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EWANGELIZACJA
Paweł VI, Adhortacja apostolska Evangelii nuntiandi
17. I tak ewangelizację można określić jako pokazywanie Chrystusa
Pana tym, którzy Go nie znają, jako kaznodziejstwo, katechizację,
chrzest i udzielanie innych Sakramentów.
Wszakże żadna taka niepełna i niedoskonała definicja nie może
zadośćuczynić bogatej, wielostronnej i dynamicznej rzeczywistości, jaką
jest ewangelizacja, żeby nie zaistniało równocześnie niebezpieczeństwo
osłabienia jej sensu lub nawet zniekształcenia. W żaden bowiem sposób
nie można jej pojąć bez uwzględnienia w jednym wejrzeniu wszystkich
koniecznych jej czynników.

18 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: „Oto czynię
wszystko nowe” (Ap 21, 5; por. 2 Kor 5, 17; Ga 6, 15). Wszakże nie
powstanie nowa ludzkość, jeśli wpierw nie powstaną nowi ludzie,
odnowieni przez chrzest (por. Rz 8, 4) i przez życie według Ewangelii
Por. (Ef 4, 23-24; Kol 3, 9-10). Celem ewangelizacji jest więc owa
wewnętrzna przemiana. W razie potrzeby wyjaśnienia tego krótko,
można słusznie i prawdziwie powiedzieć, że Kościół wtenczas
ewangelizuje, kiedy boską mocą tej Nowiny, jaką głosi (Por. Rz 1, 16; 1
Kor 1, 18; 2, 4), stara się przemienić sumienie poszczególnych ludzi i
wszystkich razem, potem także ich działalność, a wreszcie ich życie i
całe środowisko, w jakim się obracają.

19 Mówimy o kręgach rodzaju ludzkiego, które należy przemienić:
Otóż Kościół nie tylko ma głosić Ewangelię w coraz odleglejszych
zakątkach ziemi i coraz większym rzeszom ludzi, ale także mocą
Ewangelii ma dosięgać i jakby przewracać kryteria oceny, hierarchię
dóbr, postawy i nawyki myślowe, bodźce postępowania i modele
życiowe rodzaju ludzkiego, które stoją w sprzeczności ze słowem Bożym
i planem zbawczym.
© M. Ostrowski

20 To wszystko można tak wyrazić: należy ewangelizować - i to nie od
zewnątrz, jakby się dodawało jakąś ozdobę czy kolor, ale od wewnątrz,
od centrum życiowego i korzeni życia - czyli należy przepajać Ewangelią
kultury, a także kulturę człowieka, w najszerszym i najpełniejszym
znaczeniu, jakie te wyrazy mają w Konstytucji Gaudium et spes (n. 53),
gdzie zawsze wychodzi się od osoby ludzkiej i zawsze zwraca się do
związków między osobami oraz do ich łączności z Bogiem.

9

Jako szczyt i centrum swej Dobrej Nowiny, Chrystus zwiastuje
zbawienie, wielki dar Boga, który należy uważać nie tylko za uwolnienie
od wszystkiego, co człowieka uciska, ale przede wszystkim za
wyzwolenie go od grzechu i od Złego, wiążące się z radością, jakiej ktoś
zażywa, gdy poznaje Boga i jest przez Niego poznawany, gdy Boga
widza i w Nim ufnie spoczywa. To wszystko zaczyna się dziać za życia
Chrystusa i na zawsze przygotowuje się przez Jego śmierć i
zmartwychwstanie; ale ma być cierpliwie prowadzone dalej w ciągu
historii aż całkowicie wypełni się w dniu ostatecznego przyjścia
Chrystusa; nikt nie wie, kiedy ono nastąpi oprócz Ojca (Por. Mt 24, 36;
Dz 1, 7; 1 Tes 5, 1-2).

10 To „Królestwa” i to „Zbawienie” - wyrazy te są kluczowymi dla
zrozumienia ewangelizacji Jezusa Chrystusa - może otrzymać każdy
człowiek jako łaskę i miłosierdzie; wszakże każdy zdobyć je musi siłą bo jak Pan mówi, gwałtownicy je porywają (Por. Mt 11, 12; Łk 16, 16) pracą i cierpieniem, życiem prowadzonym według zasad Ewangelii,
zaparciem się siebie i krzyżem, duchem ewangelicznych
błogosławieństw. A przede wszystkim te dobra każdy może osiągnąć
przez duchowe odnowienie samego siebie, które Ewangelia nazywa
„metanoia”, mianowicie przez nawrócenie całego człowieka, które w
pełni przemienia jego ducha i serce (Por. Mt 4, 17).
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PRZEKAZ TREŚCI
EWANGELII

Jan Paweł II, Adhortacja Pastores dabo vobis, 18.
„Realizacja naczelnego zadania duszpasterskiego, jakim jest nowa
ewangelizacja, obejmująca cały Lud Boży i domagająca się nowej
gorliwości, nowych metod i nowego sposobu głoszenia i dawania
świadectwa Ewangelii, dziś zwłaszcza potrzebuje kapłanów, którzy
bezwzględnie i w pełni przeżywają tajemnicę Chrystusa i potrafią
wypracować nowy styl życia duszpasterskiego, w głębokiej jedności z
papieżem, biskupami i z innymi kapłanami oraz w owocnej współpracy z
wiernymi świeckimi, szanując i rozwijając różne role, charyzmaty i posługi
we wspólnocie kościelnej”.
II polski synod plenarny Potrzeby i zadania nowej ewangelizacji na
przełomie II i II tysiąclecia chrześcijaństwa
„… po pierwsze trzeba nowego zapału w głoszeniu Ewangelii; po drugie
należy sięgnąć po nowe sposoby ewangelizacji i to nie tylko w sensie
techniki przekazu, ale zwłaszcza po te, które pozwalają ukochać Słowo
Boże i jego moc w życiu; po trzecie nowa ewangelizacja domaga się
wzięcia pod uwagę nowej sytuacji, w której człowiek słucha Ewangelii”.
Lektura: ks. W. Przyczyna, Ewangelizacja, w: Leksykon teologii
pastoralnej, TN KUL, Lublin 2006, s. 254-257.

GŁOSZENIE OSOBY
JEZUSA
CHRYSTUSA

Świadczyć o Bogu objawionym przez
Jezusa Chrystusa, w Duchu Świętym;
świadczyć, że Bóg umiłował ten świat
w Synu swoim, dał wszystkim rzeczom
istnienie a ludzi powołał do życia
wiecznego (EN 26)

„…u początku bycia chrześcijaninem nie ma decyzji etycznej czy
jakiejś wielkiej idei, jest natomiast spotkanie z wydarzeniem , z
Osoba, która nadaje życiu nową perspektywę, a tym samym
decydujące ukierunkowanie”
(Benedykt XVI, Encyklika Deus caritas est, 1)
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PIERWSZA
EWANGELIZACJA

NARODY NIE ZNAJĄCE EWANGELII

pre-ewangelizacja

misyjna

EWANGELIZACJA
OSOBISTE
SPOTKANIE
Z CHRYSTUSEM

PASTORALNA

CHRZEŚCIJANIE
KTÓRYCH WIARA SŁABNIE

(AUTO-EWANGELIZ.)
CHRZEŚCIJANIE
O MAŁO POGŁĘBIONEJ WIERZE,
LUDZIE PROŚCI

CHRZEŚCIJANIE
CZUJĄCY POTRZEBĘ GŁĘBSZEGO
POZNANIA CHRYSTUSA

JA JESTEM DZIECKIEM BOGA
MY JESTEŚMY
DZIEĆMI BOŻYMI
TWORZYMY WSPÓLNOTĘ
DZIECI BOŻYCH
KOŚCIÓŁ
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REEWANGELIZACJA

CHRZEŚCIJANIE,
KTÓRZY ODESZLI
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NOWA
GORLIWOŚĆ

NOWE
METODY

NOWE
PODMIOTY
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chrześcijaństwo dynamiczne, otwarte
chrześcijaństwo dynamiczne, otwarte

sposoby
dotarcia
z ewangelią
adekwatne
do sytuacji
sposoby
dotarcia
z ewangelią
adekwatne
do sytuacji
społeczno-kulturowej
oraz dzisiejszego
człowieka
(język,
społeczno-kulturowej
oraz dzisiejszego
człowieka
potrzeby,
sposób
myślenia,
bycia myślenia,
.... ),
(język,
potrzeby,
sposób
bycia .... ),
nowenowe
środkiśrodki
(TV, radio,
prasa, teatr,
internet
)
(TV, radio,
prasa,
teatr, ...
internet
... )

świeccy, ruchy, stowarzyszenia ...
świeccy, ruchy, stowarzyszenia ...

