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Draudzes - loma evaņģelizācijas sūtībā
Dārgie draudzes locekļi! Šodien mēs
pulcējamies uz pirmo lūgšanu grupu, šūniņu
formācijas tikšanos! Kopīgi pārdomāsim Jēzus
izteikto pavēli un aicinājumu: Ejiet... māciet...
sludiniet un aplieciniet evaņģēliju!
Jēzus pestīšanas darbu var apkopot vienā
teikumā - Viņš evaņģelizēja. Tāpēc lai
raksturotu Baznīcas misiju, pietiek ar vienu
vārdu „evaņģelizēt”!
„Evaņģelizēt” nozīmē paklausīt Jēzus
pavēlei, ļauties Svētā Gara vadībai un
paplašināt Dieva valstību zemes virsū. Tieši
tādēļ Dieva Dēls atnāca uz šo zemi, tikai tādēļ
Viņš aicināja un sūtīja savus mācekļus. Toreiz,
pašos pirmsākumos, Baznīca kristīja tikai
nožēlas pilnus ticīgos. Tādus, kuri bija gatavi uz
moceklību un publiski, apliecināja savu izvēli
par labu Kristum un Viņa Baznīcai. Šodien
situācija ir mainījusies - ir jāatgriež cilvēki, kuri
ir jau kristīti. Šodien redzam nepieciešamību
evaņģelizēt Baznīcu no „iekšienes”. Baznīcu
vairs nevar salīdzināt ar laivu, kas zvejo
cilvēkus plašajos pasaules ezeru ūdeņos, tā
drīzāk ir jāsalīdzina ar pašu ezeru, kurā Jēzus
izmet savus tīklus, lai izzvejotu (glābtu) visus
tos, kuru ticība ir vāja, remdena vai arī bez
kopības ar Baznīcu.
Pēc augšāmcelšanās Kristus deva pavēli
- ejiet un sludiniet Evaņģēliju, kristiet visas
tautas! Toreiz ar to tika saprasts, ka nevis ir
jāsludina, bet jāmāca; nevis jāevaņģelizē, bet
jākristī. Tieši tāpēc šodien ir nepieciešams
evaņģelizēt tos, kuri jau ir kristīti.
Draudzes evaņģelizācijas šūniņu sistēma
kļūst par vienkāršu, iedarbīgu un visiem
pieejamu metodi, ar kuras palīdzību var
sasniegt vislabāko rezultātu tik liela darba
apjoma un tik grūtas misijas priekšā. Labākais
risinājums
ir
draudzes
kopībā
apgūt
evaņģelizācijas principus, padziļināt attiecības
ar Kristu un Viņa baznīcu un veidot jaunus
Dieva mīlestības pavardus – šūniņas! Tas nav
vienkāršs un viegls uzdevums, bet būsim
pārliecināti, ka tas ir visātrākais ceļš.
Baznīca kā ticības audzinātāja un māte
vēlas mums palīdzēt kļūt par „pilnasinīgiem”,
Sv. Gara spēkā atdzimušiem un dedzīgiem
kristiešiem; būt šodienas pasaulē par

izglītotiem, sagatavotiem un motivētiem Dieva
mīlestības lieciniekiem.
Kā to īstenot? Mēs nevaram runāt par to,
ko paši labi nepazīstam un ar ko neesam cieši
saistīti – draudzi, Kristus klātbūtnes un godības
vietu! Mūsu lūgšanas (garīgā) dzīve, mīlestība
uz Dievu un tuvāko, kā arī dedzība par Kunga
„lietām” ir evaņģelizācijas panākumu atslēga.
Ja tu atgriezies (‘convertere’ - konvertējies), tu
maini pasauli, ja tu nemainies (neuzdrošinies),
tu pielāgojies un nemaini neko.
Baznīcas dokuments (Par Kristum ticīgo
laju aicinājumu pasaulē) (nr.26) saka - katra
draudze ir kā Dieva ģimene. Jau kristietības
pirmsākumos apustuļi rakstīja par draudzēm kā
svētsapulces
vietām.
Vēstulē
ebrejiem
teikts:"Neatstāsim savas sanāksmes, kā daži ir
paraduši, bet cits citu paskubināsim." ( Ebr 10,
25).
Tradīcija saglabājusi kādu joprojām aktuālu
ceturtā gadsimta pamudinājumu:"Ierodies baznīcā
agri, tuvojies Kungam, izsūdzi Viņam savus grēkus,
paud nožēlu lūgšanās [..], piedalies dievišķajā un
svētajā Liturģijā, pabeidz savas lūgšanas un
nekādā ziņā neej prom pirms sanāksmes
atlaišanas” (Euzēbijs no Aleksandrijas). Draudze
ir pastāvīga ticīgo kopiena, kurā visi ticīgie
sapulcējas, lai regulāri svinētu Euharistiju, apgūstu
Kristus pestīšanas noslēpuma dāvanu un draudzes
kopībā īstenotu Kunga mīlestību.
Svētais Jānis Hrizostoms saka:"Lūgties tu vari
arī mājās; taču tur tu nevari tik patiesi lūgties kā
baznīcā, kur tik daudz ticīgo, kur sauciens Dievam tiek
raidīts kā no vienas sirds [..]. Tas ir kaut kas vairāk: tā
ir vienprātība un dvēseļu saskaņa, mīlestības saikne un
priesteru lūgšanas."
Tieši draudzē mēs atklājam un izkopjam sv. Gara
dāvanas, pabalstām un stiprinām viens otru. Draudzes
locekļi ir kā kalnos kāpēji, kas ir savstarpēji saistīti. Šī
kāpšana nav sacensība, tu esi vienots ar pārējiem: vai
mēs uzkāpsim kopā vai neuzkāps neviens…
Neaizmirsīsim, ka tieši šajā kopībā (Baznīcā), Sv. Gara
atnākšanas svētki turpinās! Lai Draudzes evaņģēlizācijas
šūniņu sistēma mums palīdz veidot sadraudzību, tiekties
uz garīgās dzīves pilnību (svētumu) un kļūt par
bezbailīgiem Evaņģēlija lieciniekiem pasaulē !

Lai Kungs mums visiem palīdz! Pr.Andris Kravalis

