
Chia sẻ “Chứng từ và đáp ứng“ 
dựa vào sách “cẩm nang Lãnh Đạo“ 

 
Chia sẻ chứng từ là chia sẻ những kinh nghiệm cụ thể mà mình đã cố gắng sống những điều căn bản để 
trở nên Kito hữu đích thực . 
Người chia sẻ chứng từ đưa ra những thí dụ cụ thể như làm thế nào họ sống tình yêu Chúa và tình yêu 
tha nhân trong môi trường mà họ sống như gia đinh, hàng xóm, nơi làm việc, nơi công cộng .... Đây là sự 
chia sẻ thực tế, có thể tạo cảm hứng cho kẻ khác bắt chước .  
 
Có hai cấp độ chứng từ được chia sẻ : 
 
1- Một loại chứng từ căn bản, trong đó các tân Cursillista làm chứng nhân, tập trung vào sự thay đổi hay 
hoán cải trong đời sống của họ trước và sau kinh nghiệm tham dự khoá Cursillo.  
2- loại chứng từ thứ hai không tập trung nhiều đến đời sống trước khoá Cursillo,  nhưng tập chú vào nổ 
lực đem thực hành và sống ân sủng đã lãnh hội được trong khoá Cursillo.  
 
Thí dụ có thể chia sẻ về : 
- những gì đang làm , sẽ làm cái gì đó để thay đổi các môi trường mình đang sống ( trong gia đình, giáo 
xứ , công sở , xã hội... ) 
- sự đánh động và biến đổi mình qua những biến cố trong cuộc sống ngay cả rủi ro hay may mắn.  
- chia sẻ những biến đổi qua sự học hỏi, tìm kiếm Chúa trong mọi sự kiện như hành hương, tĩnh tâm, 
đọc sách báo...vân ...vân ....  
-cảm nghiệm gần gũi Chúa lúc nào ? ( tiếp xúc người nghèo khó khổ đau , trước Thánh Thể , trước Thiên 
nhiên ..., )  
- chia sẻ những công tác Tông Đồ như việc làm từ thiện “vì yêu mến Chúa và tha nhân” trong các dịp lễ 
như Thanksgiving, Christmas hay trong mọi biến cố như bão lụt, tai nạn,  dịch bệnh ...vân ...vân ..., 
- chia sẻ những công tác Tông Đồ trong những việc làm thiện nguyện “ vì yêu mến Chúa và tha nhân “ 
trong các môi trường mà ta hoạt động như .... Legio, đoàn thanh niên , giáo lý, Việt ngữ , ca đoàn, hội 
quán ...vân...vân...)  
- Chia sẻ việc mang Chúa đến với tha nhân và đưa tha nhân về với Chúa trong mọi nơi mọi hoàn cảnh.  
 
Điều quan trọng chúng ta không nên nhầm lẫn giữa chứng từ và giai thoại. Trong giai thoại người ta kể 
lại một biến cố , thế là hết . Chứng từ đòi hỏi một sự thật , vì đó là cuộc đời .  
Vì vậy chia sẻ chứng từ không phải là kể chuyện. Khi chia sẻ không những chỉ chia sẻ công tác mình làm 
mà cần nhất là cách mình đã “sống “ sao với công tác đó.  
Chứng từ phải là một chia sẻ cá nhân về :  
- tiến bộ kết hợp với Chúa Kito  
- tiến bộ trong việc nhận biết Chúa Kito  
- làm cho nhiều người khác nhận biết Chúa KiTo hoặc thay đổi tình huống để người ta nhận biết, yêu 
mến va phục vụ Chúa KiTo khả quan hơn .  
 
Người chia sẻ chứng từ nên :  
- soạn trước bài chia sẻ của mình như một rollo ngắn để khi nói được tự tin hơn và tối đa từ 10-15 phút  
- ngắn gọn, đơn giản va nhiệt thành  
- dùng chứng từ bản thân ( chia sẻ chuyện của mình chứ không phải của người khác) , và mới xảy ra ( 
khoảng 4 tháng trở lại )  
- có thể thêm vài câu Phúc Âm ngắn liên quan đến bài chia sẻ ( nếu cần ) .  



 
Tóm lại, qua chứng từ này, chúng ta cần chứng minh 2 điều căn bản:  
1. Ðời sống Ki to hữu của bản thân.  
2. Giá trị của phương pháp Cursillo giúp thăng tiến và kiên trì.  
 
Vài điều không nên :  
- không Phê bình hay nói lời tiêu cực đối với cá nhân hay nhóm khác, tôn giáo khác, đoàn thể khác  
- không gây nhiều xúc động ( không nên hoàn toàn xúc cảm )  
- không nên kể về một biến cố ly kỳ ( con người có thể liên hệ tốt hơn với Thiên Chúa trong những hoàn 
cảnh bình thường )  
- Quảng cáo một sự nghiệp hoặc tổ chức mình hâm mộ .  
- không nên tự hạ mình quá đáng.  
- không nên nói mình bị bắt phải lên chia sẻ :) ( có thể làm cho người nghe không mấy thoải mái . .)  
 
Sau phần chia sẻ chứng nhân , MC thường có lời mời gọi chia sẻ đáp ứng . 
Vậy chia sẻ đáp ứng là gì ?  
Chia sẻ đáp ứng là chia sẻ dựa theo chủ đề của người vừa mới chia sẻ chứng từ , là điều mà người chia 
sẻ đáp ứng cũng có mẫu chuyện tương tự như vậy . Người chia sẻ đáp ứng chỉ chia sẻ ngắn gọn , khoảng 
2-3 phút là được , 
Điểm quan trọng là những đáp ứng được đa dạng , được nhiều người hưởng ứng ( khoảng 2, 3 đáp ứng 
) hầu tính cách phổ quát của những gì có tính cách truyền giáo sẽ chiếu tỏa và mọi người ra về cũng sẽ 
mang theo một cái gì đó.  
 
Chia sẻ chứng nhân là tiết mục quan trọng và cũng là tiết mục chính trong buổi Ultreya . Tuy nhiên đây 
cũng là một tiết mục rất nan giải cho mọi Cursillista . Tại sao vậy ? Có thể ... tại vì chúng ta không “ sống “ 
ngày thứ tư !!! Tại vì chúng ta hay e ngại dù rằng có đó ... nhưng không dám lên chia sẻ ! Cũng có lý do là 
... không muốn nói ra điều mình làm . Thậm chí có người cho rằng chia sẻ là khoe khoan .  
 
Thật ra, chúng ta không nên nhận định bằng suy nghĩ đời thường, nhưng nên nhận thức ý nghĩa sâu xa 
và mục tiêu quan trọng của nó chính là sự góp một phần nhỏ bé của mình vào công cuộc làm thế giới 
thấm nhuần tinh thần Phúc Âm hơn.  
Mỗi công việc chúng ta thực hiện tuy thật nhỏ bé, nhưng cậy trông vào ơn Chúa Thánh Thần, Đấng phù 
trợ, thì dù việc nhỏ bé cũng có thể làm nên những điều kỳ diệu. 
 
 
TL( TM khối hậu )  
De Colores!  
 
 


