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PHƯƠNG PHÁP CHIA SẺ TRẢI NGHIỆM SỐNG LỜI CHÚA
Chia sẻ Kinh nghiệm Sống Lời Chúa dành cho cac Nhóm Linh mục, Tu sĩ, Giáo dân...
Không phân biệt tuổi tác, nam với nữ, tu với đời. Được áp áp dụng từ sau 1975... Mục đích
giúp Nhóm viên phản ứng, nói năng, hành động...dần dần trở nên giống Chúa hơn. - Thời
gian từ 40 phút tới 1 giờ.

* TRƯỞNG NHÓM CHỌN 1 ĐOẠN PHÚC ÂM NGẮN GỌN TỪ 4 CÂU ĐẾN 6 CÂU.

1/ Chỉ Chia sẻ những Kinh nghiệm Sống cụ thể của chính mình, không nói của người
khác. Nên dùng chữ : "TÔI –CON- EM", theo sự thúc đẩy của Thánh Thần.

2/ Mỗi người lần lượt chia sẻ những điều mình đã và đang sống, gặp phải, trăn trở, thao
thức...,từ 1 đến 2 phút, còn để người khác nói. (tùy theo số người)

3/ Không đối chất, đặt câu hỏi, chỉ lắng nghe, cảm thông và nhìn lại chính mình.

4/ Phá bỏ hàng rào ngăn cách, chức vụ, tuổi tác...để Chúa Thánh Thần làm việc.

5/ Lắng nghe người khác nói về Chúa, để tôi sống sự hiêp nhất trong Nhóm.

6/ Ơn Chúa đánh động cho một người là cho cả Nhóm, ta cùng tạ ơn Chúa.

7/ Chúa đang nói với anh chị em khác là nói với bạn và tôi ngay hôm nay.

8/ Lắng nghe nói về khó khăn, nghe chia sẻ của ACE, để khích lệ và cảm thông.
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9/ Trưởng Nhóm tạo điều kiện cho ACE nói, theo sự thúc đẩy của Thánh Thần.

10/ Cả Nhóm chọn 1 câu Kinh thánh, để làm một việc cụ thể Sống Lời Chúa.

11/ Vài người cầu nguyện Tự Phát lớn tiếng, xin Chúa giúp điều vừa quyết tâm.

12/ Nhớ bế mạc buổi Chia sẻ thật đúng giờ. Tránh ăn uống lâu la.

*ĐÚC KẾT LƯỢNG GIÁ: "Dành chừng 5 phút để đúc kết buổi Chia sẻ vừa qua".

* NHỚ CHIA SẺ LỜI CHÚA KHÁC VỚI HỌC HỎI - HỌC TẬP - THẢO LUẬN K.T.

Đầy tớ: GB Maria Định Nguyễn - Huyền Đồng

******
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