SŁOWO WSTĘPNE
Cały 2010 rok staramy się pracować nad Słowem Pana również na comiesięcznych
spotkaniach w rejonach. Rozważamy i odkrywamy Słowo Pana w grupach wg metody:
Ewangeliczna Rewizja Życia.
Ewangeliczna Rewizja Życia mobilizuje do wnikliwej obserwacji zdarzeń (zdarzeń
i sytuacji z życia codziennego, które są udziałem grupy lub jednego z jej uczestników; mogą
to być zdarzenia z życia zawodowego, społecznego, kulturalnego itp., bo każde z nich może
mieć pozytywne lub negatywne znaczenie dla zbawienia), ocenia je w świetle Ewangelii
i prowadzi do poprawy życia.
Materiały przygotowane na każde spotkanie przedstawiają myśl przewodnią zawsze w trzech
etapach: widzieć – osądzić – działać. Każda z tych części zawiera kilka pytań pomocniczych.
Osoby prowadzące spotkania i czuwające nad ich przebiegiem po indywidualnym
przygotowaniu (przeczytanie materiałów, rozważenie ich i modlitwa własna) mogą
w zależności od możliwości grupy wybrać konkretne pytania lub je zmodyfikować. Ważne
jest, żeby spotkanie zawsze składało się z trzech etapów, ważne jest także, żeby uczestnicy
spotkania widzieli przejścia do kolejnych etapów.
Osoba prowadząca musi jasno zasygnalizować uczestnikom kolejne części spotkania i ich
odrębność wg poniższego układu:
1. widzieć – grupa omawia temat będący przedmiotem spotkania dzieląc się swoimi
własnymi spostrzeżeniami i poglądami;
2. osądzić – grupa sięga do tekstów biblijnych, nauki Kościoła albo do jakichś publikacji
i w ich świetle ocenia problem poruszany na spotkaniu;
3. działać – ma prowadzić do podjęcia konkretnych decyzji związanych z wprowadzeniem
odkrytych treści we własne życie.
Dobrze jest również jeżeli osoba prowadząca krótko podsumowuje rozważania grupy
w kolejnych częściach i stale wskazuje na główną myśl spotkania.
Materiały do spotkań w każdej części, jak i w części wstępnej, zawierają cel i myśl
przewodnią spotkania oraz jej rozwinięcie w poszczególnych częściach – są to informacje
głównie dla osób prowadzących spotkanie, które mogą być wykorzystane przy
wprowadzeniach i podsumowaniach kolejnych etapów spotkania. Jeżeli osoba prowadząca
uzna za stosowne (dla lepszego zrozumienia spotkania) mogą być przeczytane całej grupie,
ale tylko jako podsumowanie (aby nie wyprzedzać myśli wypowiadanych przez uczestników
spotkania).
W części widzieć i działać często proponowane są metody aktywizacyjne, które ułatwiają
wejście w temat oraz aktywizację wszystkich uczestników spotkania.
Każde spotkanie rozpoczynamy i kończymy wspólną modlitwą oraz przestawieniem na
początku uczestników spotkania.
Osoba prowadząca spotkanie czuwa nad jego przebiegiem, czyli:
- wprowadza w kolejne etapy spotkania oraz kontroluje czas ich trwania, aby wszystkie
miały swoje miejsce;
- umożliwia wypowiedzenie się wszystkim uczestników spotkania (zachęca do wypowiedzi
tych, którzy tego potrzebują oraz prosi tych, którzy wypowiadają się dużo i mogą
zdominować spotkanie, aby zrobili czas i miejsce dla pozostałych);
- dba o nie schodzenie z tematu głównego spotkania i odkrycie myśli przewodniej
w oparciu o przygotowany konspekt spotkania wg metody Ewangeliczna Rewizja Życia.

