gặp Người qua một kinh nghiệm mạnh mẽ về Chúa
Thánh Thần. Đằng khác, đối với những em khác, đó là một nhân vật quá khứ, không có sự hiện
hữu thường hằng, hoặc rất xa với kinh nghiệm của con người.

Nếu, đối với nhiều người trẻ, Thiên Chúa, tôn giáo và Hội Thánh dường như là những từ trống
rỗng, các em lại nhạy cảm với hình ảnh của Chúa Giêsu, khi hình ảnh này được trình bày một
cách hấp dẫn và hiệu quả. Bằng nhiều cách, những người trẻ ngày nay nói với chúng ta: "Chúng
con muốn thấy Chúa Giêsu" (Ga 12:21), do đó cách biểu lộ mối quan tâm thánh thiêng đặc trưng
cho tâm hồn của mỗi con người: "ao ước tìm kiếm tâm linh, khao khát gặp gỡ Thiên Chúa, khắc



khoải về tình yêu "(Đức Phanxicô, Thánh lễ Khai Mạc Tổng Tu Nghị của Dòng thánh Augustinô,
ngày 28 tháng 8 năm 2013).

Mong ước một phụng vụ sống động

51. Trong nhiều bối cảnh khác nhau, những người trẻ Công giáo muốn có những đề nghị về cầu
nguyện và những giây phút bí tích có khả năng nắm bắt cuộc sống hàng ngày của các em trong
một phụng vụ tươi mát, chân thực và vui mừng. Ở nhiều nơi trên thế giới, kinh nghiệm phụng vụ
là yếu tố chính của căn tính Kitô giáo và có sự tham gia rộng rãi của những người sống với niềm
xác tín. Những người trẻ nhận ra một giây phút đặc quyền của kinh nghiệm về Thiên Chúa và
của cộng đồng Hội Thánh, và một điểm khởi hành cho sứ vụ.  Trái lại, ở những nơi khác, có một
khoảng cách nhất định giữa  bí tích và Thánh Lễ Chúa Nhật, bị coi là một giới luật đạo đức hơn
là một cuộc gặp gỡ hân hoan với Chúa Phục Sinh và cộng đồng. Nói chung, người ta có thể thấy
rằng ngay cả khi một bài giáo lý về các bí tích được cung cấp, việc đồng hành cách giáo dục để
sống cuộc cử hành theo chiều sâu và bước vào sự phong phú của Mầu Nhiệm, các biểu tượng và
nghi thức của nó vẫn còn quá yếu.

Sự tham gia và nhân vật chính

Các người trẻ muốn trở thành những nhân vật chính

52. Đối diện với những mâu thuẫn của xã hội, nhiều người trẻ muốn sử dụng tài năng, kỹ năng
và sự sáng tạo của mình và sẵn sàng thực thi các trách nhiệm. Các chủ đề quan trọng nhất đối với
các em là sự phát triển bền vững, cả về xã hội lẫn môi trường, việckỳ thị và phân biệt chủng tộc.
Sự tham gia của những người trẻ thường tuân theo các cách tiếp cận chưa từng có, đặc biệt là
việc khai thác các tiềm năng của truyền thông kỹ thuật số trong việc động viên và áp lực chính
trị: việc phổ biến những kiểu sống và những mô hình tiêu thụ và việc đầu tư là điều thiết yếu, hỗ
trợ và chú ý đến môi trường; các hình thức nhập cuộc và tham gia mới vào xã hội và chính trị;
những phương thức đảm bảo xã hội mới cho những đối tượng yếu đuối nhất.

Những lý do của sự xa cách

53. Thượng Hội Đồng ý thức rằng một số lớn người trẻ, vì những lý do rất đa dạng, không đòi
hỏi gì ở Hội Thánh vì các em cho rằng điều ấy không có ý nghĩa đối với cuộc sống của các em.
Một số em thậm chí còn yêu cầu Hội Thánh buông tha cho các em, bởi vì các em cảm thấy khó
chịu về sự hiện diện của Hội Thánh, nếu không muốn nói là bực bội. Đa số những yêu cầu này
không phát sinh từ một sự khinh miệt thiếu suy nghĩ hoặc bốc đồng, nhưng bắt nguồn từ những
lý do nghiêm trọng và đáng tôn trọng: các gương mù về tình dục và kinh tế, những phán đoán sai
lầm của các thừa tác viên có chức thánh, là những vị không biết phương thứchiểu biết cách thích
hợp sự nhạy cảm của những người trẻ, thiếu chuẩn bị cho bài giảng và trình bày Lời Chúa, vai
trò thụ động được giao cho những người trẻ trong các cộng đồng Kitô giáo, những khó khăn của
Hội Thánh trong việc đưa ra lý do cho các lập trường về giáo lý và luân lý của mình trong xã hội
hiện đại.

Giới trẻ trong Hội Thánh

54. Những người Công giáo trẻ không chỉ đơn thuần là những người tiếp nhận hành động mục
vụ, mà là những phần tử sống động trong một thân thể duy nhất của Hội Thánh, những người đã
được rửa tội trong đó Thần Khí của Chúa sống và hoạt động. Các em góp phần vào việc phong
phú hoá điều gì Hội Thánh là, chử không chỉ những gì Hội Thánh làm. Các em là hiện tại chứ
không chỉ là tương lai của Hội Thánh. Những người trẻ là nhân vật chính trong nhiều sinh hoạt
của Hội Thánh, ở đó các emquảng đạiphục vụ, đặc biệt là cho việc linh động hoá việc dạy giáo lý



và phụng vụ, để tâm đến những người bé nhỏ nhất, tình nguyện hướng đến người nghèo. Các
phong trào, các hiệp hội và các dòng tu cũng cung cấp cho những người trẻ cơ hội dấn thân và
cùng lãnh trách nhiệm. Đôi khi, việc sẵn sàng của những người trẻ gặp một chủ nghĩa độc đoán
và ngờ vực nào đó của người lớn và của các mục tử, là những người không nhận ra cách đầy đủ
sự sáng tạo và cố gắng chia sẻ trách nhiệm của các em.

Các phụ nữ trong Hội Thánh

55. Trong số những người trẻ, chúng ta thấy nhu cầu nhận biết và đánh giá cao hơn về phụ nữ
trong xã hội và trong Hội Thánh. Nhiều phụ nữ đóng một vai trò không thể thay thế được trong
các cộng đồng Kitô giáo, nhưng ở nhiều nơi rất khó để đưa họ vào các tiến trình có thể đưa ra
quyết định, ngay cả khi họ không đòi hỏi những trách nhiệm mục vụ cụ thể. Sự vắng mặt của
tiếng nói và cái nhìn của phụ nữ nghèo nàn hoá cuộc tranh luận và con đường của Hội Thánh,
qua việc loại bỏ một đóng góp có giá trị đểphân định. Thượng Hội Đồng khuyến nghị đảm bảo
rằng mọi người đều nhận thức được sự cấp bách của một thay đổi không thể tránh được, đặc biệt
là từ nhữngsuy tư nhân học và thần học về sự hợp tác hỗ tương giữa người nam và người nữ.

Sứ vụ của những người trẻvới những người trẻ đồng trang lứa

56. Trong các nhóm khác nhau, có những nhóm trẻ, thường biểu hiện cho các hiệp hội và phong
trào Hội Thánh, những người rất tích cực trong việc Phúc Âm hoá những người trẻ cùng lứa
tuồivới các em qua một chứng từ về một đời sống trong sáng, một ngôn ngữ dễ tiếp cận và khả
năng thiết lập tình bằng hữu chân chính. Hoạt động tông đồ này giúp mang Tin Mừng đến cho
những người mà việc chăm sóc mục vụ giới trẻ thông thường sẽ khó mà đến được; nó cũng giúp
làm cho đức tin của những người làm điều ấy được trưởng thành. Do đó, nó phải được đánh giá
cao, được hỗ trợ, đồng hành một cách khôn ngoan và hòa nhập vào cuộc sống của cộng đồng.

Ước muốn một cộng đồng Hội Thánh chân thật và thân tình hơn

57. Giới trẻ yêu cầu Hội Thánh phải tỏa sáng qua sự chân thật, gương mẫu, có khả năng, đồng
trách nhiệm và vững chắc về văn hóa của mình. Đôi khi, đòi hỏi này nghe có vẻ như một lời chỉ
trích, nhưng thường có hình thức tích cực của một dấn thân cá nhân cho một cộng đồng huynh
đệ, đón chào, vui vẻ và cam kết một cách tiên tri chống lại bất công xã hội. Trong số những kỳ
vọng của người trẻ, việc ước mong rằng Hội Thánh chấp nhận một kiểu đối thoại ít gia trưởng và
thẳng thắn là một điều đặc biệt rõ ràng.

(còn tiếp)
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