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D: ROZMOWA 

KIEROWANA 

Jak rozmawiać o Jezusie czyli szkoła 

skutecznego ewangelizatora 
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I. Spotkanie i cel 

III. „Zasady” prowadzenia rozmów 

II. Treść orędzia – kerygmat 

IV. Błędy w formułowaniu orędzia 

V. Możliwe problemy 
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I. Spotkanie i cel 

• Czy jestem przygotowany do 
rozmowy? 

• O czym chcę rozmawiać? 

• Jaki jest cel tej rozmowy? 

• Czy moje słowa będą budować czy 
burzyć? 
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Rozpoczynając rozmowę: 

(postawa) 

1. Ja mam być bardziej słuchającym niż 

rozkazującym. 

2. Mam być bardziej świadkiem niż wyrzutem 

sumienia. 

3. Mam być bardziej pokazującym 

(prezentującym) niż broniącym czegoś. 

 

słuchacz – świadek – 
prezenter 
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III. „Zasady” prowadzenia 

rozmów. 
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1. Kierownica 

Trzymać się kierunku 

rozmowy. Mam jasno 

widzieć konkretny cel 

rozmowy. 
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2. Hamulec 

Nie gnaj na złamanie 

karku. Dostosuj 

prędkość do 

warunków na drodze.  
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3. Skrzynia biegów 

Biegi zmieniam po 

kolei. Inaczej będzie 

zgrzyt.  
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4. Sprzęgło 

Wrzuć na luz ! ;) nie 

spinaj się – postaw 

na działanie Ducha 

Świętego. Zostaw 

więc czas na wolną 

decyzję. Przy każdej 

zmianie biegu – 

wciśnij sprzęgło – 

wezwij Ducha ! 
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5. Sygnalizacja świetlna 

Trzeba cały czas 
uważać na 
sygnalizację. 
Czerwone może 
pojawić się w 
każdym momencie. 
STOP to STOP. 
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6. Pedał gazu (autostrada) 

• Świadectwo (Bóg jest 

prawdziwy) 

• Słowo Boże (Bóg mówi) 

• Modlitwa (Bóg działa) 
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7. Paliwo 

Co wlewasz do 

serca człowieka? 

Na czym jedziesz? 

Nie rozcieńczaj 

kerygmatu (nie 

wlewaj wody do 

paliwa). 
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8. Objazd. 

Są sytuacje 

wymagające 

objazdu (obejścia). 
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9. GPS (nawigacja) - Daj się 
kierować Duchowi Świętemu. 

Trzeba być 
przygotowanym – nie 
wszystko na spontana 
– ale otwartość też na 
Ducha Świętego jest 
potrzebna.  
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Podsumowanie 

 Bóg troszczy się o rozmowę bardziej niż ty. 

 Nie przecz od pierwszego zdania. 

 Wysłuchaj go. 

 Szanuj jego doświadczenie. 

 Pamiętaj – jego poglądy ukształtowały lata – nie zmieni ich 

chwila. 

 Nie bądź w tej rozmowie najważniejszy. 

 Nie mów wszystkiego co wiesz. 

 Nie ty nawracasz drugiego człowieka – pozostaw to Duchowi 

Świętemu. 

 Świadcz bardziej niż dyskutuj. 

 Nie chciej zatriumfować – pokornie szukaj z rozmówcą 

prawdy. 
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Zadanie :) 

Na karteczce prostokątnej (żółtej) 
napisz jakąś moją „negatywą” cechę. 

A na karteczce w kształcie serca 

napisz jakąś cechę „pozytywną”. 
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IV. Najczęstsze błędy w 
formułowaniu  

orędzia i w rozmowie. 
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1. Brak wykorzystania kerygmatu. 

 

„Nie głosimy siebie, lecz Jezusa Chrystusa jako Pana, 

a siebie uważamy za […] sługi …” (2 Kor 4,5) 

 

2. Nie zachowanie kolejności lub pomijanie tematów 

głoszonego kerygmatu. 

 

3. Niedokładne i pośpieszne wyjaśnianie treści 

kerygmatu. 

 

4. Brak odwołania się do Pisma Świętego. 

 

5. Głoszenie ze smutkiem i postawą zamknięcia. 

 

6. Wymuszanie decyzji. 
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7. Straszenie. 

 

8. Błędne myślenie, iż to ja mam decydujący wpływ na 

podjęcie decyzji przez osobę ewangelizowaną. 

 

9. Oskarżanie. 

 

10. „Usprawiedliwianie Boga”. 

 

11. Zerwanie kontaktu z rozmówcą. 

 

12. Niesłuchanie osoby ewangelizowanej. 

 

13. Przedmiotowe traktowanie Ducha Świętego. 

 

14. Mówienie o Bogu jako Tym, który ma dopiero 

przyjść, którego dopiero mamy spotkać (a przecież jest 

On z nami od chrztu). 
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15. Dyskutowanie.  

 

16. „Zagadanie” spotkanego człowieka. 

 

17. Używanie górnolotnych fraz, wykładanie teorii. 

 

18. Wypowiadanie się w kwestiach niezrozumiałych dla 

nas samych. 

 

19. Osobiste odbieranie złości rozmówcy na Kościół 

czy samego Boga. 

 

20. Zbytnie poddanie się emocjom. 

 

21. Brak autentyczności. 
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5. Problemy w rozmowie. 

• Bóg jest wszędzie (ultradeiści). 

• Nie potrzebuję instytucji (wolni chrześcijanie). 

• Czy muszę być na mszy (wybiórcza religijność) 

• Grzechy duchowieństwa (zgorszenie klerem) 

• Obłuda wierzących (zgorszenie praktykującymi). 

• Doświadczenie przeszłości (zranienia w kontaktach) 

• Kościół miesza się do polityki. (rozdwojenie). 
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5a. Problemy w nas… 

1. „Jak rozpocząć rozmowę”? 

2. Blokady, lęk we mnie. 

3. Zmęczenie materiału, wypalenie. 

4. Nieoddana Jezusowi własna grzeszność, 
niechęć nawrócenie 

5. Zranienia i porażki. 

6. Braki wiedzy, wiary, stałości, doświadczenia 

7. Egoizm i pycha 

8. …  
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JEZUS CHRYSTUS 

jest moim światłem i życiem oraz jedyną 

drogą do Ojca, przyjąłem Go jako 

mojego Pana i Zbawiciela; 

oddałem Mu swoje, aby nim kierował. 
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