Czym jest ewangelizacja i jaki jest jej cel?
Kościół rozumie, że ewangelizacja jest tym samym, co zanoszenie Dobrej Nowiny do
wszelkich kręgów rodzaju ludzkiego, aby przenikając je swą mocą od wewnątrz, tworzyła z
nich nową ludzkość (…).
(Paweł VI, Evangelii Nuntiandi, Adhortacja Apostolska o ewangelizacji w świecie
współczesnym)
Celem ewangelizacji jest właśnie to, by przez przedstawienie Jezusa Chrystusa umarłego,
Zmartwychwstałego i Uwielbionego doświadczyć nowego życia dzięki wierze i nawróceniu.
A także – by doświadczyć Żywego Jezusa jako osobistego Zbawiciela, jako Pana całego
życia i jako Mesjasza, który udziela Ducha Świętego do przemiany naszego świata mocą
miłości. (Jose Prado Flores)
Kto jest powołany do ewangelizacji?
Nie jest dla mnie powodem do chluby to, że głoszę Ewangelię. Świadom jestem ciążącego
na mnie obowiązku. Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii. (1 Kor 9,16)
Żaden wierzący w Chrystusa ani żadna instytucja Kościoła nie może uchylić się od
najważniejszego
obowiązku:
głoszenia
Chrystusa
wszystkim
narodom.
(Jan Paweł II, Redemptoris missio).

Co o ewangelizacji mówi papież Franciszek?
Ojciec Święty wyznał, że podczas obiadu z młodymi uczestnikami Światowych Dni
Młodzieży w Krakowie jeden z nich zapytał go, co powinien powiedzieć swojemu
niewierzącemu przyjacielowi.
„To dobre pytanie! Wszyscy znamy ludzi, którzy oddalili się od Kościoła: co
powinniśmy im powiedzieć? I odpowiedziałem mu: «Słuchaj, ostatnią rzeczą, którą
musisz zrobić, to mówienie! Zacznij czynić, on to zobaczy i postawi tobie pytanie, a
wówczas ty odpowiesz». Ewangelizowanie jest tym dawaniem świadectwa: żyję w
ten sposób, ponieważ wierzę w Jezusa Chrystusa; budzę w tobie ciekawość pytania:
«dlaczego robisz takie rzeczy?», ponieważ wierzę w Jezusa Chrystusa i głoszę Jezusa
Chrystusa i to nie tylko słowem – choć trzeba Go głosić słowem - ale i swoim
życiem”.
(KAI, za „Niedziela” „Franciszek u św. Marty: ewangelizacja to nie prozelityzm„)

Propozycja dla nas:
PiGi Perini „System parafialnych komórek ewangelizacyjnych”
- Ewangelizacja OIKOS
Oikos z jęz. greckiego: dom- ludzie, z którymi utrzymujemy stałe relacje.
Ewangelizacja OIKOS to strategia ewangelizacji w istniejących relacjach (rodzina;
sąsiedzi; przyjaciele; koledzy z pracy). A zatem jest to najprostszy i najbardziej naturalny
sposób aby głosić Ewangelię w codzienności.
Ewangelizacja OIKOS składa się z następujących etapów:
1. Modlitwa
Jest to punkt wyjścia i najważniejsza sprawa w każdej ewangelizacji.
Niezależnie od metody musi towarzyszyć wszystkim jej etapom.
2. Służba
Służyć to żyć miłością. Świat chętniej słucha świadków niż nauczycieli.
3. Dzielenie się wiarą
Ciche świadectwo miłości rodzi w osobie ewangelizowanej nieuchronne pytania
(Skąd ty to masz? Dlaczego to robisz? itp.), dając nam sposobność do wyznania
wiary w zbawcze działanie Pana w naszym życiu.
4. Objaśnianie
To czas, w którym odpowiadamy na wiele pytań i wątpliwości, coraz bardziej
głębokich i zajmujących, które w zaufaniu stawia nam brat.
5. Zawierzenie i nakaz
To etap, w którym poprzez głoszenie w sercu brata rośnie pragnienie powierzenia
własnego życia Panu. Następuje decyzja oddania życia Jezusowi.
6. Wejście do komórki (wspólnoty, małej grupy)
Bracia zjednoczeni w komórce (wspólnocie, małej grupie) stanowią idealne
środowisko dla przyjęcia, wspierania i towarzyszenia nowo przybyłemu na drodze
odkrywania Jezusa.
7. Wejście do wspólnoty Kościoła; zaangażowanie we wspólnocie
Kościół to żyjący organizm, a nie organizacja! Celem ewangelizacji
nie jest jedynie przyprowadzanie do Jezusa ale także pomoc w trwaniu w komunii z
Nim.

Schemat „Bomby”
Kiedy ojciec Raniero Cantalamessa w roku 1988 zobaczył schemat Bomby, jego pierwsze wrażenie
to było zaskoczenie, ale po odpowiednim szczegółowym wyjaśnieniu skonkludował: „Tak, to
prawda, istotnie chodzi o bombę, co więcej, o bombę atomową, która wypuszczona z wnętrza siłą
miłości rozprzestrzenia się w reakcji łańcuchowej, aż po najdalsze granice ziemi i ludzkości, siejąc
wszędzie miłość, pokój i radość”.

