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Z�małego nasienia – wielkie 
drzewo

Zadziwiająca siła 

Nasiona, z� których wyrastają drzewa, zadziwiają nas swoją niepo-
zorną wielkością. Maleńkie nasiona mają w�sobie ogromny potencjał 
i�siłę, by wyrosnąć na wielkie, rozłożyste drzewa. Pan Jezus, naucza-
jąc o�rozprzestrzenianiu się królestwa Bożego, posłużył się obrazem 
ziarna, które zasiane w�ziemi kiełkuje, rośnie i�wydaje plon.

Mocą Chrystusa głosili Ewangelię

Z� królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś nasienie 
wrzucił w�ziemię. Czy śpi, czy czuwa, we dnie i�w�nocy, na-
sienie kiełkuje i�rośnie, sam nie wie jak. Ziemia sama z�siebie 
wydaje plon, najpierw źdźbło, potem kłos, a�potem pełne ziarno 
w�kłosie. Mk 4, 26-28

Oni zaś poszli i�głosili Ewangelię wszędzie, a�Pan współdzia-
łał z�nimi i�potwierdzał naukę znakami, które jej towarzyszyły. 
Mk 16, 20
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Rozprzestrzenianie się chrześcijaństwa 

Pan Jezus zapoczątkował Kościół, głosząc radosną nowinę o� króle-
stwie Bożym. „Królestwo to zajaśniało ludziom w� słowie, czynach 
i� w� obecności Chrystusa” (KK 5). Słowo Boże niczym ziarno zostało 
wysiane w�ziemię, aby mogło zakiełkować i�wydać plon. Po swoim 
zmartwychwstaniu Jezus powierzył zadanie głoszenia Ewange-
lii wszystkim ludziom, mówiąc uczniom: „Idźcie więc i� nauczajcie 
wszystkie narody” (Mt 28, 19).
Pierwsi zaczęli wypełniać nakaz Chrystusa apostołowie, a�potem ich 
uczniowie i�następcy. Z�Dziejów Apostolskich dowiadujemy się, do-
kąd wyruszyli Piotr, Barnaba, Paweł, Filip i�inni. Dowodem gorliwej 
pracy misyjnej apostołów i� ich troski o�rozprzestrzenianie Ewange-
lii są ich listy. Naukę Jezusa uznawali za największy skarb, którym 
trzeba się dzielić. Duch Święty ich umacniał. W� dzieło to włączyły 
się kolejne pokolenia chrześcijan. Dzięki ich zaangażowaniu Dobra 
Nowina dotarła do nas.

Ewangelizować dziś

Ewangelizowanie to głoszenie Dobrej Nowiny, to niesienie pomocy 
w�imię Jezusa Chrystusa. W�każdym czasie znajdujemy ludzi, którzy 
pokazują nam, jak głosić Ewangelię i�jak troszczyć się o�jej rozprzes-
trzenianie się, na przykład: Święty Jan Bosko głosił Ewangelię w�Tu-
rynie zagubionym chłopcom, błogosławiona matka Teresa – wśród 
biednych i�ubogich w�Kalkucie.
Od przyjęcia chrztu świętego każdy z�nas jest zobowiązany, w�moż-
liwy dla siebie sposób, do zatroszczenia się o�rozprzestrzenianie się 
Ewangelii. W�dziele ewangelizacji wszystko zależy od Boga i�naszego 
współdziałania z�Nim.

Panie Boże, prosimy Cię, daj nam męstwo i� wytrwałość 
w�ewangelizacji świata.

SŁOWNIK
Plon  – zbiory uzyskane z	 uprawy roślin. 
Tym słowem określa się też efekty naszego 
działania.

1. Jak możesz przyczynić się do rozprzestrzeniania się Ewangelii w środowisku, 
w którym żyjesz?

2. Skąd czerpiemy siłę, aby odważnie głosić słowo Boże?
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