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B:  KERYGMAT     

i 

KATECHEZA 
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Ewangelizacja Profetyczna 

• Pierwsze głoszenie Dobrej Nowiny 

      KERYGMA 
 

• Stopniowe nauczanie wiary 

      KATECHEZA 

Jeśli kerygmę przedstawimy jako uderzenie w dzwon, 

to katecheza będzie jego dźwiękiem.  

Katecheza jest przedłużeniem orędzia 

kerygmatycznego 
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• „…Kerygma zwraca się do człowieka jako osoby i ma 

na uwadze całego człowieka. Chce uzyskać 

odpowiedź nie tylko umysłu, który mówi: tak jestem 

przekonany, to jest prawda, lecz odpowiedź osoby: 

wierzę !!!...” 
Ks. Franciszek Blachnicki „Sympatycy czy Chrześcijanie” 
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!!! Fundamentalna zasada !!! 
  

  „3 W odpowiedzi rzekł do niego Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, 

powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi powtórnie, nie może ujrzeć 

królestwa Bożego». 4 Nikodem powiedział do Niego: «Jakżeż może się 

człowiek narodzić będąc starcem? Czyż może powtórnie wejść do łona 

swej matki i narodzić się?» 5 Jezus odpowiedział: «Zaprawdę, 

zaprawdę, powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha, 

nie może wejść do królestwa Bożego. 6 To, co się z ciała narodziło, jest 

ciałem, a to, co się z Ducha narodziło, jest duchem. 7 Nie dziw się, że 

powiedziałem ci: Trzeba wam się powtórnie narodzić.”  

       J 3,3-7 
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DOKTRYNA 
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W ewangelizacji wszystko ma swoje określone 

miejsce i swoją kolejność 
 

 

  „54 On zaś ująwszy ją za rękę rzekł głośno: «Dziewczynko, 

wstań!» 55 Duch jej powrócił, i zaraz wstała. Polecił też, aby jej dano 

jeść. 56 Rodzice jej osłupieli ze zdumienia, lecz On przykazał im, żeby 

nikomu nie mówili o tym, co się stało.”    

 Łk 8,54-56 
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PIERWSZE JEST TO CO MA BYĆ 

PIERWSZE: 

 

 

KERYGMA: 

JEZUS 
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KERYGMA KATECHEZA 

Etymologia Głosić, krzyczeć Strzec, gromadzić, nauczać 

Przedmiot Urodzić się na nowo, mieć życie Wzrastać w Chrystusie, mieć życie w obfitości 

Treść JEZUS 

Umarły – Zbawiciel 

Zmartwychwstały – Pan 

Uwielbiony – Mesjasz 

Doktryna wiary, moralność, dogmaty, Biblia, itd 

Metoda Głosimy Jezusa jako Dobrą Nowinę i 

zwracamy się do woli – osobiste świadectwo 

Nauczamy w sposób uporządkowany i stopniowo, 

zwracamy się przede wszystkim do rozumu – wiara 

całego Kościoła 

Działający Ewangelizator – świadek pełen Ducha 

Świętego 

Katechista – nauczyciel pełen Ducha Świętego 

Cele Osobiste spotkanie z Jezusem przez wiarę i 

nawrócenie, Głoszenie Jezusa jako Pana i 

Zbawiciela 

Spotkanie z Ciałem Chrystusa: wspólnota, Świętość 

ludu Bożego 

Odpowiedź Odpowiedź osobista  

Mój Zbawiciel 

Mój Pan 

Mój Mesjasz 

Odpowiedź wspólnotowa 

Nasz Zbawiciel 

Nasz Pan 

Nasz Mesjasz 

Czas Dziś  Od dziś…. 
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KERYGMAT 

 APOSTOŁÓW 

JEZUS: 
 

 

• Zbawiciel – wybawia nas z naszych grzechów. 

Poza Nim nie ma innego sposobu zbawienia. 

• Pan – ma wszelką władzę w niebie i na ziemi; 

zwycięża szatana i śmierć. 

• Mesjasz – pełen Ducha Świętego i udziela Go 

tym, którzy w Niego wierzą 
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Wizja ewangelizacji 

pre-ewangelizacja 

szkoła ucznia [szkoła wzrostu] 
(katecheza) 

Jakaś forma formacji katechumenalnej  

ewangelizacja (kerygmat) 
„ewangelizacja dokonuje się tam, gdzie jest spotkanie z 

człowiekiem” 

Mistagogia, diakonia (służba) 
Jakaś forma wzięcia odpowiedzialności za Kościół (zaangażowanie)  14 



Zadaj sobie kolejne 

pytanie: 

Jaki obraz Boga noszę w swoim 
sercu? 

O jakim Bogu mówię?  
Jaki obraz przekazuję?  

[jeśli oczywiście o Nim mówię] 
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KERYGMAT DZISIAJ 

1. Miłość Boża 

 

Bóg ciebie kocha, jest Ojcem miłującym cię 

osobiście i bezwarunkowo – chce dla ciebie jak 

najlepiej 

 

Jer 31,3 Iz 54,10 Iz 43,1 Iz 49,15 

1J 4,8 1J 4,19 
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2. Grzech – nie możesz zbawić się sam. 

 

Grzech jest odrzuceniem Boga i Jego prawa. 

Człowiek żyje według swoich norm i chodzi swoimi 

drogami – jest zbuntowany, nieufny, niezależny i 

zamknięty w sobie, w egoizmie. 

 

Rz 3, 23 Rz 6,23 Rz 11,32 Rz 14,23 

J 8,34 Ps 51,7 Rdz 2,17 J 9,41  

Prz 8,32 
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3. Jezus jedyny Zbawca – już cię zbawił 

 

Jezus umarł na krzyżu za ciebie, zapłacił cenę 

swojej krwi, aby ciebie zbawić. 

 

J 3,16-17 J 10,10 Rz 4,24-25  Rz 5,8 

Ef 2,4-5 1J 1,7 Kol 2,13-14 J 16,33 

Dz 4,12 1Tm 2,5 
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4. Wiara i nawrócenie – przyjmij Jezusa, przyjmij 

dar zbawienia 

 

Otwórz swoje serce i zaproś Jezusa. Uznaj Jezusa 

jako swojego Pana i Zbawiciela. 

 

Ef 2,8 J 3,3  Dz 3,19 Ap 3,20 

Jer 31,18 Rz 5,1-2 1J 1,9 Dz 2,38 
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5. Proś o dar Ducha Świętego i przyjmij Go 

 

Jezus udziela nam Ducha Świętego, który jest 

światłem i mocą Bożą. On jest źródłem żywej 

wiary, przemiany wewnętrznej i uświęcenia. 

 

Ez 36,26 Dz 1,5 Dz 2,39 Ap 22,17 

J 7,37-39 Łk 11,13 Ez 37,14 Gal 3,14 

20 



6. Wspólnota wiary i miłości to Kościół 

Chrystusa 

 

Trzeba wzrastać w nowym życiu – to dokonuje się 

we wspólnocie braterskiej. Spotkanie z 

Chrystusem prowadzi do spotkania z braćmi i 

siostrami we wspólnocie. 

 

Rz 12,5 Kol 2,19 1P 2,9-10 1Tm 3,15 

Ef 2,20 Ef 4,11-13 Dz 2,42 
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AKTUALNOŚĆ: DZISIAJ 

 

Chodzi o to, aby mówić w sposób aktualny, aby 

skuteczność zbawienia stała się obecna.  

 

 

BEZPOŚREDNIOŚĆ: DO CIEBIE 

 

Chodzi nie o to, by mówić bezosobowo czy teoretycznie o 

miłości Boga, lecz, by dać jasno do zrozumienia, że „Bóg 

kocha cię osobiście, właśnie ciebie”.  

 

 

WZAJEMNE POWIAZANIE  6 TEMATÓW 

 

Wszystkie tematy są wewnętrznie powiązane i wzajemnie 

od siebie uzależnione, stanowią logiczny ciąg.  
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Zastanów się: 

Gdybyś był na miejscu osoby, która jest 
ewangelizowana, to co chciałbyś usłyszeć? 

Napisz to na kartce! 
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