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Temat spotkania:
Kerygmat

Rzeczywistość kerygmatu jest bardzo bogata. W poniższym konspekcie znajdują się główne punkty, z których każdy można rozwinąć na
wiele sposobów. Zachęcamy do pogłębiania tematu na kilku spotkaniach.

1. Modlitwa na początek spotkania
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2. Wstęp
• Cytat Christus Vivit | „Niezależnie od różnych okoliczności,
chciałbym ogłosić teraz wszystkim młodym rzecz najważniejszą, rzecz pierwszą, która nigdy nie może być przemilczana”
(ChV 111). Na tym spotkaniu odkryjemy znaczenie słów,
które Papież Franciszek zapisał w swojej Adhortacji Christus Vivit?
• Chodzi o Kerygmat | Papież mówi tu o kerygmacie. Może
kiedyś słyszałeś to słowo. Ale dlaczego jest on aż taki
ważny i co dokładnie oznacza? O tym dzisiaj sobie powiemy.
• Kerygmat – brzmi nieznajomo | ale spokojnie, zapewniam
was, że nie jest to nic o czym byście nie wiedzieli
• Tłumaczenie | Kerygmat z gr. można tłumaczyć jako ogłoszenie, proklamacja. Teraz już sam termin nie jest aż taki obcy,
ale o co tak naprawdę chodzi?
• Cytat List do Koryntian | W Pierwszym Liście do Koryntian
św. Paweł napisał: „Skoro bowiem świat przeniknięty mądrością Bożą nie poznał Boga za pomocą tej mądrości,
spodobało się Bogu zbawić tych, którzy wierzą, przez głupstwo głoszenia nauki.” (1 Kor 1, 21)
• Kerygmat – Pierwsze spotkanie | Mamy współcześnie w Kościele masę teologii, masę katechezy, która zajmuje się nauczaniem prawdy o Bogu, jednak mimo,
że współcześnie ludzie przechodzą kilka, a nawet kilkanaście lat katechezy dalej nie rozumieją Boga i odchodzą od
wiary, dzieje się tak m. in. dlatego, że nie doświadczyli tego
o czym jest Kerygmat.
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• Kerygmat w Przytoczonym fragmencie | W przytoczonym
wyżej fragmencie w oryg. jest napisane, że „spodobało się
Bogu zbawić tych, którzy wierzą, przez głupstwo Kerygmatu”
• Przebudzenie i Karmienie | Kerygmat możemy zobrazować
jako przebudzenie, katechezę jako karmienie. Nie da się
karmić człowieka, który śpi. Dlatego tak ważna jest dobra
kolejność.
• Kerygmat – Chrześcijaństwo w skrócie | Kerygmat to zwięzły
sposób opowiedzenia chrześcijaństwa, który ma inspirować do przeżycia i doświadczenia Boga wyrażony w osobistym spotkaniu. Jest to fundament, istota i esencja naszej
wiary i Ewangelii.
• Jest fundamentem dlatego, że mówi o podstawie naszej
wiary, jest tym, od którego wszystko się zaczyna (pakiet
startowy), cała katecheza i teologia
• Chrześcijaństwo to relacja | Papież Benedykt XVI powiedział
kiedyś, że „U początku bycia chrześcijaninem nie ma decyzji
etycznej czy jakiejś wielkiej idei, jest natomiast spotkanie
z wydarzeniem, z Osobą, która nadaje życiu nową perspektywę, a tym samym decydujące ukierunkowanie” i właśnie
to w pełni pokazuje Kerygmat, który najprościej mówiąc
jest obrazem relacji między tobą a Bogiem.

5

3. Wprowadzenie do rysunku
Prowadzący na tablicy rysuje człowieka i Boga jak na
przedstawionym schemacie, bądź wyświetla go na rzutniku
(prezentacja dostępna pod linkiem: tiny.pl/t6rzr), a następnie
omawia go następująco:
• Człowiek i Bóg | Ten rysunek przedstawia kolejne kroki
Kerygmatu w formie relacji/dialogu pomiędzy człowiekiem a Bogiem (wskazuje postaci po bokach)
• Głos | Każdy kolejny etap Kerygmatu jest głosem wypowiedzianym w tym dialogu do drugiej strony będący
jednocześnie odpowiedzią na poprzedni głos
• 3 + 3 = 6 | Całość składa się z 6 etapów, 3 po stronie
Boga i 3 po stronie człowieka

Teraz omówimy każdy z nich:

Kacper Osika
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4. Bóg Cię kocha
Prowadzący dorysowuje pierwszy dymek od Boga do
człowieka z symbolem Serca.

Kacper Osika

• „Bóg Cię kocha” – czy na pewno puste słowa? | Słyszymy to
często i powiedziane bez jakiegoś kontekstu nie ma dla nas
żadnej wartości, wlatuje jednym uchem wylatuje drugim.
Może zaskoczeniem dla Ciebie będzie, że:
• „Bóg Cię kocha i Bóg Cię lubi!” | co prawda niewielka
zmiana, ale jak bardzo zmienia nasz sposób odbioru, sprawia, że świadomie to przyjmujemy. Bóg lubi z Tobą przebywać.
• Miłość bezpośrednio do Ciebie | Ważne jest, żeby uzmysłowić sobie to, że Bóg nie kocha człowieka, Bóg kocha Ciebie,
i nie jest to kolejne puste hasło, ale podkreślające intymność relacji jaką Bóg chce z Tobą zbudować.
• Stworzenie dowodem na miłość Boga | Skąd masz wiedzieć,
że Bóg Cię kocha? Rozejrzyj się, jak wspaniały świat stworzył dla Ciebie, jak piękne rośliny, jakie niesamowite zwierzęta (jakich przystojnych chłopaków i jakie piękne dziewczyny).
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• Wolna wola dowodem na miłość Boga | Stworzył też Ciebie
samego i już w tym ukazał tę ogromną miłość, bo stwarzając
człowieka dał mu wolną wolę.
• Ryzyko Boga | Bóg nie chciał „robotów bez serca”, co to by
była za relacja w której jedna strona nie może kochać? Bóg
dając nam wolność wyboru pozwolił tak naprawdę na prawdziwą miłość ryzykując przy tym odrzucenie.
• Nie za ale mimo | Na tę miłość nie musisz sobie zasłużyć.
Bóg nie kocha Cię za coś co robisz albo czego nie robisz. On
kocha Cię mimo wszystko.
• Miłość głoszona życiem i słowem | Miłość Boża jest tym
z czego rodzi się wszystko inne, dlatego tak ważne jest aby
głosić ją cały czas. Najpierw życiem potem słowami.
Jednak, jeżeli chcesz ją głosić, najpierw musisz ją przyjąć.
To jest pierwsze czego chce Bóg. Abyś dał się Mu kochać.
• Twoja miłość odbiciem Miłości Boga | Jeżeli ludzie będą widzieli miłość między Tobą a drugim człowiekiem, łatwiej
będzie im uwierzyć w Miłość Boga, ale też miłość względem
samego siebie.
• Cytat Christus Vivit | Jak mówi Papież Franciszek w Christus
Vivit: „Jest to miłość, która nie przytłacza, miłość, która nie
marginalizuje ani nie ucisza i nie milczy, miłość, która nie
upokarza ani nie zniewala. Jest to miłość Pana, miłość codzienna, dyskretna i respektująca, miłość wolności i dla
wolności, miłość, która leczy i uwzniośla. To miłość Pana,
która wie więcej o powstawaniu niż upadkach, o pojednaniu
niż zakazach, o dawaniu nowej szansy niż potępieniu,
o przyszłości niż przeszłości” (ChV 4, 116).
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5. Człowiek zgrzeszył
Prowadzący dorysowuje dymek od człowieka do Boga z
symbolem Czaszki.

Kacper Osika

• Błędne wykorzystanie wolności | Niestety człowiek mimo,
że otrzymał wolną wolę z miłości, wykorzystał ją przeciw
niej – zgrzeszył
• Grzech – „NIE” na Bożą Miłość | Grzech brzmi dość łagodnie,
w końcu sami na co dzień słyszymy, że mamy grzeszną
naturę i ciągle upadamy, jednak patrząc z perspektywy
pierwszego kroku grzech to nie jest tylko „słabość” –
grzech, to powiedzenie Bogu, gdy on mówi, że Cię kocha, to
niedowierzania, że On jest dobry, że chce dobra, że mówi
prawdę.
• Grzech jako zdrada małżeńska | Bóg wielokrotnie w Piśmie
Świętym pokazuje relację człowieka i Boga jako dwóch kochanków, w takim rozumieniu grzech jest tym czym dla pary
jest zdrada
• Boga boli grzech, bo grzech rani Ciebie | Czy jednak Bogu nie
podoba się nasz grzech bo jest „miłośnikiem przestrzegania
prawa”? Nie! Bóg nas kocha i widzi, że grzechy, które czyni-
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my ranią nie tylko naszą relację z Nim poprzez powiedzenie
mu „Nie”, ale też ranią innych wokół nas, a najczęściej nas
samych. Boga boli to tak jak Matkę, gdy dziecko zrobi sobie
krzywdę, mimo, że 1 000 razy powtarzała, żeby czegoś nie
robiło.
• Zapłatą za grzech jest śmierć | Św. Paweł w Liście do Rzymian napisał, że „Zapłatą za grzech jest śmierć” i to nie tylko
śmierć cielesna jako oddzielenie duszy od ciała, ale przede
wszystkim śmierć ducha jako oddzielenie człowieka od
Boga i to tej śmierci powinniśmy się przede wszystkim obawiać.
• Czyż Bóg pozostawia w takim stanie człowieka?
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6. Bóg za Ciebie umarł
Prowadzący dorysowuje dymek od Boga do człowieka z
symbolem Krzyża.

Kacper Osika

Dla urozmaicenia spotkania można puścić przygotowany podcast do tego punku dostępny pod linkiem: tiny.pl/t6k7f

• Syn marnotrawny | odchodząc poprosił Ojca o część majątku, było to wówczas równoznaczne z powiedzeniem „chcę,
żebyś umarł”, wyrzekł się Ojca, odpowiedział Nie, na jego
miłość, jednak nigdy nie przestał być Jego synem, tak i my
mimo, że zgrzeszyliśmy, nigdy nie przestaniemy być dziećmi Bożymi.
• Zapłatą za grzech jest śmierć | I właśnie z tego powodu Bóg
nie zostawia nas samych z naszym grzechem, ale pozwala,
by spełniły się słowa z Pisma, które przed chwilą usłyszeliśmy. Ktoś musiał umrzeć.
• Śmierć, którą przyjął Jezus | Sami siebie nie mogliśmy
zbawić – zrobił to Jezus
• Za, zamiast i dla | Umarł za nas, zamiast nas i dla nas
• Cytat Christus Vivit | „Ten Chrystus, który zbawił nas na
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krzyżu od naszych grzechów, z tą samą mocą całkowitego
daru

z

siebie

nadal

nas

zbawia

i

odkupuje”

(ChV 119)
• Bóg jako oﬁara - istotą chrześcijaństwa | To jest istota chrześcijaństwa, którego język miłości wyróżnia na tle innych religii. Mówi się nawet o tym, że Bóg sam siebie poświęca
i oﬁarowuje, aby człowiek mógł odzyskać wolność, radość
i miłość dziecka Bożego.
• Śmierć Jezusa ukazuje Twoją wartość | Ciesz się z tego, że
jesteś tak cenny, że ktoś za Ciebie umarł.
• Wystarczy tylko to przyjąć | Jedyne co musisz zrobić, to przyjąć Zbawienie. Papież Franciszek powiedział, że prawdziwym upadkiem, który może zrujnować nam życie jest pozostanie na ziemi i nie pozwolenie sobie pomóc. (ChV 120)
• Co Ty na to? | Bóg podjął tę decyzję. Czy przyjmiesz tę oﬁarę?
Czy podejmiesz tę decyzję i pozwolisz za siebie umrzeć? Czy
jesteś na to GOTÓW ?
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7. Człowiek podejmuje decyzję
Prowadzący dorysowuje dymek od człowieka do Boga z
symbolem zawracającej strzałki.

Kacper Osika

• Jezus jest żywy | Jeśli przyjmujesz zbawienie, to musisz
sobie uświadomić, że zmartwychwstanie to nie wydarzenie,
które się miało miejsce w historii i nie ma znaczenia. Jezus
jest żywy tu i teraz i chce Cię prowadzić
• Cytat Christus Vivit | „Nie tylko przyszedł, ale przychodzi
i będzie przychodził każdego dnia, aby zaprosić Cię do pójścia w stronę coraz to nowego horyzontu” (ChV 125)
• Po pierwsze przyjąć | Pierwszym zaproszeniem jest to, abyś
przyjął od Boga dar zbawienia.
• Wiara i nawrócenie | A to rodzi zaufanie czyli wiarę, która
przemienia życie i prowadzi do nawrócenia.
• Etapy nawrócenia | Czym jest nawrócenie? metanoja, gr.
„µετάνοια” – zmiana myślenia – uznanie Jezusa Panem całego
Twojego życia. Dopiero później metanoia pociąga za sobą
epistrefo „zawracać” – zmiana postępowania, przewartościowanie swojego życia.
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• Jaka jest twoja wiara? | Jak wyznajesz Jezusowi i ludziom
swoją wiarę w Niego? Czy jest ona żywą relacją?
• GOTÓW ? | Jezus Chce z Tobą współpracować. Masz w sobie
niesamowity potencjał i chce, abyś go wykorzystał. Gotów
to bardzo ważne słowo, Gotów to decyzja, którą Pan Bóg
bierze na poważnie, Gotów to zgoda. To nie jest tylko suche
hasło. Bóg przez swego Syna Jezusa Chrystusa powiedział
Gotów i czeka cały czas na Twoje Gotów. Czeka - wiesz
o tym?
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8. Bóg daje człowiekowi Ducha Świętego
Prowadzący dorysowuje dymek od Boga do człowieka
z symbolem Gołębicy.

Kacper Osika

Dla urozmaicenia spotkania można puścić przygotowany podcast do tego punku dostępny pod linkiem: tiny.pl/t6ktf

• Duch Święty – pomoc w wytrwaniu w dobrym | Człowiek
podjął decyzję, ale czasem są sytuacje, które próbują nas od
niej odwieść. Bóg jednak nie pozostawił człowieka w tej sytuacji samym sobie. Posłał nam Ducha Świętego – prawdziwą osobę, która ma być naszą pomocą w wytrwaniu w Miłości Bożej. I która ma pogłębiać zaufanie Bogu, czyli wiarę.
• Duch Święty – prezent z prezentami | Można powiedzieć, że
Duch Święty jest kolejnym „prezentem” od Boga, prezentem
niezwykłym, bo wraz z nim przychodzą kolejne prezenty, są
to jego dary, charyzmaty i owoce
• Nie teoria tylko praktyka | Nie chodzi o suche regułki, których uczymy się na pamięć, a o realne działanie

Ducha

Świętego w naszym życiu, działanie będące pomocą, pocieszeniem i wyrazem ogromnej miłości Boga
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• Cytat Christus Vivit | W adhortacji Christus Vivit Papież
Franciszek napisał: „Każdego dnia przyzywaj Ducha Świętego, aby nieustannie odnawiał w tobie doświadczenie wspaniałej wieści. Dlaczego nie? Niczego nie stracisz, a On może
zmienić twoje życie, może je oświecić i nadać mu lepszy
kurs. Nie okalecza cię, nic ci nie zabiera, a wręcz przeciwnie
— pomaga ci znaleźć to, czego potrzebujesz w najlepszy
sposób. Czy potrzebujesz miłości? Nie znajdziesz jej w rozpuście, wykorzystując innych, posiadając innych lub panując nad nimi. Znajdziesz ją w sposób, który naprawdę cię
uszczęśliwi. Czy szukasz intensywności? Nie przeżyjesz jej,
gromadząc przedmioty, wydając pieniądze, rozpaczliwie
goniąc za sprawami tego świata. Przyjdzie w znacznie piękniejszy i bardziej zadowalający sposób, jeśli dasz się prowadzić Duchowi Świętemu.” (ChV 4, 131)
• Pożyteczne jest dla was moje odejście | Jezus przed Wniebowstąpieniem wypowiada dość tajemnicze słowa: „Ja jednak
mówię wam prawdę: Będzie lepiej dla was, abym odszedł.” dlaczego? Czy nie lepiej by było, żeby Jezus został z nami na
ziemi jako człowiek?
• Jeśli odejdę, poślę wam Ducha Świętego | Oczywiście Jezus
tłumaczy na czym polega pozytyw jego „odejścia”: „Jeśli nie
odejdę, nie przyjdzie do was Wspomożyciel; jeśli zaś
odejdę, poślę Go wam”. Tłumaczy w ten sposób, że przyjście
Ducha Świętego jest dla nas lepsze niż Jego obecność jako
człowieka
• Na czym polega różnica | No właśnie, ale dlaczego jest
lepsza?
• Spragniony staje się źródłem | „Jezus wstał i zawołał z mocą:
Jeśli ktoś jest spragniony, niech przyjdzie do Mnie i pije,
wierząc we Mnie. Jak mówi Pismo: Z jego wnętrza popłyną
strumienie wody dającej życie.” Jezus pokazuje poprzez ten
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obraz, że będąc spragnionym, możemy przyjść do Jezusa
i samemu zostać źródłem, tym, który napaja innych spragnionych
• Duch Święty – źródło apostolstwa | Jak czytamy dalej „Powiedział to zaś o Duchu, którego mieli otrzymać wierzący w
Niego” Przyjęcie Ducha świętego do swojego życia to przyjęcie konkretnego stylu życia, stylu apostolskiego. To przyjęcie Jego Mocy, Myślenia, Miłości. To jest inna, nowa rzeczywistość, która napawa nas siłą do dzielenia się swoim
doświadczeniem Jego obecności.
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9. Człowiek buduje wspólnotę
Prowadzący dorysowuje dymek od człowieka do Boga
z symbolem grupy ludzi.

Kacper Osika

• Trójca Święta – pierwsza wspólnota | Bóg będąc sam
w Trójcy Świętej wspólnotą zaszczepił w sercu człowieka
pragnienie bycia z innymi.
• Naturalna wynikowa Kerygmatu | Jest to naturalne następstwo poprzednich kroków:
o Bóg Cię kocha we wspólnocie | We wspólnocie doświadczamy
miłości Boga i dzielimy się nią z innymi
Wspólnota jest miejscem gdzie ludzie, którzy spotkali i doświadczyli Miłości Bożej mogą się nią dzielić, a także karmić
świadectwem tej miłości w życiu swych braci.
o Gdy zgrzeszysz otrzymujesz wsparcie | Kiedy przychodzą trudności i upadki otrzymujemy w niej wsparcie.
„Jozue spełnił rozkaz Mojżesza i uderzył na Amalekitów, a Mojżesz razem z Aaronem i Churem wspięli się na szczyt wzgórza.
Gdy Mojżesz wznosił ręce, szala zwycięstwa przechylała się na
stronę Izraelitów, gdy je opuszczał, górą byli Amalekici.
Z czasem ramiona Mojżesza zdrętwiały, podsunięto mu więc
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kamień, aby mógł usiąść, a Aaron i Chur podtrzymywali jego ręce,
jeden z jednej, drugi z drugiej strony. W ten sposób ramiona
Mojżesza nie opadły aż do zachodu słońca. Jozue zaś rozgromił
doszczętnie wszystkie oddziały Amalekitów.” ( Wj 17, 10-13)
Gdy Izraelici walczyli z Amalekitami, wygrywali tylko wtedy gdy
Mojżesz wznosił ręce. Naturalnie po pewnym czasie jego ręce
zaczęły być ociężałe i drętwiały, wówczas Ci którzy z nim byli zaczęli podtrzymywać jego ręce, aby nie opadły. Tym właśnie ma
być wspólnota, służbą drugiemu.
Drugi człowiek jest darem danym od Boga, ale nie tylko. Jak
mówił św. Jan Paweł II jest to dar nie tyle dany, co zadany:
„każdy człowiek jest zadany drugiemu człowiekowi, każda kobieta mężczyźnie, a każdy mężczyzna kobiecie.”
o Poprzez formację poznajesz Prawdę | Formując się ciągle poznajemy dobrą nowinę o Zmartwychwstałym Chrystusie Wspólnota
jednak nie jest tylko miejscem przetrwania, schronieniem. Jest
to nasz dom, który buduje naszą codzienność – codzienność,
w której chcemy wzrastać, chcemy poznawać Boga i prawdę
o Nim.
o Prawda prowadzi do nawrócenia | Ta prawda prowadzi nas do
zmiany myślenia i podjęcia odpowiedniej decyzji Po pierwszej
mowie św. Piotra Dzieje Apostolskie zanotowały: „Słowa te dogłębnie nimi wstrząsnęły. Dlatego pytali Piotra i pozostałych
apostołów: „Bracia! Co mamy czynić?”. Piotr odpowiedział: „Nawróćcie się i każdy z was niech przyjmie chrzest w imię Jezusa
Chrystusa na odpuszczenie grzechów”. Naturalnym następstwem poznania prawdy jest nawrócenie, któremu sprzyja
wspólnota poprzez wspomniane wcześniej dzielenie i wsparcie.
o Duch Święty wspomaga wspólnotę | Duch Święty obecny we
wspólnocie pomaga nam w wytrwaniu w Miłości
„Gdyż tam, gdzie dwaj lub trzej zbierają się w moje imię, jestem
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pośród nich” – Bóg jest obecny we wspólnocie w postaci Ducha
Świętego, który ciągle ją ożywia i umacnia. Nie zostawia nas
samych, ale chce brać czynny udział w naszym codziennym
życiu, w naszych trudnościach, ale też i szczęściu.
• KSM jako wspólnota | Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży
ma nieść depozyt Kościoła, czyli Ewangelię i ma uczyć nią
żyć. Zadaniem jest zakorzenić ewangeliczny kerygmat
w kulturze środowiska a to znaczy: szerzyć Królestwo Chrystusowe w swej duszy w swym sercu i w swoim otoczeniu.
Dziesięć zasad życia KSM to istota oparta na kerygmacie.
Będą one obowiązywać i motywować do skutecznego działania, jeśli będziemy żyć i głosić kerygmat.
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10. Dzielenie w grupach
Uczestnicy dzielą się na małe grupy (max. 4-5 osób) gdzie
mają chwilę, by każdy podzielił się odpowiedzią na pytanie:

„Czy spotkałem Boga w swoim życiu,
jeżeli tak to w jaki sposób?”

lub
„Jak doświadczam w swoim życiu
tych 6 punktów kerygmatu?” (zalecane)
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11. Podsumowanie
• Apostolstwo wynika z KSM | Słowa, które przed chwilą
usłyszeliśmy o KSMie są posłaniem. Twoim zadaniem
i przywilejem jest ogłaszanie Kerygmatu. Mówię,
bo doświadczyłem.
• Biada gdybym nie głosił | Jak mówi św. Paweł: „Biada mi
gdybym nie głosił Ewangelii” (1 Kor 9, 16b) - głoszenie
Ewangelii daje wzrost Tobie i osobie, do której jesteś
posłany.
• Cytat Evangeii Gaudium | Podsumowaniem tego o czym
powiedzieliśmy niech będą słowa papieża z Evangeii
Gaudium 164: „W ustach nieustannie rozbrzmiewa
pierwsze orędzie: Jezus Chrystus Cię kocha, dał swoje
życie, aby Cię zbawić, a teraz jest żywy u Twego boku
codziennie, aby Cię oświecić, umocnić i wyzwolić. Gdy
mówimy, że to orędzie jest pierwsze, to nie mamy na
myśli, że jest na początku a potem się o nim zapomina
albo zastępuje się je innymi treściami, które je przewyższają. Jest pierwszym w sensie jakościowym, ponieważ jest głównym orędziem, tym do którego trzeba
stale powracać i słuchać na różne sposoby i które
trzeba stale głosić.”
Uczestnicy dostają małe karteczki z ﬁnalną graﬁką
przedstawiającą Kerygmat, aby zawsze pamiętali, co jest podstawą i fundamentem ich wiary.
Graﬁka dostępna pod linkiem: tiny.pl/t6rzw
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12. Filmik ze świadectwem Alicji
na temat Kerygmatu

Filmik znajduje się pod linkiem: tiny.pl/t6k2z

13. Zadanie na następne spotkanie
Każdy uczestnik ma za zadanie spisać sobie 3 momenty
doświadczenia Bożej Miłości w życiu – warto je zauważać

14. Modlitwa na koniec spotkania
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