[Formacja animatora. Materiały pomocnicze s.9]

Spotkanie 5: „Rozwój w posłudze animatora i duchowość
animatora”
1. Przygotowanie spotkania na podstawie fragmentów:
A. Samodzielna lektura (maksymalnie 5 minut)
Mk 9,42-50
1Kor 8,1-13 (można też wykorzystać rozwinięcie tego tematu z 1Kor 10,14-33)
Kol 2,16-23
B. Przygotowanie spotkania. Na każdy z poniższych punktów a-d przeznacz maksymalnie 3 minuty.
a. Przemyśl, jaki jest główny temat tych trzech fragmentów. Czy dostrzegasz tu dwa różne,
dopełniające się ujęcia? Czy jest tu może jakaś sprzeczność? Jaki jest klucz do rozwiązania tej
sprzeczności?
b. Pomyśl, jak z treścią tych fragmentów łączą się słowa kluczowe: zgorszenie • miłość bliźniego •
prawo • radykalizm (zdecydowanie, stanowczość) • powód grzechu • wiedza moralna
c. Napisz trzy pytania, które pomogą zrozumieć właściwy sens tekstu (jeszcze bez odnoszenia do
swojej sytuacji – chodzi o ogólne, pierwotne znaczenie tekstu)
d. Napisz trzy pytania, które w oparciu o te teksty pomogą uczestnikom spotkania przyjrzeć się
swojemu własnemu życiu i podzielić się nim z innymi.
C. Porównajmy teraz swoje pytania i wybierzmy z nich kilka (maksymalnie 7), które najlepiej nadają się do
poprowadzenia spotkania na temat: „Prawo moralne, wolność i wzgląd na dobro drugiego człowieka”.
Istotne, aby spotkanie to nie było teoretycznym rozważaniem, ale aby pozwoliło otworzyć się uczestnikom i
podzielić się tym, jak faktycznie wygląda to w ich życiu. (maksymalnie 6 minut)
D. Teraz najważniejsza część: jedna osoba z grupy w oparciu o wybrane pytania prowadzi spotkanie. W
trakcie prowadzenia uczestnicy przyjmują podwójną rolę – uczestnika (tj. szczerze odpowiadają na pytania)
oraz asystenta animatora, tj. mogą sugerować pytania pomocnicze, zastanawiać się, czy nie należy jakoś
uzupełnić albo zmienić zadawanych pytań, a może wykorzystać także inne środki (świadectwo? przykład?
ćwiczenie aktywizujące), aby osiągnąć cel.
E. Podsumowanie – animatorzy grup przedstawiają na forum wnioski i ewentualne sytuacje z życia, które
zostały ukazane w ich grupie.
Zadanie domowe 1:
Korzystając z powyższego ćwiczenia, ułóż w domu konspekt spotkania o tym samym temacie według metody
Ewangelicznej Rewizji Życia (Widzieć – Osądzić – Działać). W pierwszej części (widzieć) warto posłużyć się
jakimś dającym do myślenia przykładem – fragmentem książki, filmu lub sytuacją z życia.
Zadanie domowe 2:
Na następne spotkanie należy przeczytać cały List do Rzymian

