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Jak kochać – ewangelizować? 
 

PODSUMOWANIE KONFERENCJI 

1. Przypomnienie poprzednich konferencji (można skorzystać z 3 ostatnich konspektów): 

 Czy pamiętasz o tym i doświadczasz tego, że jesteś upragnionym, wyjątkowym, ukochanym 
 synem/córką Boga? (Ga 3,26; Ga 4,7; Łk 15,31) 

 Jak odpowiadasz na nieskończoną Bożą miłość, czy żyjesz w coraz bliższej relacji z Nim? (Pwt 6,5; Flp 2,13) 

 W jaki sposób kochasz bliźniego, dajesz poczuć konkretnym ludziom twoją miłość? (1 Kor 13,1; Rz 12,2) 

2. Ewangelizacja – dzielenie się Dobrą Nowiną o Bogu-Miłości, który stał się człowiekiem w Jezusie, 
  doprowadzenie do przyjęcia daru Ducha Świętego, dzielenie się stylem życia chrześcijańskiego: 

 Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski. Nauczał w tamtejszych synagogach, głosił Ewangelię królestwa 
i leczył wszystkie choroby i wszystkie słabości. A widząc tłumy ludzi, litował się nad nimi, bo byli znękani 
i porzuceni, jak owce nie mające pasterza. Wtedy rzekł do swych uczniów: «Żniwo wprawdzie wielkie, ale 
robotników mało. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo». (Mt 9,35-38) 

 Jezus ukazawszy się Jedenastu rzekł do nich: «Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! 
Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Tym zaś, którzy 
uwierzą, te znaki towarzyszyć będą: w imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże 
brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą i ci 
odzyskają zdrowie». Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. 
Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdził naukę znakami,  
które jej towarzyszyły. (Mk 15,16-20) 

3. Jak ewangelizować? 

a. Osobiste nawrócenie i troska o codzienną bliską relację z Panem, sumienne wykonywanie 
obowiązków swojego powołania (także zawodowych). Boża miłość wypełnia mnie, więc nie 
chcę/mogę zostawić jej dla siebie. Modlitwa wstawiennicza i o owoce ewangelizacji, ale także 
o ochronę przed zakusami szatana – walka duchowa nie tylko o doczesność, ale o wieczność! 

b. Relacje, gościnność, przyjaźń! Duża delikatność i cierpliwość zwłaszcza wobec rodziny, 
bliskich, braci i sióstr we wspólnocie, możliwa większa bezpośredniość wobec innych osób. 

c. Prostota (pomoc sąsiedzka, w pracy, wspólny posiłek, czasem wtrącenia dotyczące mojej wiary), 
otwartość (także na niewierzących), szczerość, wsparcie (nie tylko w kontekście ewangelizacji). 

d. Najpierw serce (emocje)  poprzez rozumne uzasadnienie (sam przykład życia nie wystarczy, 

rozmowy, książki, nauczania, filmy)  wola (doprowadzenie do decyzji o przyjściu na 
spotkanie, wzięciu udziału w kursie, przyjęciu Jezusa jako Pana i Zbawiciela). 

e. Miłość (towarzyszenie w różnych sytuacjach życiowych) i prawda (będąc bardzo ostrożnym 
w pouczaniu), prowadzące ku Bogu, będąc w ciągłym kontakcie, patrząc na wzrost wiary. 

f. Okazywanie szacunku i wymaganie tego również względem siebie. 

g. Gotowość na ofiarę (z czasu, pieniędzy, energii życiowej) i ponoszenie konsekwencji. 

DZIELENIE  

 Jak się masz kilka miesiącach po wakacjach:  
rodzina – małżonek/dzieci, siły/zdrowie, 
dom/praca? 

 Jak oceniasz spotkania małej grupy od 
początku nowego cyklu formacyjnego 
(plusy/minusy)? 

 W jaki sposób przygotowujesz się do świąt 
Bożego Narodzenia, w jakiej intencji 
chciałbyś, aby się za Ciebie modlić? 

 Czy masz odwagę ewangelizować (2ab), 
pamiętając, że: Bóg formuje powołanych, a nie 
powołuje już uformowanych? 

 Jakie osobiste trudności napotykasz w 
ewangelizacji (3a,g), czy wspólnota/brat/ 
siostra jest/może być dla Ciebie wsparciem? 

 Który ze sposobów ewangelizacji (3b-f) jest 
Ci najbliższy? Może podzielisz się 

świadectwem  


