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Cały lud Boży głosi Ewangelię 

Od osoby do osoby 

127. Teraz, kiedy Kościół pragnie przeżyć głęboką odnowę misyjną, istnieje forma przepowiadania 
dotycząca nas wszystkich jako codzienne zadanie. Chodzi o niesienie Ewangelii osobom, z którymi 
każdy ma do czynienia, zarówno najbliższym, jak i nieznanym. Jest to nieformalne przepowiadanie 
słowa, które może się urzeczywistniać podczas rozmowy, a także to, które podejmuje misjonarz 
odwiedzający jakiś dom. Być uczniem znaczy być zawsze gotowym, by nieść innym miłość Jezusa 
i dokonuje się to spontanicznie w jakimkolwiek miejscu, na ulicy, na placu, przy pracy, na drodze. 

128. W tym przepowiadaniu, zawsze pełnym szacunku i uprzejmym, pierwszy moment polega na 
dialogu osobistym, w którym druga osoba się wypowiada i dzieli się swoimi radościami, 
nadziejami, zatroskaniem o swoich najbliższych i tyloma innym sprawami leżącymi jej na sercu. 
Dopiero po takiej rozmowie możliwe jest przedstawienie słowa, zarówno w formie lektury jakiegoś 
fragmentu Pisma, lub opowiadania, ale zawsze przypominając fundamentalne przesłanie: osobista 
miłość Boga, który stał się człowiekiem, wydał samego siebie za nas, i jako żyjący ofiaruje swoje 
zbawienie i swoją przyjaźń. Jest to przesłanie, którym dzielimy się w postawie pokornej i dającej 
świadectwo jako ludzie, którzy zawsze potrafią się uczyć, ze świadomością, że orędzie jest tak 
bogate i tak głębokie, że nas zawsze przerasta. Czasem to przesłanie wyraża się w formie bardziej 
bezpośredniej, innym razem przez osobiste świadectwo, opowiadanie, gest albo w formie, jaką 
Duch Święty może podsunąć w konkretnych okolicznościach. Jeśli wydaje się to roztropne i jeśli 
sprzyjają temu warunki, jest rzeczą dobrą, by to spotkanie braterskie i misyjne zakończyć krótką 
modlitwą, nawiązującą do trosk, jakie osoba wyraziła. W ten sposób poczuje wyraźniej, że została 
wysłuchana i zrozumiana, że jej sytuacja została złożona w ręce Boga i przyzna, że Słowo Boże 
przemawia rzeczywiście do jej egzystencji. 

129. Nie należy myśleć, że ewangeliczne przesłanie przekazywane jest zawsze przy pomocy stałych 
określonych formuł, albo w precyzyjnych słowach wyrażających treść absolutnie niezmienną. 
Przekazywane jest ono w tak różnych formach, że byłoby rzeczą niemożliwą opisać je lub 
skatalogować, a Lud Boży ze swymi niezliczonymi gestami i znakami jest w nich zbiorowym 
podmiotem. W rezultacie tego, jeśli Ewangelia wcieliła się w jakiejś kulturze, nie jest już 
przekazywana tylko przez głoszenie od osoby do osoby. Powinno nas to skłonić do refleksji, że w 
tych krajach, gdzie chrześcijaństwo stanowi mniejszość, oprócz zachęcania każdego ochrzczonego 
do głoszenia Ewangelii, Kościoły partykularne powinny promować aktywne formy inkulturacji, 



przynajmniej początkowe. Ostatecznie powinno się dążyć do tego, żeby przepowiadanie Ewangelii, 
wyrażonej w kategoriach właściwych dla kultury, gdzie jest ona głoszona, prowadziło do nowej 
syntezy z tą kulturą. Chociaż te procesy są zawsze powolne, niekiedy zbytnio paraliżuje nas lęk. 
Jeśli pozwolimy wątpliwościom i obawom przytłumić jakąkolwiek śmiałość, może się zdarzyć, że 
zamiast być kreatywni, po prostu pozostaniemy wygodni, nie przyczyniając się do żadnego 
rozwoju, i w tym przypadku nie będziemy uczestnikami historycznych procesów dzięki naszej 
współpracy, ale po prostu obserwatorami jałowej stagnacji Kościoła. 


