Vízia spoločenstva Nové Mesto
2. oblasť – Božie Slovo
Kerygma
„Teraz teda už niet odsúdenia pre tých, čo sú v Kristovi Ježišovi; veď zákon Ducha, ktorý dáva život v Kristovi Ježišovi,
oslobodil ťa od zákona hriechu a smrti. Čo bolo nemožné zákonu pre slabosť ľudskej prirodzenosti, to uskutočnil Boh,
keď pre hriech poslal svojho Syna v tele podobnom hriešnemu a v tele odsúdil hriech“
Rim 8,1-3
Boh nám dal veľký dar, ktorým je jeho Slovo, ktoré premieňa životy ľudí, ožíva v každodenných situáciách a dáva nám
odpovede na otázky, ktoré máme na srdci. Boh sa prihovára konkrétne každému jednému z nás. Preto je našou víziou, aby
sme rástli v poznávaní nášho Nebeského Otca, ktorý má pre nás mnoho prisľúbení a postupne odhaľovali jeho zámer
s nami. Jeho Slovo je mocné a my chceme o tom svedčiť v našich životoch i v našom meste. Božie slovo čítame preto,
aby sa v našom srdci zrodila viera ako vzťah s Bohom, aby rástla, obnovovala sa:
„Ale toto je napísané, aby ste verili, že Ježiš je Mesiáš, Boží Syn, a aby ste vierou mali život v jeho mene.“ Jn 20,31 –
hlavným cieľom nie je, aby sme mali vedomosti o Bohu každodenným čítaním viac a viac, ale aby sme verili.
Kerygma je jadrom posolstva, ktoré obsahuje Božie slovo, je tu zvlášť ,aby sa dotklo nášho srdca a aby v ňom vyvolalo
vieru. Maratónsky bežec v grécko-perzských vojnách bežal 42 km, aby v Aténach oznámil, že grécke vojsko, ktoré malo
omnoho menej vojakov zvíťazilo, povedal to jedným slovom a umrel: „Nika“ („Zvíťazili sme“). Keď jedno ľudské slovo
dokáže vyvolať takúto radosť v srdciach ľudí, akú ma potom moc Božie slovo? Máme byť správne naladení, nikto nevidel
Peržanov bojovať s Aténčanmi ,ale prišiel jeden vojak a oni očakávali, že tam prebieha bitka a ide o ich životy, boli
v napätí, verili, že je tam boj. Ako je to v našich životoch? Veríme, že je tu vážny boj o nás, o naše duše? Duchovný boj?
Ježiš nás vykúpil z moci diabla. Kristus zvíťazil, premohol diabla, diabol je reálny, zatratenie je reálne. „Ježiš Kristus
zvíťazil“ „Isus Christus Niká“ – túto vetu majú gréckokatolíci často napísanú v kostoloch..Vojak padol mŕtvy a ohlásil
víťazstvo, Ježiš, ale vstal zmŕtvych. Dnes mnoho ľudí nečaká Spasiteľa, zvesť o Ježišovi nie je pre nich radostnou
zvesťou, nie je to pre nich dôležité.
Kerygma a Katechéza
Kerygma je to, čo sa nás dotkne, spôsobí veľký posun. Katechéza je vysvetľovanie toho, čo sa stalo. Veľa ľudí počuli len
katechézu: napr. Ježiško sa narodil v Betleheme, zomrel v Jeruzaleme....“ Kerygmu mnohí dostanú až potom – „Boh sa
o teba zaujíma, stará sa o teba, miluje ťa....“ toto mnohí nepočuli. Počuli ste už vo svojom živote kerygmu? Radostnú
zvesť o Bohu, niečo čo pohlo tvojím životom? Alebo máš len veľa informácii o Bohu?
Zachej – vrátil 4- násobne, zo čo ukradol a polovicu majetku dal chudobným. „Dnes prišla spása do tohto domu.“ – Až
keď Ježiš na neho osobne zavolal, až vtedy zmenil svoj život.
Mária Magdaléna – videla Ježiša, ale po jeho smrti plakala. Ježiš sa jej prihovoril: „Mária“ – oslovil ju osobne, pre ňu to
bola kerygma, živý Ježiš povedal jej meno. Pri čítaní Božieho Slova očakávajme radostnú zvesť, kerygmu, niečo osobné,
dotknutie Boha.
Katechéza je dobrá a musí následne prísť, ale musí prísť aj kerygma, niečo, čo sa dotkne nášho srdca.
K veršom z Biblie môžeme pristupovať hlavou i srdcom. Ak ideme do toho len hlavou, z toho nebudeme mať život
Božích detí. Očakávame, ako dopadne ten boj dobra a zle, ktorý v sebe máme a chceme zvolať: „ Isus Christus Niká.“
Kerygma (grécky: krik, kričať, vyhlasovať, ohlasovať, prehlasovať) je prvým ohlasovaním o tom, kto je Ježiš a aké veci
urobil pre náš život. Katechéza to potom detailne systematicky vysvetľuje .Vďaka kerygme sa nás Kristus priamo osobne
dotýka a prináša spásu a nový život. Vďaka katechéze rastieme v tomto novom živote, je to doktrína viery. Mnohokrát
tieto veci zvykneme v Cirkvi vymeniť. Ľudia nemajú skúsenosť so živým Ježišom Kristom, ktorý sa ich dotýka cez Božie
Slovo a premieňa ich životy. Napriek tomu im ponúkame teórie, poučky ohľadom dodržiavania zákonov a prikázaní, bez
toho, že by sme im najskôr priblížili Krista. A ľudia nedokážu nasledovať Krista a dodržiavať zákony, pokiaľ nezažijú
dotyk Boha, odpustenie, skúsenosť s Ním. Najskôr musíme položiť pevné základy , až potom stavať dom. Najskôr
musíme v Božom Slove hľadať najzákladnejšie a najzrozumiteľnejšie vysvetlenie toho, prečo prišiel Ježiš medzi nás a čo
jeho obeta a zmŕtvychvstanie môžu urobiť v našom každodennom živote. Apoštoli v prvotnej cirkvi v prvom rade
ohlasovali Božiu lásku, až potom príkazy a zákony, ktoré nám pomáhajú orientovať sa v živote. Robili to krok po kroku
a v správnom poradí. Najskôr prišla kerygma, až potom katechéza. V Egypte je stále tradícia prinášania jedla mŕtvym
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ľuďom. Mnohokrát robíme to isté v Cirkvi. Najskôr musia kresťania ožiť (kerygma) až potom im môžeme dať pokrm
(katechézu).
Cez kerygmu nám Boh v Božom slove zdeľuje to najdôležitejšie a najpodstatnejšie, čo je potrebné pre našu spásu. Je
dôležité, aby nám sme vnímali hlas Ježiša, ako nám cez Bibliu hovorí a prináša vykúpenie a spásu. Niekedy si môžeme
preformulovať verše nasledujúcim spôsobom, Božie Slovo tak priamo hovorí k nám a stáva sa kerygmou:
Verš „Nech je zvelebený Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás v Kristovi požehnal všetkým nebeským
duchovným požehnaním“ Ef 1,3 patrí každému z nás, preto sa pri čítaní Biblie môžeme modliť aj takto:
„Nech je zvelebený Boh a Otec môjho Pána Ježiša Krista, ktorý ma v Kristovi požehnal všetkým nebeským duchovným
požehnaním“.
Vízia ohľadom kerygmy:
Naše spoločenstvo chce zrozumiteľne podávať Kristovo evanjelium všetkým. Aby sme tak, ale mohli urobiť, chceme čo
najhlbšie spoznať kerygmu Svätého Písma a podať ju moderným spôsobom mladým ľuďom v našom meste. Mnoho ľudí
v našom okolí počulo veľa katechéz a poznajú mnohé detaily týkajúce sa kresťanstva, ale sú to skôr vedomosti, týka sa to
rozumu, kresťanstvo ešte nepreniklo do ich srdca. Kerygma je to najdôležitejšie z posolstva Pána Ježiša. Túžime, aby ju
každý člen spoločenstva prijal a vedel tiež následne zdeliť a podať ľuďom vo svojom okolí. Každý z nás je povolaný
k evanjelizácií, preto každý člen spoločenstva bude vyzvaný k tomu, aby sa spoznával Ježiša Krista a ohlasoval ho.
Kerygmatické úryvky zo Sv. Písma:
„Nech je zvelebený Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás v Kristovi požehnal všetkým nebeským duchovným
požehnaním. Veď v ňom si nás ešte pred stvorením sveta vyvolil, aby sme boli pred jeho tvárou svätí a nepoškvrnení v
láske; On nás podľa dobrotivého rozhodnutia svojej vôle predurčil, aby sme sa skrze Ježiša Krista stali jeho
adoptovanými synmi na chválu a slávu jeho milosti, ktorou nás obdaroval v milovanom Synovi. V ňom máme vykúpenie
skrze jeho krv, odpustenie hriechov, podľa bohatstva jeho milosti, ktorou nás štedro zahrnul vo všetkej múdrosti a
rozumnosti, keď nám dal poznať tajomstvo svojej vôle podľa svojho dobrotivého rozhodnutia, čo si v ňom predsavzal
uskutočniť v plnosti času: zjednotiť v Kristovi ako v hlave všetko, čo je na nebi aj čo je na zemi.“ Ef 1,3-10
„Ale Boh, bohatý na milosrdenstvo, pre svoju nesmiernu lásku, ktorou nás miluje, hoci sme boli pre hriechy mŕtvi, oživil
nás s Kristom - milosťou ste spasení - 6 a s ním nás vzkriesil a daroval nám miesto v nebi v Kristovi Ježišovi, aby ukázal v
budúcich vekoch nesmierne bohatstvo svojej milosti dobrotou voči nám v Kristovi Ježišovi.“ Ef 2,4-7
„Zmýšľajte tak ako Kristus Ježiš: On, hoci má božskú prirodzenosť, nepridŕžal sa svojej rovnosti s Bohom, ale zriekol sa
seba samého, vzal si prirodzenosť sluhu, stal sa podobný ľuďom; a podľa vonkajšieho zjavu bol pokladaný za človeka.
Uponížil sa, stal sa poslušným až na smrť, až na smrť na kríži. Preto ho Boh nad všetko povýšil a dal mu meno, ktoré je
nad každé iné meno, aby sa na meno Ježiš zohlo každé koleno v nebi, na zemi i v podsvetí a aby každý jazyk vyznával:
„Ježiš Kristus je Pán!“ na slávu Boha Otca.“ Flp 2,8-11
„On nás vytrhol z moci tmy a preniesol do kráľovstva svojho milovaného Syna, v ktorom máme vykúpenie, odpustenie
hriechov. On je obraz neviditeľného Boha, prvorodený zo všetkého stvorenia ,lebo v ňom bolo stvorené všetko na nebi a
na zemi, viditeľné i neviditeľné, tróny aj panstvá, kniežatstvá aj mocnosti. Všetko je stvorené skrze neho a pre neho. On je
pred všetkým a všetko v ňom spočíva. On je hlavou tela, Cirkvi. On je počiatok, prvorodený z mŕtvych, aby on mal vo
všetkom prvenstvo. Lebo Boh chcel, aby v ňom prebývala všetka plnosť, a aby skrze neho zmieril všetko so sebou, keď pre
jeho krv na kríži priniesol pokoj všetkému, čo je na zemi aj čo je na nebi.“ Kol 1,13-20
Nebojme sa Ježiša, neschovávajme ho za znaky, symboly, Ježiš je konkrétny, živý. Hľadajme živého Ježiša. „Prečo
hľadáte živého medzi mŕtvymi?
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Kerygma Nového zákona

1. Prísľuby, ktoré dal Boh v SZ boli teraz naplnené s príchodom Ježiša Krista ako Mesiáša (Sk 2:30; 3:19, 24,
10:43; 26:6-7, 22; Rim 1:2-4; 1 Tim 3:16; Hebr 1:1-2; 1 Pt 1:10-12; 2 Pt 1:18-19).
Ježiš bol Bohom pomazaný v krste ako Mesiáš (Sk 10:38).
Ježiš začal svoju službu v Galiley po svojom krste (Sk 10:37).
Vykonával dobročinnú službu, dobro a zázraky s mocou Božou
(Mk 10:45; Sk 2:22; 10:38).
Mesiáš bol ukrižovaný podľa Božieho zámeru (Mk 10:45; Jn 3:16; Sk 2:23; 3:13-15, 18; 4:11; 10:39; 26:23; Rim
8:34; 1 Kor 1:17-18; 15:3; Gal 1:4; Hebr 1:3; 1Pt 1:2, 19; 3:18; 1 Jn 4:10).
6. Vstal zmŕtvych a zjavil sa svojim učeníkom (Sk 2:24, 31-32; 3:15, 26; 10:40-41; 17:31; 26:23;
Rim 8:34;
10:9; 1Kol 15:4-7, 12.; 1 Sol 1:10; 1Tim 3:16; 1Pt 1:2, 21; 3:18, 21).
7. Ježiš bol vyvýšený Bohom a vzývaný ako "Pán" (Sk 2:25-29, 33-36; 3:13; 10:36; Rim 8:34; 10:9; 1Tim 3:16;
Hebr 1:3; 1Pt 3:22).
8. Zoslal Ducha Svätého, aby vytvoril nové spoločenstvo (Sk 1:8; 2:14-18, 33, 38-39; 10:44-47; 1Pt 1:12).
9. Kristus opäť príde súdiť a obnoviť všetky veci (Sk 3:20-21; 10:42; 17:31; 1Kol 15:20-28; 1Sol 1:10).
10. Všetci, ktorí počujú toto posolstvo by sa mali kajať a byť pokrstení (Sk 2:21, 38; 3:19; 10:43, 47-48; 17:30;
26:20; Rim 1:17; 10:9; 1Pt 3:21).
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Súvisiace odkazy a zdroje:
Richard Vašečka – prednáška - Čo Spôsobuje B.Slovo v srdci človeka – Spoločenstvo Nový Jeruzalem
http://en.wikipedia.org/wiki/Kerygma
http://www.koinonia.sk/sk/rubrika/temy/cyklus-prednasok-o-evanjelizacii/kerygma-a-katecheza/
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