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Ks. dr hab. Pawe� M�kosa, KUL, Lublin

KOMPETENCJE EWANGELIZATORÓW 
FUNDAMENTEM NOWEJ EWANGELIZACJI

W obliczu wspó!czesnej laicyzacji i sekularyzacji Ko"ció! wzywa 

wszystkich swoich cz!onków do nowej ewangelizacji, która ma polega# 

przede wszystkim na g!oszeniu Ewangelii w "rodowiskach zdechrystiani-

zowanych z now$ gorliwo"ci$ oraz przy u%yciu nowych metod i "rodków 

(por. VS 106). Jan Pawe! II zauwa%a! tak%e, %e nowa ewangelizacja nie mo%e 

by# tylko powtórzeniem dawnych sposobów ewangelizacji i nie mo%e po-

przesta# nawet na nowej gorliwo"ci, ale potrzebuje nowych form1. Równie% 

polscy biskupi wskazuj$ na konieczno"# nowego zapa!u i nowych sposobów 

w g!oszeniu Ewangelii dostosowanych do wspó!czesnego cz!owieka2. Po-

dejmuj$c analiz& ró%nych aspektów dotycz$cych nowej ewangelizacji nie 

mo%na wi&c pomin$# bardzo istotnej kwestii dotycz$cej formacji ewange-

lizatorów. Nie ulega bowiem w$tpliwo"ci, %e nawet dobra wola i ogromne 

zaanga%owanie w dzie!o ewangelizacji nie wystarcz$. Musz$ one i"# w pa-

rze ze zdobywaniem odpowiednich kompetencji. Nale%$ do nich przede 

wszystkim kompetencje duchowe, komunikacyjne, kerygmatyczno-teolo-

giczne i dydaktyczno-metodyczne. Tylko ewangelizator, który b&dzie po-

siada! wszystkie te kompetencje b&dzie móg! by# "wiadkiem, wychowawc$ 

i nauczycielem a przez to prowadzi# skuteczn$ ewangelizacj&. Niniejsza 
1 Jan Pawe! II. Przemówienie na otwarcie obrad IV Konferencji Ogólnej Episkopatu 

Ameryki !aci"skiej �Nowa ewangelizacja. post#p cz�owieka. kultura chrze�cija"ska�. 

Santo Domingo 12 X 1992. OsRomPol 13:1992 nr 12 s. 24.

2 Z prac II Polskiego Synodu Plenarnego. W: Komisja Duszpasterska Episkopatu Pol-

ski. Nowa ewangelizacja u progu Trzeciego Tysi&clecia. Program duszpasterski na rok 

2000/2001. Katowice 2000 s. 23.
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re !eksja!ma!na!celu!analiz"!najwa#niejszych!wymiarów!tych!kompetencji,!

rozumianych!jako!konkretna!wiedza!i!umiej"tno$ci.

1. Kompetencje duchowe

Na! pocz%tku! nale#y! wskaza&! na! kompetencje! duchowe! ewangeli-

zatorów,! które!w! tym! dziele! bez!w%tpienia! s%! fundamentalne.! Oczywi-

ste! jest! bowiem! to,! #e! ewangelizator!musi! by&! cz'owiekiem!wierz%cym!

i!praktykuj%cym.!W!przeciwnym!razie!w! jego!pos'udze!zabraknie!$wia-

dectwa,! podstawowego! warunku! ewangelizacji.! Cz"sto! wi"c! sam! musi!

przej$&! ewangelizacj",! uwierzy&!w!Chrystusa! i! podj%&! trud!nawrócenia,!

czyli! gruntownej! przemiany! #ycia.! Powinien! tak#e! by&!wiernym! cz'on-

kiem!Ko$cio'a,!gdy#!to!w!jego!imieniu!b"dzie!g'osi'!Ewangeli".!W!spo'e-

cze(stwach!o!g'"boko!zakorzenionej!kulturze!chrze$cija(skiej!wymóg!ten!

mo#e!wydawa&!si"!oczywisty!i!niegodny!g'"bszej!analizy,!z!drugiej!jednak!

strony!kultura! chrze$cija(ska!przenikaj%ca!wiele!wymiarów!#ycia!mo#e!

sta&!si"!pokus%!do!rutynowego,!p'ytkiego!prze#ywania!w'asnej!wiary!i!po-

zostania!jedynie!na!p'aszczy)nie!spo'ecznej.!Obawa!ta!dotyczy!tak#e!tych,!

którzy! przyj"li! sakramenty! inicjacji! chrze$cija(skiej,! a! nawet! prowadz%!

w!miar"!regularne!#ycie!sakramentalne!i!zewn"trznie!w'%czaj%!si"!w!#ycie!

wspólnoty.!Mimo!tego,!mogli!jednak!nigdy!w!pe'ni!$wiadomie!nie!wybra&!

Chrystusa!jako!osobistego!Pana!i!Zbawiciela!oraz!nie!prze#y&!osobistego!

nawrócenia.!Chodzi!w!nim!przecie#!przede!wszystkim!o!akt!woli,!o!wybór!

Chrystusa!i!Jego!na$ladowanie.!Oczywi$cie!nie!wyklucza!to!rzeczywisto-

$ci! grzechu! i! potrzeby!nieustannego!nawracania! si".! Je$li! jednak!dzie'o!

ewangelizacji!realizuje!cz'owiek,!który!nie!podj%'!decyzji!pój$cia!za!Chry-

stusem!w!pe'ni!$wiadomie!i!radykalnie!nie!b"dzie!móg'!by&!dobrym!ewan-

gelizatorem.!Ewangelizacja!jest!bowiem!przede!wszystkim!dzieleniem!si"!

$wiadectwem!ze!spotkania!Chrystusa,!najwa#niejszego!spotkania!w!#yciu.!

Tego!rodzaju!$wiadectwo!niesie!ze!sob%!nieosi%galn%!gdzie!indziej!si'"!

przekonywania.! Potwierdzaj%! to! liczne! wypowiedzi! kolejnych! papie#y!

oraz!o*!cjalne!dokumenty!Ko$cio'a.!Pawe'!VI!pisze,!#e!�cz'owiek!naszych!

czasów!ch"tniej! s'ucha!$wiadków,!ani#eli!nauczycieli;!a! je$li! s'ucha!na-

uczycieli,!to!dlatego,!#e!s%!$wiadkami�!+EN!41/.!Jan!Pawe'!II!stwierdza,!

#e!�cz'owiek!wspó'czesny!bardziej!wierzy!$wiadkom,!ani#eli!nauczycie-

lom,!bardziej!do$wiadczeniu,!ani#eli!doktrynie,!bardziej!#yciu! i! faktom,!

ani#eli!teoriom�!+RM!42/.!Z!kolei!Benedykt!XVI!przypomina',!i#!�g'osze-

KS. PAWE� M�KOSA
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nie Ewangelii i !wiadectwo wiary s" dzisiaj konieczne, jak nigdy dot"d�3. 

W kontek!cie !wiadectwa Katechizm Ko�cio�a Katolickiego stwierdza, #e 

�sam przyk$ad chrze!cija%skiego #ycia i dobre uczynki spe$niane w du-

chu nadprzyrodzonym maj" ju# si$& poci"gania ludzi do wiary i do Boga� 

(KKK 2044). Tak#e zdaniem Kongregacji Nauki Wiary w dziele ewange-

lizacji �nieodzowne jest przede wszystkim !wiadectwo !wi&to!ci�4. 

Ze wzgl&du na fundamentaln" warto!' !wiadectwa w ewangelizacji za 

konieczne nale#y uzna', aby kandydaci na ewangelizatorów sami prze-

szli proces ewangelizacji, #eby jeszcze raz wyra*nie us$yszeli kerygmat 

o Bo#ej mi$o!ci do cz$owieka dokonanej w Chrystusie i jasno opowiedzie-

li si& po jego stronie. Jedn" z form takiej ewangelizacji mog" by' kursy 

ewangelizacyjne Szkó$ Nowej Ewangelizacji5, b"d* formacja w ruchach 

i stowarzyszeniach katolickich, które szczególnie akcentuj" ewangelizacj& 

i rozwój duchowy6. 

2. Kompetencje komunikacyjne

Nie mo#na zapomina', #e nowa ewangelizacja w swojej istocie jest 

komunikacj" mi&dzyosobow" pomi&dzy ewangelizatorem a s$uchaczem7 

a dopiero potem przekazywaniem odpowiednich tre!ci. Jej ostatecznym 

celem jest natomiast doprowadzenie do komunii cz$owieka z Jezusem 

Chrystusem (por. CT 5; DOK 80). Z tych wzgl&dów wa#nym wymiarem 

formacji ewangelizatorów powinno by' nabywanie kompetencji komuni-

kacyjnych8. Chodzi w nich przede wszystkim o umiej&tno!ci nawi"zywa-

3 Benedykt XVI. �Duch !wi�ty zst#pi na was. otrzymacie Jego moc i staniecie si� moimi 
�wiadkami� (Dz 1,8) (Or&dzie na XXIII +wiatowy Dzie% M$odzie#y) 7. OsRomPol 
28:2007 nr 9 s. 28.

4 Kongregacja Nauki Wiary. Nota doktrynalna Kongregacji Nauki Wiary na temat pew-

nych aspektów ewangelizacji 11. OsRomPol 29:2008 nr 2 s. 50-55. 

5 Zob. Szko$y Nowej Ewangelizacji w Polsce. Kursy ewangelizacyjne [online] [dost&p: 
01.07.2013]. Dost&pny w Internecie: �http://www.sne.pl�.

6 Obszernie pisze na ten temat P. Skiba. Katecheza ewangelizacyjna w nowych ruchach 

i wspólnotach ko�cielnych. Studium katechetyczne wybranych ruchów i wspólnot ko-

�cielnych. Lublin 2006.
7 Por. R. Czekalski. Katecheza komunikacj$ wiary. Studium z katechetyki fundamental-

nej. P$ock 2006 s. 318.
8 Zob. S.P. Morreale. B.H. Spitzberg. J.K. Barge. Komunikacja mi"dzy lud$mi. Motywa-

cja. wiedza i umiej"tno�ci. Warszawa 2007 s. 288; Por. S. Kulpaczy%ski. Nowe ukie-

KOMPETENCJE EWANGELIZATORÓW FUNDAMENTEM NOWEJ EWANGELIZACJI
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nia dobrego kontaktu z adresatami ewangelizacji oraz wytworzenie po-

zytywnego klimatu spotka% ewangelizacyjnych. Prawid$owa komunikacja 
mi#dzyosobowa stanowi wr#cz warunek udanej ewangelizacji. Aby j$ jed-

nak osi$gn$% nie wystarczy &wiadectwo osobistej wiary i w"asnego 'ycia, 

cho% stanowi$ one niezb#dny fundament. Potrzebna jest konkretna wiedza 

i umiej#tno&ci z zakresu komunikacji. Je&li ich zabraknie i dojdzie do za-

burzenia relacji przekaz ewangelicznego or#dzia zostanie powa'nie utrud-

niony lub wr#cz zablokowany. Nikt nie przyjmie bowiem Dobrej Nowiny 

od kogo& z kim pozostaje w kon( ikcie lub darzy go niech#ci$. Uwaga 

ta jest szczególnie istotna we wspó"czesnych czasach, gdy subiektywne 

odczucia mi#dzyosobowe cz#sto dominuj$ nad obiektywizmem przekazy-

wanej prawdy. Konieczne jest zatem zbudowanie odpowiednich relacji ze 

wszystkimi uczestnikami ewangelizacji.

R. Hajduk podkre&la, 'e chodzi o taki klimat, w którym ka'dy cz"o-

wiek b#dzie si# czu" dowarto&ciowany, potrzebny i kochany9. Podstawo-

w$ kompetencj$ ewangelizatorów w tym wzgl#dzie powinna by% zatem 

empatia, rozumiana jako umiej#tno&% wspó"odczuwania, wej&cia w &wiat 

drugiej osoby, zrozumienia jej i udzielenia odpowiedzi na jej potrzeby. 

Zdaniem W. G"odowskiego empatia jest �zdolno&ci$ do emocjonalne-

go i intelektualnego rozumienia tego, czego do&wiadcza druga osoba�10. 

Z kolei M. Dziewiecki wyja&nia, 'e empatia polega na �wczuciu si# w to, 

jak dana osoba my&li o sobie i o &wiecie oraz w jaki sposób prze'ywa sie-

bie i ca"$ rzeczywisto&% zewn#trzn$. Empatia jest jakby psychicznym wej-

&ciem do wn#trza drugiego cz"owieka. Jest jakby wcieleniem si# w jego 

subiektywny &wiat my&li i prze'y%. Jest popatrzeniem na 'ycie i wyda-

rzenia z perspektywy tej drugiej osoby, z perspektywy jej specy) cznej 

historii, jej wychowania, jej osobowo&ci, z perspektywy jej potrzeb i jej 

obecnej sytuacji�11. U podstaw tak rozumianej empatii le'$ niew$tpliwie 

wrodzone cechy charakteru, ale konieczna jest tak'e odpowiednia wiedza 

i kszta"towane na jej podstawie umiej#tno&ci. 

Drugim rodzajem kompetencji komunikacyjnych jest asertywno&% 

okre&lana jako zdolno&% do komunikowania w"asnych pogl$dów i emocji. 

M. Dziewiecki nazywa j$ zdolno&ci$ �wpuszczania� drugiego cz"owie-

runkowania permanentnej formacji katechetów. �Roczniki Teologiczno-Kanoniczne� 

30:1983. z. 6 s. 176.

9 A. Hajduk. Katecheza i liturgia. Kraków 1999 s. 64.

10 W. G"odowski. Komunikowanie interpersonalne. Warszawa 2001 s. 81.

11 M. Dziewiecki. Psychologia porozumiewania si�. Kielce 2000 s. 32.

KS. PAWE� M�KOSA
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ka do swojego !wiata wewn"trznego po to, aby móg# on go zrozumie$ 

i skorzysta$ z bogactwa jego osobowo!ci12. Zachowanie asertywne polega 

przede wszystkim na wyra%aniu swoich uczu$ i opinii w sposób bezpo-

!redni a jednocze!nie respektuj&cy uczucia i opinie innych osób13. Nie ule-

ga zatem w&tpliwo!ci, %e ka%dy ewangelizator powinien posiada$ cho$by 

minimum wiedzy z zakresu komunikacji i jej uwarunkowa' a nast"pnie 

powinien je potra) $ zastosowa$ w praktyce.

Nie bez znaczenia w ewangelizacji s& tak%e umiej"tno!ci komunika-

cji grupowej, szczególnie istotne wówczas, gdy ewangelizacja odbywa si" 

w grupie licz&cej kilkana!cie lub kilkadziesi&t osób. W takich sytuacjach 

wa%na jest przede wszystkim wiedza na temat prawide# funkcjonowa-

nia grupy, odgrywania w niej okre!lonych ról i przywództwa w grupie14. 

W przeciwnym razie istnieje du%e ryzyko powstania powa%nych trudno!ci 

ze stworzeniem odpowiednich relacji ewangelizatora ze s#uchaczami a tak-

%e mi"dzy nimi samymi. W konsekwencji nie b"dzie mo%liwe wytworzenie 

optymalnego klimatu ewangelizacji. W tym kontek!cie warto by#oby zapo-

zna$ ewangelizatorów z teori& komunikacji grupowej R.M. Belbina15. 

3. Kompetencje kerygmatyczno-teologiczne

W!ród ró%nych wymiarów formacji ewangelizatorów nie mo%e za-

brakn&$ wymiaru kerygmatyczno-teologicznego, który decyduje o praw-

dziwo!ci ewangelicznego przes#ania. Podkre!lana wy%ej osobista wiara 

ewangelizatorów i wyp#ywaj&ce z niej !wiadectwo, stanowi fundament 

ewangelizacji. Nie wystarczy to jednak do podejmowania dzie#a nowej 

ewangelizacji w Ko!ciele katolickim. Ka%dy ewangelizator powinien by$ 

bowiem cz#owiekiem doskonale !wiadomym co, dlaczego i w jakim celu 

12 Ten%e. Komunikacja wychowawcza. Kraków 2004 s. 112; Por. P. M&kosa. Katecheza 

m�odzie"y gimnazjalnej w Polsce. Stan aktualny i perspektywy rozwoju. Lublin 2009 

s. 414.

13 Zob. R. Cha#upniak. Asertywno#$ i komunikacja katechety � w kierunku spo�ecznej 

formacji katechetów. W: Dzisiejszy katecheta. Stan aktualny i wyzwania. Red. J. Stala. 

Kraków 2002 s. 251.

14 R. Brown. Procesy grupowe. Dynamika wewn%trzgrupowa i mi&dzygrupowa. Gda'sk 

2006 s. 70-115.

15 Zob. R.M. Belbin. Management Teams: Why they succeed or fail. Oxford 1981; Sze-

rzej na ten temat: P. M&kosa. Podstawowe kompetencje komunikacyjne katechety m�o-

dzie"y. W: Katecheta � wychowawca m�odzie"y. Br. red. Kraków 2008 s. 5-23.

KOMPETENCJE EWANGELIZATORÓW FUNDAMENTEM NOWEJ EWANGELIZACJI
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g osi.!Z!tego!wzgl"du!konieczny!jest!taki!wymiar!formacji!ewangelizato-

rów,!w!której!zapoznaj#!si"!oni!przede!wszystkim!z!celem!g oszenia!ke-

rygmatu,! jego! tre$ci#! i! form#,! ! poznaj#! jego! istot",! g ówne! zagadnienia!

i!kolejno$%!ich!g oszenia.!W!przeciwnym!razie!ewangelizacji!grozi!wypa-

czenie!w!postaci!po o&enia!akcentów!na! tre$ci!drugorz"dne,!pomini"cia!

tre$ci!istotnych!lub!zaburzenia!kolejno$ci!ich!omawiania,!która!$ci$le! #-

czy!si"!z!histori#!zbawienia.!

Ewangelizatorzy!musz#!wi"c!posi#$%!wiedz"!na!temat!kerygmatu!chrze-

$cija'skiego!i!jego!biblijnych!korzeni.!Powinni!doskonale!wiedzie%,!&e!g ów-

nym!jego!przes aniem!kerygmatu!jest!prawda!o!Bo&ej!mi o$ci!do!cz owieka,!

która!zosta a!najpe niej!objawiona!w!Jezusie!Chrystusie!i!Jego!zmartwych-

wstaniu16.!Taka!wiedza!powinna!przestrzec!przed!mówieniem!o!wszystkim,!

cho%by!wydawa o!si"!to!bardzo!istotne,!ale!powinna!inspirowa%!do!koncen-

tracji!na!tym,!co!najwa&niejsze.!Ewangelizatorzy!powinni!zrozumie%,!&e!na!

pog "bienie!prawd!wiary!przyjdzie!czas!na!dalszych!etapach!formacji.!

Wiedza!na!temat!kerygmatu!powinna!dotyczy%!tak&e!konkretnych!za-

gadnie'!i!sekwencji!ich!omawiania.!W!tym!wzgl"dzie!warto!odwo a%!si"!do!

Jamesa!D.G.!Dunna,!który!wyró&ni !nast"puj#ce!tre$ci!wchodz#ce!w!sk ad!

kerygmatu:! Zapowied(! Królestwa! Bo&ego;! Wype nienie! si"! czasu;! We-

zwanie!do!nawrócenia! i!wiary!w!Ewangeli";!Propozycja!wzi"cia!udzia u!

w!dziele!zbawienia;!Moralne!nast"pstwa!przekazu17.!Jest!rzecz#!oczywist#,!

&e! znajomo$%! kerygmatu,! jego! kluczowych! tematów! oraz! sekwencji! ich!

g oszenia!staje!si"!fundamentaln#!kompetencj#!ka&dego!ewangelizatora.

Wydaje!si"!tak&e,!&e!ewangelizatorzy!powinni!posiada%!pewne!kom-

petencje! z! zakresu! teologii! soborowej.!Nie! powinni! poprzestawa%! tylko!

na!znajomo$ci!kerygmatu,!ale!powinni!zna%!wszystkie!prawdy!wiary!)do-

gmaty*!Ko$cio a,! jego! liturgi"! a! zw aszcza! sakramenty,! zasady!moralne!

a!tak&e!bogactwo!ró&nych!form!modlitwy.!Bez!ich!znajomo$ci!i!poprze-

staniu!tylko!na!tre$ciach!kerygmatu!chrze$cija'skiego!nie!byliby!w!stanie!

w a$ciwie!go!interpretowa%!i!ukaza%!jego!g "bi.!Podstawowym!miejscem!

formacji! kerygmatyczno-teologicznej! mog yby! by%! odpowiednie! kursy!

przeznaczone!dla!ewangelizatorów,!cho%!podstawow#!wiedz"!teologiczn#!

powinni!oni!ju&!wynie$%!z!wieloletniej!katechezy!szkolnej.!

16! Zob.!I.!Celary.!Rezurekcyjny wymiar nowej ewangelizacji i g�ówne �miejsca� jej urze-

czywistnienia.!Opole!2004!s.!177�186.

17! J.D.G.!Dunn.!Unity and Diversity in the New Testament. An Inquiry into the Character 

of Earliest Christianity. Philadelphia!1977;!Zob.! [online]! [dost"p:! 01.07.2013].!Do-

st"pny!w!Internecie:!�http://swiat.biblii.pl/teksty/kerygmat.intro.php�.
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4. Kompetencje dydaktyczno-metodyczne

Ewangelizator nie mo'e zapomina", 'e celem ewangelizacji jest po-

moc w zbudzeniu wiary w s#uchaczach i podj$ciu przez nich decyzji na-

wrócenia. Powinien zatem g#osi" kerygmat w taki sposób, aby porusza# 

s#uchaczy i sk#ania# ich do udzielenia odpowiedzi wiary oraz podj$cia tru-

du przemiany 'ycia. Z tego powodu, oprócz opisanych wy'ej wymiarów 

formacji nale'y zwróci" uwag$ na adresatów ewangelizacji, co postulowa# 

ju' na pocz%tku V wieku &w. Augustyn w dziele De catechizandis rudi-

bus18 w odniesieniu do uczestników wst$pnej katechezy (ewangelizacji) 

polegaj%cej na g#oszeniu kerygmatu. 

Ewangelizator powinien wi$c posiada" przynajmniej elementarn% 

wiedz$ na temat dydaktyki g#oszenia kerygmatu, rodzajów metod i kryte-

riów ich doboru a tak!e umiej$tno&ci zastosowania tej wiedzy w prakty-

ce. Kwesti% fundamentaln% jest tutaj niew%tpliwie j$zyk g#oszenia keryg-

matu. Ma on kluczowe znaczenie dla ewangelizacji i katechezy o czym 

&wiadczy cho"by fakt, 'e w adhortacji Catechesi tradendae siedemna&cie 

razy poruszana jest kwestia j$zyka (Zob. CT 8, 17, 19, 31, 40, 49, 53, 

59), a w Dyrektorium ogólnym o katechizacji a! czterdzie&ci razy (Zob. 

DOK 20, 96, 106, 110, 112, 131, 132, 135)19. Autorzy tych dokumentów 

zwracaj% uwag$ przede wszystkim na konieczno&" dostosowania j$zyka 

do wieku, mentalno&ci i sytuacji 'yciowej adresatów20. Jan Pawe# II po-

stuluje w tym wzgl$dzie, aby by# to j$zyk �odpowiedni dla wszystkich 

wspó#czesnych dzieci, m#odzie!y i innych kategorii ludzi: j$zyk w#a&ciwy 

dla studiuj%cych i naukowców, dla wykszta#conych, nieuczonych albo sto-

j%cych na niskim stopniu cywilizacji, nawet dla upo&ledzonych ' zycznie 

czy umys#owo i innych� (CT 59).

Rodzi si$ zatem pytanie jakiego j$zyka powinni u!ywa" ewangeliza-

torzy, !eby pomóc s#uchaczom w nawróceniu i uwierzeniu w Chrystusa21. 

Pierwszym postulatem w tym wzgl$dzie jest komunikatywno&". Mo!na j% 

18 S. Aurelii Augustini. De catechizandis rudibus PL 40. 309-348. t#um. W. Budzik: 
*w. Augustyn. Pocz�tkowe nauczanie religii. W: *w. Augustyn. Pisma katechetyczne. 

Warszawa 1952; Por. B. Ramsey. Augustine Through the Ages: An Encyclopaedia. red. 
A. Fitzgerald. John C. Cavadini. Grand Rapids. MI. 1999. s. 144.

19 R. Czekalski. Katecheza komunikacj� wiary s. 253-254.
20 Tam!e s. 255.
21 Por. B. Ferrero. Przemawia� publicznie. Kompetencja komunikacji. Warszawa 1996 

s. 39.
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osi gn !"przez"stosowanie"adekwatnych"do"tre#ci,"ale" jednocze#nie"pro-

stych"terminów."Konieczne"jest"unikanie"tzw."$argonu"teologicznego,"her-

metycznych"poj%!"zrozumia&ych"jedynie"dla"nielicznych22."Paradoksalnie"

ryzyko"tego"rodzaju"grozi"przede"wszystkim"tym,"którzy"studiowali"teo-

logi%"i"cz%sto"u$ywaj "terminologii"naukowej."Tego"rodzaju"j%zyk"nie"jest"

w"stanie"dotrze!"do"wi%kszo#ci"s&uchaczy"kerygmatu."Zreszt "sama"jego"

natura"zak&ada"prostot%" i"g&oszenie"Bo$ej"mi&o#ci" j%zykiem"#wiadectwa."

�Zasadnicz " cech " j%zyka" kerygmatu" opartego" na" biblijnej" narracji" jest"

odej#cie"od"przekazu"wiary"za"pomoc "poj%!"i"de'"nicji"doktrynalnych"na"

rzecz"opowiadania"historii"zbawienia,"maj cej"pewn "akcj%,"swoje"zwroty,"

dynamik%,"z"postaciami"uczestnicz cymi"w"dziej cych"si%"wydarzeniach,"

ich"reakcjami,"wspomnieniami�23.

W"#wietle"powy$szych"uwag"j%zyk"kerygmatu"powinien"czerpa!"inspira-

cje"z"Biblii,"a"przede"wszystkim"z"j%zyka"obecnej"tam"narracji."Celem"tekstów"

biblijnych"jest"bowiem"ukazanie"dzia&ania"Boga"w"historii"zbawienia"a"g&ów-

nym"#rodkiem"wyrazu"jest"opowiadanie."Posiada"ono"zawsze"pewn "dyna-

mik%"wydarze(."Ukazuje"bogactwo"postaci"z"ca& "gam "ich"zachowa(,"uczu!"

i"cech"charakteru."W"opowiadaniu"wydarzenia"�s "przekazywane"w"s&owach"

pierwotnych,"nale$ cych"do"sfery"podstawowych"do#wiadcze("ludzkich,"jak:"

narodziny,"#mier!,"jedzenie,"spanie,"rado#!,"smutek,"dzie(,"noc"itp.�24,"co"po-

zwala"na"nawi zanie"bezpo#redniej" relacji"narratora"ze"s&uchaczami."Czer-

panie"z"biblijnych"wzorców"niew tpliwie"pomaga"w"g&oszeniu"kerygmatu"

w"taki"sposób,"aby"oddzia&ywa!"nie"tylko"na"intelekt"s&uchaczy,"ale"równie$"

ich"sfer%"emocjonaln ,"co"prowadzi"do"osobistego"zaanga$owania25."

J%zyk" nowej" ewangelizacji" powinien" by!" zatem" dostosowany" do"

wspó&czesnych"odbiorców,"tak"aby"nie"utraci!"waloru"komunikatywno#ci"

i"nie"ograniczy!"si%"do"terminologii"rozumianej"jedynie"przez"teologów26."

22" Zob."W."Prusowski."J�zyk w katechizacji. �Katecheta�"45:"2000"nr"4"s."14.

23" P."M kosa."Katecheza m�odzie"y gimnazjalnej w Polsce s."458.

24" Tam$e"s."458-459.

25" Por."K."Misiaszek."Charakter j�zyka katechezy. W:"J�zyk katechezy. Red."J."Przybyl-

ska."W."Przyczyna."Tarnów"2008"s."69;"Wspó&czesne"odkrycie"narracji"jako"sposobu"

przedstawienia"tre#ci"wiary"dokona&o"si%"przede"wszystkim"na"gruncie"teologii"narra-

cyjnej"Szerzej"na"ten"temat"zob."P."M kosa."Teologia narratywna jako inspiracja dla 

wspó!czesnej katechezy biblijnej."W:"Obecno#� Biblii w katechezie."Red."H."S&owi(ska."

Lublin"2008"s."225-236.

26" Por."J."Szymik."Teologia na pocz%tek wieku."Katowice-Z bki"2001"s."66;"H."Iwaniuk."

J�zyk katechetyczny w teorii i praktyce."W:"Komunikacja wiary w trzecim tysi%cleciu."

Red."S."Dzieko(ski."Olecko"s."154.
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Nie mo'na tak'e zapomina", 'e j#zyk kerygmatu oprócz tre$ci powinien 

nie$" ze sob% silny &adunek emocjonalny wyra!aj%cy osobist% wiar# g&osi-

ciela Dobrej Nowiny i domagaj%cy si# zaj#cia jednoznacznego stanowiska 

wobec Chrystusa27. 

W ewangelizacji mo!na i nale!y stosowa" tak!e ró!ne metody biblij-
ne. Szczególnie cenne wydaj% si# by" metody egzegetyczne i egzysten-

cjalne28. Pierwsze z nich maj% na celu pomoc w zrozumieniu przes&ania 
tekstów biblijnych przez wyja$nienie kontekstu powstania oraz zawartych 
w nich terminów. Biblijne metody egzystencjalne maj% natomiast pomóc 
w odczytywaniu tekstów biblijnych w kontek$cie !ycia ewangelizowa-
nych. �Maj% na celu sprowokowanie osobistych pyta', prowadz%cych 
do wyci%gni#cia wniosków i sformu&owania postanowie' wynikaj%cych 
z tekstów biblijnych�29. Do szczegó&owych metod biblijnych przydatnych 
w ewangelizacji mo!na zaliczy" kr#gi biblijne, godziny biblijne, opowia-
danie biblijne czy medytacj#30.

Zako�czenie

Nowa ewangelizacja jest obecnie jednym z najwi#kszych i najpil-
niejszych zada' Ko$cio&a. (wiadomo$" tego prowadzi do wypracowania 
wci%! nowych koncepcji ewangelizacyjnych. Czasami jednak zapomina 
si#, !e u podstaw nowej ewangelizacji le!y formacja ewangelizatorów. 
Bez ich wielowymiarowego przygotowania polegaj%cego na uzyskaniu 
odpowiedniej wiedzy i wypracowaniu umiej#tno$ci, wszelkie dzia&ania 
nios% du!e ryzyko nieskuteczno$ci. Oczywi$cie nale!y stanowczo stwier-
dzi", !e wiara jest Bo!ym darem i wszelkie dzia&ania ewangelizacyjne 
mog% jedynie pomóc cz&owiekowi w udzieleniu pozytywnej odpowiedzi 
na Bo!e wezwanie. Nie oznacza to jednak rezygnacji z ludzkich wysi&-
ków w tym wymiarze. Przeciwnie, nale!y uczyni" wszystko, co mo!liwe, 

27 A. Offma'ski. Model katechezy ewangelizacyjnej w dokumentach Ko�cio�a. W: Ewan-

gelizowa! czy katechizowa!. Red. S. Dzieko'ski. Warszawa 2002 s. 71.
28 Por. A. D&ugosz. Metody biblijne w katechezie wtajemniczaj"cej dla m�odzie#y. W: Aby-

�my podtrzymywali nadziej$. Red. P. Tomasik. Warszawa 2005 s. 183.
29 P. M%kosa. Wybrane postulaty metodyczne pod adresem katechezy m�odzie#y. W: Tro-

ska Ko�cio�a o wspó�czesn" polsk" m�odzie#. Zarys problematyki. Red. A. Offma'ski. 
Szczecin 2008 s. 267-281.

30 Por. J. Szpet. Dydaktyka w s�u#bie katechezy. Pozna' 1999 s. 179.
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aby ewangelizatorzy posiadali wszelkie potrzebne kompetencje. Z tego 
wzgl&du podj&ta zosta"a nad nimi re# eksja naukowa. Omówione zosta"y 

kompetencje duchowe, polegaj$ce na osobistej wierze i religijno%ci ewan-

gelizatorów wyra&aj$ce si& nast&pne w dawaniu %wiadectwa. Wskazano 

tak&e na kompetencje komunikacyjne pozwalaj$ce nawi$za' dobre relacje 

ze s"uchaczami i tworzy' optymalny klimat spotka( ewangelizacyjnych. 

Szczególn$ rol& przypisano kompetencjom kerygmatyczno-teologicznym 

dotycz$cym znajomo%ci tre%ci i form g"oszenia kerygmatu a tak&e przy-

najmniej elementarnej wiedzy teologicznej. Ostatni$ omówion$ grup$ 

kompetencji ewangelizatorów stanowi"y kompetencje dydaktyczno-meto-

dyczne. W tym kontek%cie wskazano przede wszystkim na konieczno%' 

dostosowania j&zyka ewangelizacji zarówno do istoty kerygmatu jak rów-

nie& do uwarunkowa(, w jakich &yj$ adresaci. Nale&y mie' nadziej", &e 

odpowiednio uformowani ewangelizatorzy przyczyni$ si" do wi"kszej 

efektywno%ci nowej ewangelizacji.
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