Evangelizace
„Jako mne poslal Otec, tak já posílám vás.“ (Jan 20,21)

Kolečko nebo pokec:
Na začátku spolča, vždycky necháme prostor, abychom si povykládali všechny nové,
zajímavé či vtipné zážitky, prostě se vykecali.
Písnička na začátek: Koinonia 127 – Vás posílám
Modlitba:
Pane Bože,
Ty víš, že jsme někdy líní nebo máme strach. Tak Tě moc prosím, dej nám sílu a
odvahu, abychom dokázali o naši víře mluvit otevřeně, předávat ji dále a přinášet
sebou Tvoji lásku, pokoj a radost. Dej, abychom neztratili vůli a hledali posilu
v Písmu.
Rozehřívací aktivita: Evangelizace na nečisto
Rozdělíme se do dvojic a každý z dvojice dostane jiný úryvek z Bible. Jeho úkolem
bude si ho přečíst a následně ho kamarádovi z dvojice vysvětlit tak, jako by ho
vysvětloval někomu nevěřícímu.
Téma: Evangelizace
Posláním každého věřícího je svoji víru šířit dále. Důležité je nenechávat si Krista pro
sebe a nebát se jít proti proudu. Základem evangelizace je modlitba, aby nás
provázel Duch svatý, který nám dává odvahu a ty správná slova. Náš život je srdcem
našeho svědectví. Dávat příklad tím jak žiju, jak se chovám k ostatním. Slova můžou
lhát, ale činy ne.
Cílem evangelizace není to, aby se z nevěřícího člověk stal ze dne na den křesťan,
vymluvit mu všechny názory, se kterými nesouhlasíme, ale o tom mu ukázat, co život
s Kristem obnáší, nabídnout mu tu možnost.
Druhy evangelizace:
 Osobní evangelizace - snaha vést druhé jako jednotlivce k osobnímu,
svobodnému a opravdovému přijetí Ježíše Krista do svého srdce a ducha
evangelia do svého života
 Evangelizace společnosti - snaha o vnášení hodnot evangelia, jako je láska,
odpuštění, smíření, do všech oblastí života společnosti (např. kultury, politiky,
sociální oblasti)
V evangelizace jde hlavně o chuť a vůli, způsob se najde vždycky. Hledat inspiraci
můžeme u kněze, kamarádů nebo na internetu. Skvělou možností jak se seznámit
s novými lidmi, prohloubit vztah s Bohem, pomáhat ostatním, předávat víru a zažít
nevšední prázdniny je projekt Antiochie. Posilu můžeme hledat v Písmu. Vždyť my
jsme moderními apoštoly, tak proč se od nich nepoučit?

Hra: Jakákoli oddychová hra
Příběh: Putování
Jedny Vánoce jsem se zúčastnil zajímavé farní akce – putování setmělým městem
s rozžatým betlémským světlem. V předvečer štědrého dne se nás sešlo pár desítek
lidí nejrůznějšího věku na místě rozdávání betlémského světla a pak jsme se
společně vydali na dvanáctikilometrovou pouť, který končila u našeho kostela. Každý
z nás si nesl nějakou lucerničku nebo lampičku, v níž hořel plamínek světla, které
k nám někdo jiný dovezl až z Betléma. A my jej temnotou nesli zase dál. Byl večer,
ticho, všude kolem zima, sychravo, nevlídno a tma.
Občas jsme plamínek světla předali někomu na ulici. Jindy jsme zastavili u nějakého
domu a světlo předali někomu z jeho obyvatel. Sem tam někomu z nás světlo zhaslo,
tehdy mu posloužil plamen světla od ostatních. Občas někdo klopýtl nebo uklouzl na
náledí. Někomu se tak po cestě rozbila lampička, takže se potom střídal v nesení
světla s někým jiným. O plamen světla jsem se tedy dělili s dalšími lidmi, ale i
navzájem mezi sebou. Několikrát jsme se zastavili, abychom si krátce odpočinuli.
Každý z nás zde na zemi je vlastně poutníkem, někdy tmou a zimou. Každý z nás
dostal při křtu plamen světla, aby jej uchoval a předal dále. Každému z nás plamen
někdy skomírá, či dokonce zhasne. Každý občas klopýtne. Někdy máme světla na
rozdávání, jindy ho potřebujeme přijmout od druhých. Pořád jde však o to, abychom
neztratili směr a nechali zhasnout plamen, abychom zůstali nositeli i dárci
obdrženého světla. Někdy to něco stojí. Ale obdržíme i radost, kterou svět nemůže
dát. Šťastnou cestu!
Otázky k zamyšlení:
1. Mám světlo v duši? Snažím se, aby rostlo, nebo ho nechávám uhasínat?
2. Předávám své světlo ostatním nebo jej ukrývám v sobě?
3. Mám radost, když dělám něco pro druhé nebo je to pro mě otrava?
Diskuze: (nad samotnou evangelizací nebo nad předešlým příběhem)
Písnička: Koinonia 124 – Pojď ke mně blíž
Závěr: Shrneme výsledek diskuze a důležité myšlenky. A na konec se pomodlíme.
Zdroje: http://antiochia.cz/texty.php?t=en02
http://evangelizace.cz/
http://www.cho.cz/clanky/Evangelizace-dnes.html
Ignác Mucha – Ve víru víry, Bible, Youcat

