PHUONG PHAP CHIA SE LOI CHUA # 2

PHƯƠNG PHÁP CHIA SE LỜI CHÚA #2

-----*****-----

1-

Cầu nguyện:

Hát chung kinh Chúa Thánh Thần hay hai, ba người lần lượt cầu nguyện tự phát. (đừng theo
khuôn mẫu đã soạn sẵn)

2-

Chọn đoạn Tin Mừng thích hợp:

Mỗi người đọc từng (một) câu thong thả, để lắng nghe tiếng Chúa đánh động và nói với mình
điều gì. ?
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3-

Suy niệm:

Dành từ 1 đến 2 phút để mỗi người tự đọc lại đoạn Lời Chúa xem câu nào đánh động mình
nhất.

-

Ngưng lại ngay câu đó và tự hỏi mình như sau:

Chúa muốn nói và dạy tôi điều gì với tôi qua chữ, ý, và cả câu này.? Ngay bây giờ tôi
muốn và làm gì cho bản thân…?

-

Tôi đã thực hành câu này trong đời sống gia đình… thế nào?

Tôi nhớ lại có một kinh nghiệm thực tế nào đó mà tôi chưa làm, hoặc đã sống câu này thế
nào?

-

Việc gì, kết quả xảy ra, khi tôi đã sống lời, ý câu này?

4-

Mọi người tuần tự chia sẻ:

a/ Chia sẻ theo vòng tròn hay chia tự do, nói theo ý mình vừa suy niệm trên từ 1 đến 3 phút, tuy
theo số người tham dự nhiều hay ít.

b/ Trưởng Nhóm khéo gợi ý, để anh chị em hoàn tòan tự do chia sẻ, theo sự thúc đẩy của
Chúa Thánh Thần đang nhắc nhở.

c/ Nhớ: xưng là “Tôi”…, đừng nói: “Chúng ta” để khuyên răn ai…Nhưng nói những việc của
chính mình
đã sống, đã làm
.
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d/ Những người khác lắng nghe, để ý đến vui buồn của nhau, cùng cảm thông và âm thầm cầu
nguyện.

d/ Khi gần hết giờ, mọi người cùng chọn 1 câu Kinh Thánh làmChâm ngôn sống với 1, 2 việc
làm thật cụ thể trong tuần/tháng…

e/ Tất cả đứng lên cầu nguyện bộc phát theo ý vừa chia sẻ và việc làm vừa quyết tâm. Cùng
nắm tay nhau hát một bài rồi kết thúc.

g/ Mọi người dành 5 đến 10 phút để đúc kết lượng giá buổi chia sẻ.

h/ Trưởng Nhóm giữ đúng giờ khai mạc cũng như kết thúc. Tránh ăn uống lâu la, để số người
tham dự luôn đông đủ .

BẾ MẠC

CHIA SẺ KINH NGHIỆM SỐNG
----***----

1- Muốn chia sẻ kinh nghiệm Sống, tôi cần đã sống thực tế hay có chứng cớ cụ thể, va
chạm trong đời sống với ơn Chúa. Tôi quyết tâm thực hiện và đã vượt qua.?

2- Tuy nhiên, không phải tôi chia sẻ kinh nghiệm hay cảm nghiệm Sống Lời Chúa ai cũng
phải nghe tôi, hoặc người nào chia sẻ tôi cũng phải nghe.
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3- Điều quan trọng là khi tôi chia sẻ, người khác muốn nghe tôi và khi người ta chia sẻ, tôi
muốn nghe họ. Tôi nhớ đừng bao giờ dùng chữ: “CHÚNG TA…”. Vì chữ Chúng ta thường hiểu là
có ý khuyên răn ai, dạy người khác (dạy đời), chứ không phải
chia sẻ chính việc của mình đã làm
.

4- Vậy ta nên dùng chữ “TÔI” hay Con… Chữ tôi đây không phải là Cái Tôi to lớn, nhưng là
nói lên chính việc của tôi hay bạn đã Sống đã làm,( không phải nói việc của người khác) đã phải
đương đầu trong cuộc sống.

5- Tôi không nên nói dài qúa 3 phút, cần ngắn gọn và xúc tích là đủ, vì còn phải đế anh
em khác chia sẻ nữa.

6- Tôi cần biết lắng nghe, mà không xét đoán, đối chất hay đem ra ngoài nói là cấm kỵ.;
nhưng tôi cần biết cảm thông với những nỗi vui buồn và học hỏi nơi những người chia sẻ.

Ptế: GB. Nguyễn văn Định

TĨNH TÂM KHÁC VỚI HỌC TẬP

SUY NIỆM KHÁC VỚI SUY NGHĨ

Chia Sẻ khác với Học hỏi, Thảo luận
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