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Sub suflul Duhului Sfânt

• Duhul Sfânt este cel care acționează în fiecare evanghelizator care 

se lasă posedat și condus de El.

• Duhul Sfânt este agentul principal al evanghelizării, prin 

intermediul lui evanghelia pătrunde în inima lumii.

• Toți evanghelizatorii să-l ceară fără încetare cu credință și 

fervoare pe Duhul Sfânt și să se lase prudent ghidați de el.



Martori autentici

• Mărturia vieții a devenit o condiție esențială a eficienței 
profunde a predicării.

• Trebuie ca din zelul nostru evanghelizator să țâșnească o 
adevărată sfințenie a vieții alimentată de rugăciune și mai ales de 

iubirea față de Euharistie.

• Lumea cere evanghelizatori care să-i vorbească despre un 
Dumnezeu pe care îl cunosc și-l vizitează ca și cum l-ar vedea pe 

Cel Nevăzut.



Artizanii unității

• Forța evanghelizării va diminua mult dacă cei care 

vestesc evanghelia sunt divizați între ei prin diferite 

rupturi.

• Evanghelizatori, noi trebuie să le oferim credincioșilor lui 

Cristos imaginea unor persoane mature capabile să se întâlnească

dincolo de tensiunile reale ale căutării comune și sincere a 

adevărului.

• Soarta evanghelizării este legată de mărturia unității dată de 

Biserică.



Slujitori ai adevărului

• Evanghelia este cuvânt al Adevărului. Adevărul despre  

Dumnezeu, adevărul despre om și destinul său misterios, 

adevărul despre lume.

• Adevăr dificil pe care îl căutăm în Cuvântul lui Dumnezeu și 

asupra căruia nu suntem nici stăpâni, nici proprietari ci 

depozitari, moștenitori, slujitori. 

• De la orice evanghelizator se cere să aibă cultul adevărului, să

caute întotdeauna adevărul pe care trebuie să-l transmită altora.



Animați de iubire

• Opera evanghelizării presupune o iubire fraternă mereu 

crescândă față de cei pe care îi evanghelizăm.

• Semne ale iubirii: 

– grija față de adevăr și introducerea în unitate

– dăruire fără rezervă și definitiv vestirii lui Isus

– respectarea conștiinței și convingerilor celuilalt

– grija de a nu-l răni pe celălalt

– efortul de a le transmite credincioșilor certitudini solide 

ancorate în Cuvântul lui Dumnezeu.



Cu fervoarea sfinților

• Sfinții au știut să depășească multe obstacole în 
evanghelizare.

• Impunerea unui adevăr, fie și cel al evangheliei, impunere 
unei căi, fie și cea a mântuirii, nu poate fi decât o violență la 
adresa libertății religioase;

• Modalitatea respectoasă de a-l propune pe Cristos și 
împărăția sa este obligația evanghelizatorului. 

• Să păstrăm fervoarea duhului; să păstrăm bucuria plăcută și 
mângâietoare a evanghelizării, chiar și atunci când se 
seamănă cu lacrimi. 



Lumea din timpurile noastre

caută să poată primi Vestea cea Bună de la slujitori 

-a căror viață radiază de fervoare, 

-primii au primit în ei bucuria lui Cristos,

-acceptă să-și pună viața în joc pentru ca împărăția lui Dumnezeu 

să fie vestită , iar Biserica să fie implantată în inima lumii.
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