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CHIA SẺ LỜI CHÚA 
(theo 7 bước) 

1. Chào mừng Chúa Giêsu: Ngồi bên chân Chúa Giêsu.
„Chúng ta ý thức Chúa Giêsu đang ngự giữa chúng ta. Ai muốn nói vài lời
để chào Chúa Giêsu“

2. Đọc Lời Chúa: Công bố và lắng nghe Lời Chúa (2 lần) 
„Chúng ta mở sách Kinh Thánh: sách……., chương………“
Khi mọi người đã mở sách xong:
„Ai muốn đọc đoạn Kinh Thánh từ câu … đến câu …  „. Xong một lần:
„Ai muốn đọc đoạn Kinh Thánh nầy một lần nữa.„

3. Lời Chúa thấm nhập: Nêu cao kho tàng ẩn giấu trong Lời Chúa.
„Chúng ta đọc lên chữ nào hoặc câu nào đánh động mình. Xin đọc 3 lần
chậm và rõ, và nghỉ chút ít sau mỗi lần“.
Nếu có sự trùng hợp với người khác cũng không sao.

4. Cùng nhau thinh lặng: Cảm nghiệm Chúa đang hiện diện và nghe Chúa
nói với chúng ta.
„Chúng ta thinh lặng vài phút và chú ý nghe Chúa muốn nói với tôi điều
gì.“

5. Chia sẻ: Cùng nhau gặp gỡ Chúa qua anh chị em.
„Lời Kinh Thánh nào đã đánh động tôi? Chúng ta chia sẻ cho nhau điều
chúng ta được đánh động.“
Mổi người chỉ nói về chính mình. Không thảo luận. Không trình bày.

6. Hành động: Được sai đi. Qua chúng ta, Chúa Kitô tác động trong thế giới.
„Chúng ta thảo luận với nhau xem chúng ta nhận xét được điều gì trong
môi trường sống. Công tác nào cần được chúng ta thực hiện?“

7. Cầu nguyện: Dâng tất cả mọi sự lên Chúa.
„Chúng ta cùng nhau cầu nguyện. Ai muốn, có thể nói lên một lời nguyện.“
Lời cầu nguyện kết thúc: Nguyện chung một kinh hoặc hát một bài mọi
người đều thuộc.

(Không đọc các chỉ dẫn viết đậm và viết nghiêng) 
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