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W sieci Ewangelii Chrystusa

„Abyście szli i owoc przynosili” J 15, 16

Ewangelia jest żywym słowem Boga. Ma ona moc przemieniania na-
szego życia, nadawania mu właściwego kierunku i celu. Ojciec Świę-
ty Benedykt XVI powiedział: „Każdy z nas jest owocem zamysłu Bo-
żego. Każdy z nas jest chciany, każdy miłowany, każdy niezbędny. 
Nie ma nic piękniejszego niż wpaść w sieci ewangelii Chrystusa. Nie 
ma nic piękniejszego, jak poznać Go i opowiadać innym o przyjaźni 
z Nim”.

Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam 
przykazuję. (...) Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem 
i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by 
owoc wasz trwał – aby Ojciec dał wam wszystko, o cokolwiek 
Go poprosicie w imię moje. To wam przykazuję, abyście się wza-
jemnie miłowali. J 15, 14.16-17

Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto po-
łożone na górze. Nie zapala się też lampy i nie umieszcza pod 
korcem, ale na świeczniku, aby świeciła wszystkim, którzy są 
w domu. Tak niech wasze światło jaśnieje przed ludźmi, aby 
widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest 
w niebie. Mt 5, 14-16

Odrzućcie przeto wszystko, co nieczyste, oraz cały bezmiar zła, 
a przyjmijcie w duchu łagodności zaszczepione w was słowo, 
które ma moc zbawić dusze wasze. Wprowadzajcie zaś słowo 
w czyn, a nie bądźcie tylko słuchaczami oszukującymi samych 
siebie. Jk 1, 21-22

Żyć w świetle Ewangelii
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„Wierność ochrzczonych jest podstawowym warunkiem głoszenia 
Ewangelii i misji Kościoła w świecie. Orędzie zbawienia powinno być 
potwierdzane świadectwem życia chrześcijan w celu ukazania ludziom 
mocy jego prawdy i blasku. «Samo świadectwo życia chrześcijańskiego 
i dobre czyny spełniane w duchu nadprzyrodzonym mają moc przycią-
gania ludzi do wiary i do Boga» (DA)”. KKK 2044

Chrystus pragnie, aby Jego słowa zapisane w Biblii były wciąż obecne 
w naszych sercach. Wtedy staniemy się żywą Ewangelią dla naszych naj-
bliższych: w rodzinie, we wspólnocie Kościoła, dla kolegów i koleżanek 
w szkole. Żyjąc według Ewangelii, pozwalamy innym dostrzec Jezusa 
i  Jego naukę w naszych czynach i zachowaniu.

Świadectwo życia chrześcijańskiego

Mieć Ewangelię w sercu

Korzec – dawna miara ciał sypkich równa 
objętości około 128 litrów lub naczynie słu-
żące do przechowywania zboża. Umieścić 
coś pod korcem znaczy: schować, ukryć 
przed kimś.

SŁOWNIK
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1. Jak żyć każdego dnia nauką Ewangelii?
2. Kiedy nasze życie jest światłem dla innych?

Żyć w świetle Ewangelii

Niechaj z nami będzie Pan, alleluja!
Niech obroną będzie nam, alleluja!

Jego Słowo zawsze trwa, alleluja.
wieczną prawdę w sobie ma, alleluja.

Chcemy zgłębiać słowa treść, alleluja.
Braciom je radośnie nieść, alleluja.

Chcemy nim na co dzień żyć, alleluja.
I w przyjaźni z Bogiem być, alleluja.

Źródło życia Panie nasz, alleluja.
Ty nam wieczne życie dasz, alleluja.

Prowadź wśród zawiłych dróg, alleluja.
W Trójcy Świętej Jeden Bóg, alleluja.
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