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BECSENGETÉS ELŐTT
– az evangelizáció iskolájában

Jézus arra hív mindannyiunkat, hogy menjünk, és tegyünk mindenkit az
Ő tanítványává. Vigyük el az örömhírt, tegyünk tanúságot róla. Ez mind szép
és jó, de a hit és a vallás nem magánügy? Erre vannak a misszionáriusok, a
teológusok, az Istennek szentelt életűek. Nem az ő dolguk az evangelizáció?

Vagy ha meg is van bennünk a vágy, hogy Isten Országát hirdessük, nehéz-
séget okoz a „hogyan”. Hogyan tudok másokat Jézushoz hozni? Hogyan
beszéljek a hitemről úgy, hogy az vonzó legyen mások számára? Mit tegyek,
hogy ne veszítsem el a kedvemet a kudarcok esetén, illetve hogyan ne le-
gyek nagyon tolakodó? Lehetek-e próféta a saját házamban, kollégák, isko-
latársak, ismerősök között? Miden keresztényben felmerülnek ezek a kér-
dések. De talán a legfontosabb: érdekel-e a mellettem élők sorsa? Nem
engem küld hozzájuk Jézus az örömhírrel? Pierre Goursat, az Emmánuel
Közösség alapítója szépen foglalja össze tapasztalatát az imádságról és az
evangelizációról:

Az imádság felfedezése után bizonyos idővel gyakran megtapasztaljuk a száraz-
ságot. Csak körbe forgunk. De vajon miért? Mert kizárólag csak magunkra gondo-
lunk az Istennel való kapcsolatunkban, esetleg a hozzánk közelállókra vagy
a terveinkre. De ott vannak mindazok, akiket elfelejtettünk, azok, akik számtalan
módon szenvednek lelkükben vagy testükben. Szent Domonkos imádságban töl-
tött éjszakái közben sírva így kiáltott az ég felé: „Uram mi lesz a bűnösökkel?”
A szenvedőkért vagy bűnösökért való közbenjárásunkból sarjad ki az igazi
együttérző szeretet és az a vágy, hogy találkozzunk azokkal, akik nem ismerik
Isten szeretetét. Ebből lobban lángra az evangelizáció tüze, amely a szentség-
imádásból meríti erejét.

Ferenc pápa így bíztat bennünket: A keresztség erejében Isten népének minden
tagja misszionárius tanítvány lett (vö. Mt 28,19). Minden megkeresztelt ember,
akármilyen egyházi funkciója vagy hitismeretekben való jártassága legyen is, az
evangelizáció aktív alanya. Helytelen volna egy olyan elképzelésre gondolnunk,
miszerint szakképzett munkások viszik előre az evangelizációt, miközben a nép
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többi tagja egyszerűen csak befogadja cselekedeteiket. Az új evangelizációnak
magában kell hordoznia minden egyes megkeresztelt újfajta aktív szereplővé
válását. (Ferenc pápa: Evangelii Gaudium 120)

Ezt a célt szolgálja, és ehhez szeretne gyakorlati segítséget nyújtani katoli-
kus keresztényeknek Az evangelizáció iskolája.

Miért küld misszióba Jézus? Hirdessem az Igét, vagy csak éljek példás éle-
tet? Hirdessem az utcákon, tereken is? Hogyan missziózzak, ha nem tudok
„nagy dolgokat” tenni? Hogyan lehet kitárni a plébániánk kapuit? Hogyan ve-
zessük tovább az új megtérőket?

A kurzust azoknak ajánljuk, akik szeretnének bekapcsolódni Jézus misszió-
jába. Ebben az iskolában nem lehet megbukni, viszont sokat lehet tanulni
saját katolikus küldetésünkről, ami által megtaláljuk identitásunkat is.
Minden alkalom után lesz házi feladat a következő időszakra, ami által kis
lépéseket tehetünk a „misszionárius tanítványság” felé. Számítunk rád min-
den alkalommal, és kérünk, hozz egy elhatározást, hogy mindvégig kitar-
tasz, mert az alkalmak is nagyrészt egymásra épülnek. Induljunk együtt
ezen az úton!

Dr. Fábry Kornél
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AZ EVANGELIZÁCIÓ FORRÁSA

1. Mi az evangelizáció, a misszió?
Az evangelizálás az Egyház küldetésének tárgya, az evangélium hirdetése oly
módon, hogy minden személyben egyenként és az összes társadalmi-
kulturális összefüggésben, melyben egyének élnek, cselekszenek, kapcsola-
tot tartanak egymással, létrehozza a hit és az élet egységét, s ezáltal belülről
alakítja át és újítja meg az emberi nemet. (Katolikus Lexikon)

2. Helyezzük el az evangelizációt az üdvösség
történetében

2.1. Evangelizálni annyi, mint életet adni

Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremt-
ménynek. Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki nem hisz, az elkárhozik.
(Mk 16,15)

2.2. Evangelizálni annyi, mint szeretni

Isten iránti szeretetből, és testvéreink iránti szeretetből megyünk evan-
gelizálni. Kérnünk kell Istent, hogy szívünkben lángra lobbantsa a szere-
tet tüzét, és az túlcsorduljon.

3. Az evangelizáció alapja: egy találkozás
Csak arról tudunk tanúságot tenni, amit mi magunk megélünk. A mi ta-
núságtételünk alapja is a Jézus Krisztussal való találkozás.

3.1. El tudod mondani a te találkozásodat?

Biztos vagyok benne, hogy szinte mindannyiunknak van „istenélmé-
nye”. Olyan apró jelei a gondviselésnek, ami számunkra csoda, másnak
esetleg véletlen egybeesés vagy szerencse.

3.2. Mit tegyek, ha velem nem történt ilyen?

A 7. pontban levő táblázatba összegyűjtöttünk olyan területeket, ese-
ményeket, amelyeken keresztül mások már megélték Isten szeretetét.
Evangéliumos komódnak neveztük el, aminek fiókjait kihúzva külön-
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böző történeteket találunk. Ezek ötleteket adnak, hogy hol mindenhol
találkozhattál már Jézussal. Ha egyik sem a te történeted, akkor az üres
fiókot töltsd meg a te evangéliumoddal, beírva annak címét.

4. Az evangelizálás a vágy által történik
Az örömhír gyorsan terjed.

Szeretném bejárni a földet, hirdetni nevedet, megmutatni a hűtlen világnak
dicsőséges keresztedet, de ó, drága kedvesem, egy misszió nem volna elég,
a világ öt sarkában szeretném egyszerre hirdetni az evangéliumot, a leg-
távolabbi szigetekig, és nem csak néhány évig szeretnék misszionárius lenni,
hanem a föld teremtésétől az idők végezetéig. (Lisieux-i Szent Teréz)

5. Az evangelizáció másik alapja az ima
Minden emberrel, akiket az utcán vagy a metróban látunk, a mennyor-
szágban találkozni fogunk. Máris imádkozzunk értük, hogy találkozza-
nak az Úrral.

6. A Szentlélek szerepe
• örömöt ad
• bátorságot ad
• bölcsességet ad
• vezet
• ötletet ad
• eszetekbe juttat mindent…

7. Az én evangéliumom – evangéliumos komód

Élet Könyvélmény Utazás Találkozások
Imameghallgatás Gyónás Tanulmány Karizmák
Isten vezetése Közösség Gondviselés

Házasság Megoldódó dolog Sport
Baleset Bibliai ige Életige Gyermekvárás

Evangelizáció Megbocsátás Gyógyulás
Szenvedés Körülmények Kiengesztelődés Bátorság

Csoda Filmélmény Megtérés
Haláleset Szentségimádás Barátok Szentlélek
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Kérdések a kiscsoportos beszélgetéshez:
• Mutatkozzatok be egymásnak úgy, hogy közben elmondja mindenki,

mi miatt döntött úgy, hogy részt vesz Az evangelizáció iskoláján!
• Van-e már személyes tapasztalatod az evangelizációról?
• Mi a te evangéliumod?

Házi feladat:
• Minden nap imádkozz egy családtagodért és egy olyan ismeretlen

emberért, akivel összefutsz utcán, közlekedési eszközön vagy más-
hol! Próbáld Isten szemével nézni őt!

• Az evangéliumos komód segítségével gondold át, mikor volt isten-
tapasztalatod! A táblázatot ki is egészítheted.
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