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• Kazanie jest przemową lub wykładem.
• Kazania dotyczą tematu biblijnego, teologicznego lub 

moralnego.
• Wyjaśniają rodzaj przekonań, prawa lub zachowania 

zarówno w kontekście przeszłości, teraźniejszości, jak i 
przyszłości. 

• Elementy kazania często obejmują ekspozycję, 
napomnienie i praktyczne zastosowanie. 

Definicja kazania:



Kazanie nie jest wyłącznie mową publiczną, ale jest 
uroczystym zwiastowaniem Słowa Bożego, a jego 

zasadniczym źródłem jest Pismo Święte.

W tej sytuacji kaznodzieja jest sługą Słowa Bożego.

„Pan Bóg obdarzył mnie językiem wymownym, bym umiał 
przyjść z pomocą strudzonemu, prze słowo krzepiące. 

Każdego rana pobudza me ucho, bym słuchał jak 
uczniowie.” (Iz. 50,4)



Wygłaszanie 
kazania jest 

żywym 
współdziałaniem 

Boga, mówcy i 
zgromadzenia.



Kaznodzieja ma 
głosić Słowo Boże,

a nie opinie 
i tradycje ludzkie.



Osoba głosząca kazanie nie 
powinna się odwoływać do 

swego autorytetu: 
„Ja tak myślę, tak sądzę”

Lecz : „Tak mówi Pan” lub „Jest 
napisane w Słowie Bożym"



Każde przemówienie powinno 
zwiastować Chrystusa i to 

ukrzyżowanego jako podstawy 
Ewangelii.

Dobra nowina Ewangelii zawiera:
- Przesłanie przebaczenia
- Przesłanie nowonarodzenia
- Przesłanie uświęcenia
- Przesłanie  uwielbienia





Kazanie powinno składać się:

• Wstęp

• Rozwinięcie

• Zakończenie wraz z apelem



Kazanie biblijne 
powinno wychodzić 

poza zwykłe 
historyczne znaczenie 

tekstu i interpretuje 
go w kontekście 

współczesnej 
rzeczywistości.



DROGA  Z BIBLII DO KAZANIA

Obejmuje  trzy różne światy:

1. Świat Biblii
2. Współczesny świat
3. Nasz świat, w którym żyjemy



Kazanie powinno odpowiedzieć 
na pytanie:

W jaki sposób mogę utożsamić  
się z postaciami występującymi 
w Biblii i ich doświadczeniami?  



Kazanie powinno być:

a. biblijne
b. logiczne 
c. praktyczne 

Testem dla mówcy jest to, że gdy wyznawcy 
wychodząc po wygłoszonym kazaniu nie mówią: 

„Jakie wspaniałe kazanie lecz będę chciał to 
czynić, wprowadzić w moje życie!”



Posługiwać się przykładami, 
które mają odniesienie do 
przedstawianego tematu. 

- A nie jakieś oderwane historie, 
anegdoty, które mogą zajmować 

wiele miejsca w wygłaszanym 
kazaniu.



NIEZBĘDNE CECHY MÓWCY:

a) Posiada osobiste przekonanie na temat 
zbawienia i Bożego powołania

b) Praktykuje duchowe życie
c) Ma stały kontakt z ludźmi
d) Charakteryzuje się poświęceniem i 

ofiarnością
e) Napełniony Duchem Świętym
f) Usprawiedliwionym grzesznikiem, który 

doznał przebaczenia i jego miłość i 
wdzięczność do Chrystusa pogłębia się



CHCĄC KAZAĆ 
O BOGU, 
MUSISZ ŻYĆ 
Z BOGIEM.



Głoszenie Słowa, to nie tylko 
odwoływanie się do intelektu 

i wpajanie wiedzy, 
ale przede wszystkim musi 
docierać do serc słuchaczy. 

Powinna rozbudzić się miłość 
do Boga.



Zwiastowanie powinno być napełnione miłością.

- Wiara pozbawiona miłości i nadziei jest tylko intelektualnym 
przekonaniem.

- Nadzieja pozbawiona miłości i wiary  staje się tylko 
marzeniem.

- Miłość pozbawiona wiary i nadziei jest namiętnością. 



Na co należy zwrócić uwagę przy wygłaszaniu kazań, 
a w szczególności tych transmitowanych:

a. Świadomość  uczestnictwa w nabożeństwie, osób z poza naszego Kościoła 
– określenie odbiorcy
b. Posługiwać się językiem zrozumiałym i komunikatywnym
c. Unikać  tzw. „słownictwa adwentowego”
d. W sposób odpowiedni wypowiadać się na temat innych kościołów
e. Nie „politykować” 
f. Staranność w ubiorze – kaznodzieja powinien być ubrany w sposób 

odpowiedni do powagi swego stanowiska. 
g. W sposób właściwy cytowanie E.White
h. Unikanie „sensacji” nie sprawdzonych wiadomości
i. Trzymać się określonego czasu  30-40 min.



„Chrystus ukrzyżowany, Chrystus 
zmartwychwstały, Chrystus uwielbiony w 
niebie, Chrystus przychodzący powtórnie. 
Powinien napełnić umysł kaznodziei, żeby 
zwiastował prawdę z miłością  i głęboko 

gorliwością.”



NIEZBĘDNE NARZĘDZIA :

1. Biblia – jeśli można należy 
korzystać z kilku przekładów

2. Książki E.G White – niezbędne

3. Komentarze- historyczne, biblijne



1.Co szczególnego zawiera wybrany fragment Biblii, który 
doprowadził do wyboru  tego tematu?

2.Czy są jakieś określenia, które należy wyjaśnić?

3.Czy są jakieś metafory, które mogą rzucić więcej światła na 
omawiany temat?

4.Jaki fragment Biblii będzie wspierał wybrany temat?

5.Co mówi o Bogu, ludziach i w jaki sposób mogę zastosować to w 
życiu?

6.Czy wybrany temat jest odpowiedni do czasu, miejsca, okazji ?

WAŻNE  RADY:



Być skutecznym mówcą nie sprowadza się tylko, 
do przekazania przesłania, ale powinno ono 
pochodzić z serca. 

Sprawdzianem poselstwa nie jest stopień 
elokwencji, ani  wykształcenia lecz 
przekształcająca moc serc słuchaczy.. 

Nie poruszymy ludzkich serc wielkimi słowami 
nauki, filozofii lub sztuki. Słowo Boże jest jak, 
młot, który rozbija twarde serce człowieka. 



Powiedzmy słuchaczom:

Bóg wciąż żyje i rządzi w sprawie ludzkości.

BÓG NADAL ZARZĄDZA SWOIM 
STWORZENIEM. 

Wszechświat nie jest abstrakcją jest domem 
naszego Ojca i On jest jego Głową. 



Co mają zrobić słuchacze, którzy przyszli do kościoła, 
po smaczny, pożywny i świeży chleb Słowa Bożego?

A otrzymują: Suchy, Twardy, Niestrawny



GŁÓWNE „GRZECHY” MÓWCY:

1. Długie kazania
2. „Niestrawny” pokarm
3. Mówienie nie na temat
4. Mówienie bez entuzjazmu
5. Nie uwzględnienie nowo przybyłych osób
6. Sensacje „prorocze”
7. Brak przykładów – ilustracji
8. „Przysłanianie” Chrystusa swoją osobą. 



Kazania możemy podzielić na:

• kazanie tematyczne

• kazanie w oparciu o teks lub fragment 
Biblii

• kazanie ekspozycyjne



NIE ROZPOCZYNAJ NIGDY PRZYGOTOWAŃ, 
ZANIM NIE ZDECYDUJESZ, CZY CHCESZ 

UZYSKAĆ POCHWAŁĘ OD LUDZI, 
CZY ZDOBYĆ DUSZE DLA CHRYSTUSA.



GDY SIĘ PRZYGOTOWUJESZ, WIEDZ, ŻE 
TWOJE KAZANIE DLA NIEKTÓRYCH 
SŁUCHACZY MOŻE BYĆ OSTATNIM JAKIE 
USZŁYSZĄ W ŻYCIU.



ZAPOMNIJ O SOBIE PRZY 
OPRACOWANIU KAZANIA, 
POMYŚL O 
ODBIORCACH.



„Wygłaszanie kazań jest tą 
wyjątkową czynnością, 

dzięki której Bóg, poprzez 
swojego wybranego 
posłańca, dociera do 

ludzkiej rodziny i stawia 
ludzi twarzą w twarz z 

samym sobą. Ambasador 
Jezusa Chrystusa musi 
przedstawić Jezusa tak, 
aby ludzie Go poznali, 

pokochali, zaufali i oddali 
Mu swoje życie w 

posłuszeństwie Jego 
Słowu.” 



Dziękuję za uwagę!
Zapraszam do dyskusji

Ryszard Jankowski


