
KERYGMAT 
Opowieść o Bogu, który pragnie naszego zbawienia 



1. BOŻA MIŁOŚĆ 
„Ukochałem cię odwieczną miłością…” 



Bóg kocha cię osobiście. 

 Bóg kocha właśnie ciebie, ponieważ jest TWOIM Ojcem. 

Iz 43, 1 

 Ja i Ty jesteśmy cudem w oczach Boga.  

Ps 139,14  

 Bóg kocha Ciebie miłością skierowaną do Ciebie od 

zawsze.  

Jr 31,3  



Bóg kocha cię bezwarunkowo. 

 Bóg nie kocha cię za to co robisz, ale dlatego, że jest Miłością.  

J 4,8b  

 Bóg jest Wszechmogący, ale jest jedna rzecz, której Bóg nie może: 

przestać Cię kochać.  

2 Tm 2,13  

 Bóg kocha Cię takiego jakim jesteś, razem z Twoimi zaletami i 

wadami. 

 Bóg kocha Cię bo jesteś Jego dzieckiem, NIGDY nie zapomina o 

Tobie.  

Iz 54,10  

 

 



Bóg pragnie tylko Twojego dobra. 
 Bóg pragnie Twojego szczęścia, ma dla Ciebie wspaniały plan. 

Ef 3,20  

 Bóg kocha Ciebie i prosi Cię, byś uwierzył w Jego miłość. 

Ps 37,5  

POZWÓL SIĘ KOCHAĆ BOGU! 
 Bóg nas prosi nie o to byśmy Go kochali, ale abyśmy pozwolili Mu 

się kochać. 

1 P 5,7 

 Nie musisz Boga szukać – pozwól się Jemu szukać, dogonić Ciebie. 

Łk 15, 3-6.8-9  



Konkluzja:  

PRZYJMIJ JEGO MIŁOŚĆ, 

POZWÓL SIĘ JEMU KOCHAĆ!  



2. GRZECH 
„…wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej” 

 



Grzech istnieje! 

 Rz 3,23  

Grzech jest przyczyną naszego nieszczęścia. 

Przeszkadza, by miłość Boża objawiła się na tym świecie. 

Jest przyczyną całego zła, które trapi ludzkość. 

 

 

Szatan oszukał człowieka mówiąc, że może 

on osiągnąć szczęście własnymi siłami.  
 



 Odrzucenie Boga i Jego prawa.  

 Brak ufności w Jego miłość, dobre zamiary, plany.  

 Wiara w siebie. 

 

Grzech rani głównie człowieka.  

Szatan atakuje tych, których Bóg kocha. 

 Prz 8,36  

Szatan pragnie naszej śmierci, wie, że konsekwencją grzechu jest 
śmierć. 

Dusza oddalona od Boga przez grzech oddziela się od źródła życia, 
a więc UMIERA.  

 Rz 6,23  

 

Czym jest grzech? 



Skąd się bierze grzech? 

Człowiek szuka wokół siebie przyczyn własnego nieszczęścia. 

 Jk 1,14-15  

Grzech rodzi się w nas! 

 Ps 51,7  

Grzech jest jak cień, nierozłączny z człowiekiem.  

Przez niego nie możemy, mimo naszych wysiłków i dobrych chęci, 
dotrzeć do zbawienia. 

 J 8, 34   

”Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Każdy, kto popełnia 
grzech, jest niewolnikiem grzechu.”  



Ty też jesteś grzeszny! 

 

ABY UWIERZYĆ MUSISZ ZOBACZYĆ 

GRZECH W SWOIM SERCU! 
 

J 9,41  



3. ZBAWIENIE W JEZUSIE 
„Jam zwyciężył świat” 



Dobra nowina! 
Człowiek przez grzech umiera, nie jest w stanie doświadczyć 

miłości Boga. 

Bóg nie zostawia jednak człowieka samego, ale schodzi do 

niego. 

 J 3, 16-17 

Jezus = Bóg zbawia. Jezus rodzi się człowiekiem, umiera i 

zmartwychwstaje, aby nas zbawić. 

 Dz 4,12 

Jezus umarł za każdy grzech. 



Co to znaczy, że jesteśmy zbawieni? 

 Bóg zwyciężył Szatana. 

J 16,33 

 

 Bóg nie tylko wybacza nam naszą winę, zapomina o niej i 

czyni to z miłością, ale zbawienie też przynosi wolność.  

Kol 2,13-14 Ga 5,1 

 

 Bóg daje nam NOWE ŻYCIE – pokój z samym sobą, z 

innymi, z Bogiem. 

J 10,10  2 Kor 5,17  

 

 

 



Konkluzja: 

JEDYNYM ROZWIĄZANIEM, KTÓRE DAJE NAM BÓG, JEST 

JEZUS UMARŁY, ZMARTWYCHWSTAŁY I UWIELBIONY. 

 
Dz 4,12  



4. PRZYJĘCIE JEZUSA 
Wiara i nawrócenie 



Wiara 
 

Bóg daje nam możliwość stania się uczestnikami zbawienia.  

Musimy świadomie PRZYJĄĆ JEZUSA JAKO JEDYNEGO PANA I 

ZBAWICIELA: 

„Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że JEZUS JEST PANEM, i w sercu 

swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych - osiągniesz zbawienie. 

Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie 

jej do zbawienia.” Rz 10, 9-10 

 

Wiara jest pewnością, że Bóg działa w moim 
życiu! 
 Rz 5,1-2 

 

 

 

 



 Wiara to odpowiedź na Bożą Miłość jaką dajesz w wolności. 

Syr 15, 14.16-17 

 Wiara to nie tylko zgoda mojego rozumu, ale jest to zaufanie i 
oddanie się Bogu.  

 Wiara jest łaską daną od Boga. 

Ef 2,8 

 Wiara nie jest uczuciem, emocją. Jest to decyzja, pod którą 
całym sobą mogę się podpisać.  

 Wiara daje nam siłę do działania zgodnie z tym, w co wierzymy 
i poprzez to zmienia całe nasze życie.  

Ga 2,19-21a 

 Bóg uzdrawia nasze dusze według naszej wiary.  

Mt 9, 27 – 29  

 



Nawrócenie 

Wiara prowadzi do nawrócenia. 

 Dz 2, 38 

Nawrócenie to ZAMIANA ŻYCIA: ja oddaję swoje życie ze wszystkimi 

grzechami, problemami, a w zamian otrzymuję od Jezusa Nowe Życie 

dziecka Bożego. 

 Mt 18,3   J 3,3  1 J 1,9  

Nawrócenie to zamiana z bycia niewolnikiem pieniędzy, władzy, 

seksualności, w bycie dzieckiem Boga, całkowicie zawierzającemu Ojcu. 

  Rz 8,15-17  

Nawrócenie to nie tylko decyzja, to także proces ciągłej pracy nad 

sobą.  

Potrzeba nam się nieustannie nawracać! 



„Oto stoję u drzwi i kołaczę: jeśli kto 

posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do 

niego i będę z nim wieczerzał, a on ze Mną.”                                 
Ap 3,20 

Otwórz swoje serce i zaproś Jezusa! 

Uznaj Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela! 
 

 

Potrzebna jest decyzja pójścia za 
Chrystusem! 



5. DUCH ŚWIĘTY 
„I kto odczuwa pragnienie, niech przyjdzie, kto chce, niech 

wody życia darmo zaczerpnie.”  

 Ap 22,17b 



Kim On jest? 
Duch Święty jest światłem i mocą działającego w nas Boga. 

 

 Ez 36,26-27 

Duch działa w naszym sercu, odmienia je. Sprawia, że 

możemy przyjąć naukę Chrystusa. Uzdalnia nas do przyjęcia 

przykazania Miłości. 

 J 7,37-39 

Duch jest źródłem żywej wiary, przemiany wewnętrznej i 

uświęcenia. 

 



„Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce 

zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym. ” 
Dz 1,5 

 Jezus udziela nam Ducha Świętego, abyśmy umieli żyć 

życiem wiary, według woli Bożej. 

 Duch Święty sprawia, że stajemy się nowym człowiekiem, 

zostajemy zapaleni ogniem miłości do Jezusa. 

 

To czy żyjemy w mocy Ducha Świętego możemy rozpoznać po 

owocach, jakie wydaje nasze życie: 

„… miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, 

wierność, łagodność, opanowanie” 

 



„Czyż nie wiecie, żeście świątynią Boga i że Duch 

Boży mieszka w was?” 1Kor 3,16 

 

 

 

 
Wołaj: „Przyjdź Duchu Święty!” 
Proś o dar Ducha Świętego i przyjmij Go! 



6. WSPÓLNOTA KOŚCIOŁA 
“nie jest dobrze, żeby człowiek był sam”  

Rdz 2,18  



Duch Święty tworzy z nas wspólnotę. 

 Jezus przynosi nam Nowe Życie, które nie może być przeżywane 

w odizolowaniu od innych ludzi. 

! To wspólnota jest miejscem rozwoju nowego człowieka w nas. !  
 

 Duch Święty, którego daje nam Jezus, buduje relacje i więzi 

między nami, tworząc z nas wspólnotę. 

Dz 2,41-44 
 

 Od zesłania Ducha Świętego wspólnota uczniów Jezusa stała się 

Kościołem. 

„Trwali oni w nauce Apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i 

w modlitwach.” Dz 2,42 

 

 



 

Duch Święty urzeczywistnia w Kościele wspólnotę między 

człowiekiem a Bogiem. 
 

Kościół jest wspólnotą grzeszników, którzy 

razem z wielkim wysiłkiem dążą do Jezusa. 
 

 Duch Święty łączy wierzących z Jezusem i łączy ich między 

sobą, czyni z nich jedno Ciało. 

1Kor 12,12-27 

 W Kościele są różne funkcje, posługi. Duch każdego 

wyposaża w dary, charyzmaty, niezbędne do sprawowania 

danej posługi. 

1Kor 12,4-11 

 

 

 

 

 



KONIEC 
Dziękuję za uwagę 


