DRAUDZES EVAŅĢELIZĀCIJAS
ŠŪNIŅU SISTĒMA

LIELAIS UZDEVUMS
Ejiet pa visu pasauli un sludiniet evaņģēliju
visai radībai! (Mk. 16, 15)
Baznīca pastāv, lai evaņģelizētu! Debesu
valstības paplašināšana ir misija, ko ikviens
kristietis šodien saņem no Kristus –
evaņģelizācija ir mūsu galvenais aicinājums!
Jēzus uzdevuma vienreizīgums ir tajā, ka Viņa
pavēle pāriet no mācekļa uz mācekli, tālāk no
mācekļa uz citu mācekli, cauri visām paaudzēm,
līdz par mācekļiem tiek darīta visa pasaule.
“Ar to, ka es sludinu Evaņģēliju, man nav ko
dižoties, jo tas ir mans pienākums. Un bēda
man, ja es evaņģēliju nesludinātu!”
(1Kor 9, 16)
Vislabākā vieta, kur cilvēkiem atsaukties Dieva
aicinājumam, ir neviltota un mīloša maza
grupiņa.
JAUNĀ ENAŅĢELIZĀCIJA UN
MŪSDIENU PASAULE
Kad Baznīca runā par jauno evaņģelizāciju, ar
to saprot, ka tā ir jauna dedzībā, metodēs un
izpausmēs. Tā ir piemērota mūsdienu cilvēkiem.
Apzīmējums „evaņģelizācija” tiek attiecināts uz
cilvēkiem, kuri vēl nepazīst un netic Kristum,
bet „jaunā evaņģelizācija” vispirms attiecas uz
jau kristītiem cilvēkiem, kuri dažādu iemeslu
dēļ tomēr nav līdz galam iepazinuši Kristu un
dzīvo tālu no Viņa un Viņa Baznīcas.
Pāvests Francisks saka: „Evaņģēlija prieks
piepilda to cilvēku, kuri satiek Jēzu, sirdi un
visu dzīvi. Pāvests aicina „no jauna atklāt

sākotnējo Evaņģēlija svaigumu”, meklējot
„jaunus ceļus” un „radošas metodes”, un
neieslēgt Jēzu savās „garlaicīgajās shēmās”.
Vajadzīga atgriešanās, kas nepieļauj, ka viss
paliek pa vecam, un ir nepieciešama ekleziālo
„struktūru
reforma”,
lai
padarītu
tās
misionārākas.
Evaņģelizācijas galvenais mērķis ir vadīt
cilvēkus uz iekšējo atgriešanos, mainīt viņu
pagānisko mentalitāti. Tikai tad, kad cilvēks
personīgi satiks dzīvo Dievu, iesāksies viņa
īstenais ticības ceļš. Vienīgi Svētais Gars –
Kungs un Atdzīvinātājs – var augšāmcelt
„mirušos” kristiešus un dot viņiem dzīvību,
tāpat kā Viņš atdzīvināja mirušos un izžuvušos
kaulus, kā to redzējumā skatīja pravietis
Ezehiēls (sal. Ez 37, 1-14). Uz Dieva jautājumu
Ezehiēlam: „Cilvēka dēls, kā tev šķiet, vai šie
izžuvušie kauli atdzīvosies?” – arī mēs ar ticību
varam atbildēt: „Kungs, mūsu Dievs, Tu to zini,
Tu zini, ka tie atdzīvosies Tava Gara spēkā.”
Lai labāk veiktu savu uzdevumu evaņģelizēt,
neskaitāmas katoļu draudzes visā pasaulē ir
pielietojušas Draudzes evaņģelizācijas šūniņu
sistēmu, metodi, kas ir izrādījusies spējīga
atjaunot draudzes, atdzīvinot to tradicionālās
struktūras.
EJOT SLUDINIET
Šī metode izmanto jau esošās attiecības – nav
jāgaida, kamēr kāds pie mums atnāks, tā
neprasa arī apņemšanos iet evaņģelizēt, bet gan
evaņģēlisku stāju:
„ejot sludiniet, sacīdami: Debesu valstība ir
tuvu klāt”! (Mt 10, 7)

SAVĀDS VĀRDS: OIKOS
Bieži izmantots Jaunajā derībā, šis vārds nozīmē
- nams, vide, ģimene plašākā nozīmē, tātad
pasaule, kurā risinās katra atsevišķa cilvēka
ikdienas dzīve. Oikos - tie ir cilvēki ap mums,
par kuriem mēs rūpējamies, par kuriem
lūdzamies..
Tajā ietilpst četras cilvēku grupas:
1. Ģimene,
2. Kaimiņi,
3. Draugi un tie, ar kuriem pavadu laiku,
4. Kolēģi darbavietā, skolas un studiju
biedri.
Oikos evaņģelizācija nozīmē likt lietā iespējas,
ko sniedz ikdienā apmeklētās vietas, kuras
Evaņģēlija sludināšanai ir vislabvēlīgākā vide,
kur savstarpējās attiecības ir stabilas un neprasa
veidot jaunas – pietiek ar esošo izmantošanu!
Šī metode palīdz mūsu ikdienas dzīvei kļūt par
vietu mūsu kalpošanai. Tikties ar savu tuvāko ir
līdzeklis, ko Dievs ir ieteicis. Un vēl, mēs te
esam neaizstājami: ja es neevaņģelizēšu savu
oikos, kas cits to darīs manā vietā?

ŠŪNIŅAS SEPTIŅI MĒRĶI

Metodes izskaidrojums
DRAUDZE
Vienīgā struktūra, kurā šūniņu sistēma iekļaujas,
ir draudze, “ticības kopiena, kurā priesteris –
kurš pārstāv diecēzes bīskapu – ir hierarhiskā
saite ar visu Baznīcu”.
EVAŅĢELIZĀCIJA
Šūniņas (kopienas), kas atrodas starp ģimeni un
draudzi, galvenais mērķis ir evaņģelizācija,
izpildot un aktualizējot savu pamataicinājumu –
dalīties Jēzū Kristū ar citiem.
ŠŪNIŅA
Tā ir neliela lūgšanu grupa (kopiena), kas sastāv
no 7 līdz 9 cilvēkiem un kurā mēs aicinām
cilvēkus, lai dalītos pārdomās, kopīgi lūgtos..
Tā darbojas patstāvīgi un, kļūstot lielākai,
sadalās vairākās grupiņās. Mums ir jāsaprot
pamatprincips: Dievs mūs radīja, lai mēs būtu
auglīgi.
SISTĒMA
Tā ir struktūra, kas pastāvīgi uztur saikni starp
draudzes locekļiem un priesteri; visiem
dalībniekiem ir ciešas savstarpējas attiecības
tiešā saiknē ar Baznīcu.

1) Augt mīlestībā un vienotībā ar Jēzu
2) Augt savstarpējā brāļu un māsu mīlestībā
3) Dalīties ar citiem mūsu ticībā
4) Pilnveidot savu kalpošanu draudzē un
Baznīcā
5) Palīdzēt un saņemt palīdzību
6) Gatavot jauno šūniņas atbildīgo
7) Padziļināt savu kristieša identitāti
KAD, KUR , KĀ
Šūniņa satiekas reizi nedēļā mājās pie viena no
tās locekļiem. Tikšanās ilgst apm. 90 minūtes un
ir sadalīta šādi:
1. Slavēšana.
2. Dalīšanās.
3. Mācība.
4. Padziļināšana.
5. Informācija.
6. Aizlūgumi.
7. Dziedināšanas lūgšana.
Sīkāka informācija mājas lapā:

www.magdalenasdraudze.lv ,
magdalenasbaznica.lv
draudzes facebook lapa:
www.facebook.com/Madalasdraudze
draudzes twitter lapa:
www.twitter.com/Madalas_draudze
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Ticība stiprinās, tajā daloties!

