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EKLEZJOLOGIA – NAUKA O KOŚCIELE 
 

 

CO TO JEST KOŚCIÓŁ? 

Kościół jest bardzo ważny dla Boga, jest źrenicą Jego oka. Właściwe zrozumienie istoty Kościoła jest 
bardzo ważne dla chrześcijanina ponieważ: 

• Kościół został nabyty przez Boga ceną krwi Jego jedynego Syna, zapłacił za niego najwyższą cenę. 
Dz.Ap. 20:28 
28. Miejcie pieczę o samych siebie i o całą trzodę, wśród której was Duch Święty ustanowił 
biskupami, abyście paśli zbór Pański nabyty własną jego krwią.(BW) 

• Chrystus miłuje Kościół, karmi go, pielęgnuje 
Efez. 5:25,29 
25. Mężowie, miłujcie żony swoje, jak i Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie, 
29. Albowiem nikt nigdy ciała swego nie miał w nienawiści, ale je żywi i pielęgnuje, jak i 
Chrystus Kościół,(BW) 

• Chrystus przygotowuje dla Siebie Kościół, pragnąc uczynić go nieskazitelnym i pełnym chwały, 
będzie Jego oblubienicą. 
Efez. 5:27 
27. Aby sam sobie przysposobić Kościół pełen chwały, bez zmazy lub skazy lub czegoś w tym 
rodzaju, ale żeby był święty i niepokalany.(BW) 

• Główną troską Chrystusa jest obecnie budowanie Kościoła 
Mat. 16:18 
18. A Ja ci powiadam, że ty jesteś Piotr, i na tej opoce zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne nie 
przemogą go.(BW) 

• Jezus daje swe dary duchowe Kościołom, aby były używane przez wierzących. On nie daje ich 
światu, organizacjom, lecz Kościołowi. 
Efez. 4:12 
12. Aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego,(BW) 

 

Znaczenie słowa „Kościół” 

• Hebrajskie słowo „kahal” - oznacza „zgromadzenie”. Nie odnosi się do zgromadzeń czysto 
religijnych – najczęściej określa zgromadzenie ludu izraelskiego. 
1 Moj. 28:3 
3. A Bóg Wszechmogący niechaj ci błogosławi, niechaj cię rozrodzi i rozmnoży, abyś stał się 
zgromadzeniem ludów.(BW) 
Ps. 26:5 
5. Nienawidzę zgromadzenia złoczyńców I nie zasiadam z bezbożnymi.(BW) 
Ps. 89:6 
6. Niebiosa wysławiają cuda twoje, Panie, I wierność twoją w zgromadzeniu świętych.(BW) 

• Greckie słowo „ekklesia” – oznacza „zgromadzenie”. Odnosiło się do zgromadzeń świeckich, 
politycznych, nie do spotkań religijnych. Należy podkreślić, że dotyczyło samego spotkania, a nie 
ludzi. 
Dz.Ap. 19:32,40 
32. Tymczasem jedni to, drudzy owo wykrzykiwali, bo zebranie odbywało się w nieładzie, a 
większa część nawet nie wiedziała, z jakiego powodu się zebrali. 
40. Narażamy się bowiem na niebezpieczeństwo oskarżenia nas o dzisiejsze rozruchy, gdyż nie 
ma żadnej przyczyny, którą moglibyśmy usprawiedliwić to zbiegowisko. To powiedziawszy, 
rozwiązał zgromadzenie.(BW) 

W Nowym Testamencie słowo „ekklesia” przyjmuje bogatsze znaczenie niż w podstawowym 
znaczeniu świeckim: „ek” – z (czegoś) „kaleo” – wołać; co można przetłumaczyć: wywołani razem. 
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Kościół to zgromadzenie wywołanych razem. To znaczy, że nie pojedynczych samotnych żagli i nie 
budowle ręką ludzką zbudowanych. 
1 Kor. 12:13 
13. Bo też w jednym Duchu wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało - czy to Żydzi, czy Grecy, 
czy to niewolnicy, czy wolni, i wszyscy zostaliśmy napojeni jednym Duchem.(BW) 

Efez. 1:22-23 
22. I wszystko poddał pod nogi jego, a jego samego ustanowił ponad wszystkim Głową Kościoła, 
23. Który jest ciałem jego, pełnią tego, który sam wszystko we wszystkim wypełnia.(BW) 

 

Słowo Kościół ma dwa znaczenia, one przedstawiają nam dwa aspekty kościoła: 

• Kościół powszechny – duchowa wspólnota wszystkich wierzących w Chrystusa bez względu 
na wyznanie, narodowość, rasę czy kulturę. 

Jest to Ciało Chrystusa, czyli wszyscy nowonarodzeni wierzących żyjący w przeszłości, 
teraźniejszości i przyszłości. Podstawą przynależności do tej grupy jest chrzest Duchem Świętym 
wszczepiający człowieka w Chrystusa.  
1 Kor. 12:13 
13. Bo też w jednym Duchu wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało - czy to Żydzi, czy Grecy, 
czy to niewolnicy, czy wolni, i wszyscy zostaliśmy napojeni jednym Duchem.(BW) 
Efez. 1:22-23 
22. I wszystko poddał pod nogi jego, a jego samego ustanowił ponad wszystkim Głową Kościoła, 
23. Który jest ciałem jego, pełnią tego, który sam wszystko we wszystkim wypełnia.(BW) 
1 Tym. 3:15 
15. Gdyby jednak przyjście moje się odwlokło, to masz wiedzieć, jak należy postępować w domu 
Bożym, który jest Kościołem Boga żywego, filarem i podwaliną prawdy.(BW) 

• Kościół lokalny – duchowy organizm składający się z pojedynczych wierzących żyjących w 
określonym położeniu geograficznym; zgromadzenie chrześcijan, którego celem jest głoszenie 
ewangelii i służba Bogu i ludziom. 

 
Poniższa tabelka pozwoli nam rozróżnić te 2 aspekty Kościoła  

KOŚCIÓŁ LOKALNY 
Widzialny  

Chrześcijaństwo jako całość 

 
KOŚCIÓŁ POWSZECHNY 

Niewidzialny   
Ciało Chrystusa 

Członkostwo: zbawieni i zgubieni Członkostwo: jedynie zbawieni 

Jedynie żyjący (na ziemii) Zarówno umarli jak i żyjący w Chrystusie 

Wiele lokalnych kościołów Jedynie jeden powszechny Kościół 

Różne denominacje Ani jednej denominacji 

Część Kościoła Chrystusa Całe ciało Chrystusa 

Różne rodzaje zarządzania Chrystus jedyną Głową Kościoła 

 

• W początkowej fazie rozwoju chrześcijaństwa „kościoły” były w domach i składały się z ludzi, 
którzy wyznawali swą wiarę w Jezusa Chrystusa.  
Rzym. 16:5 
5. Także zbór, który jest w ich domu. Pozdrówcie Epeneta, umiłowanego mojego, który jest 
pierwszym wierzącym w Chrystusa w Azji.(BW) 
1 Kor. 16:19 
19. Pozdrawiają was zbory azjatyckie. Pozdrawia was w Panu serdecznie Akwila i Pryscylla ze 
zborem, który jest w ich domu.(BW) 
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Fil. 1:2 
2. I do Appii, siostry, i do Archippa, współbojownika naszego, i do zboru, który jest w twoim 
domu:(BW) 

„Kościoły” te posiadały 5 cech charakterystycznych, po tym można było rozpoznać że jest to Kościół 
a nie „towarzystwo wzajemnej adoracji”. 

• Umiejscowione w specyficznym położeniu geograficznym; 

• Wyznawanie wiary w Jezusa było warunkiem bycia częścią kościoła; 

• Praktykowano Wieczerzę Pańską; 

• Praktykowano chrzest wodny; 

• Było głoszone Słowo Boże przez obdarowanych ludzi. 

 

Myślę, że zrozumienie czym jest Kościół Lokalny jest bardzo ważne dla każdego chrześcijanina. Każdy 
wierzący powinien mieć miejsce, które może nazwać „mój kościół”; dlaczego? 

Otóż Bóg mówi do kościoła lokalnego! Gdy czytamy Nowy Testament i listy jakie się tam znajdują, to 
widzimy, że mówią o konkretnych rzeczach, z którymi borykały się lokalne kościoły. W Koryncie były 
inne problemy niż w Rzymie, Efezie itp. Bóg kierując tam Swoje Słowo chciał w tym konkretnym 
miejscu nauczyć czegoś ludzi, którzy tam byli. Tak samo czytając Objawienie Jana co chwilę widzimy 
stwierdzenie: „Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów”. Jezus dał listy do siedmiu 
zborów, do pastorów, by każdy przeczytał je w konkretnym kościele, każdy dotykał konkretnych 
problemów. On ma przesłanie do konkretnego Kościoła Lokalnego, On nie porównuje ich, nie mówi, że 
ten jest lepszy, bo większy, bo ma większy chór, ma więcej służb itp., On po prostu mówi to co ludzie w 
danym Kościele powinni usłyszeć. Bóg mówi do każdego wierzącego indywidualnie, ale też mówi do 
konkretnego Zboru. Dlatego każdy wierzący powinien mieć swój kościół.  

Załóżmy hipotetyczną sytuację, że Bóg powołał Cię np.: do Kościoła w Jerozolimie i tam kieruje 
przesłanie, które ma do Ciebie dotrzeć. A Ty w tym czasie jesteś w Kościele w Efezie, bo akurat tam 
przyjechał nowy chór, za tydzień sobie idziesz do Sardes, potem do Tiatyry itp. Słuchasz tam 
przesłania, ale to nie rozprawia się z wszystkimi Twoimi problemami, bo przesłanie do Ciebie było w 
Jerozolimie. Myślę, że dla Boga ważne jest by Jego uczniowie siedzieli w krzesłach w konkretnym 
Kościele do którego ich powołał, On chce nas namierzyć Swym Słowem, by nam pomóc, wyprostować, 
leczyć. Powiesz, że Bóg może dotrzeć do Ciebie indywidualnie, tak, ale może jest coś pomiędzy Tobą, a 
Twoim bratem i Bóg chciałby coś Wam powiedzieć, by uzdrowić Waszą relację… Jeśli masz uszy 
powinieneś słuchać co Bóg mówi do Ciebie w Twoim Kościele. 

Kolejnym argumentem przemawiającym za posiadaniem swojego kościoła lokalnego są dary Ducha: 
Każdy z nas ma konkretne miejsce w Ciele Chrystusa i w tym miejscu powinien służyć, by inni mogli 
doświadczać Boga i życia Ciała Chrystusa. Duch daje swe dary wierzącym do posługiwania na rzecz 
Ciała Chrystusa. Bóg wie jakie są potrzeby w danym Kościele i daje takie dary by budować ten kościół 
(1 Kor. 12:11, 18). Potrzebujemy się nawzajem, nikt nie jest samowystarczalny. Gdyby był wierzący, 
który miałby wszystkie dary, to wówczas nie potrzebowałby innych wierzących (1 Kor. 12: 12-27). Na 
szczęście tak nie jest i potrzebujemy Kościoła – bo tym jest Kościół – zbieraniną „wywołanych razem”. 

 

Nazwy Kościoła w Nowym Testamencie 

• Jezus używa stwierdzenia „Mój Kościół”, „Moje owce”, „Ci, których Mi dałeś” 
Mat. 16:18 
18. A Ja ci powiadam, że ty jesteś Piotr, i na tej opoce zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne nie 
przemogą go.(BW) 
Jan. 10:3-4 
3. Temu odźwierny otwiera i owce słuchają jego głosu, i po imieniu woła owce swoje, i 
wyprowadza je. 4. Gdy wszystkie swoje wypuści, idzie przed nimi, owce zaś idą za nim, gdyż 
znają jego głos.(BW) 
Jan. 17:6 
6. Objawiłem imię twoje ludziom, których mi dałeś ze świata; twoimi byli i mnie ich dałeś, i 
strzegli słowa twojego.(BW) 
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• Chrześcijanie 
Dz.Ap. 11:26 
26. A gdy go znalazł, przyprowadził go do Antiochii. I tak się ich sprawy ułożyły, że przez cały 
rok przebywali razem w zborze i nauczali wielu ludzi; w Antiochii też nazwano po raz pierwszy 
uczniów chrześcijanami.(BW) 

• Święci 
Rzym. 1:7 
7. Wszystkim, którzy jesteście w Rzymie, umiłowanym Boga, powołanym świętym: Łaska wam i 
pokój od Boga, Ojca naszego, i Pana Jezusa Chrystusa.(BW) 

• Wierzący 
Dz.Ap. 5:14 
14. Przybywało też coraz więcej wierzących w Pana, mnóstwo mężczyzn i kobiet,(BW) 

• Jego własność 
1 Kor. 6:19-20 
19. Albo czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was i którego 
macie od Boga, i że nie należycie też do siebie samych? 20. Drogoście bowiem kupieni. 
Wysławiajcie tedy Boga w ciele waszym.(BW) 

• Świadkowie 
Dz.Ap. 1:8 
8. Ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy zstąpi na was, i będziecie mi świadkami w 
Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi.(BW) 

• Ambasadorowie, posłańcy 
2 Kor. 5:20 
20. Dlatego w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy, jak gdyby przez nas Bóg upominał; w 
miejsce Chrystusa prosimy: Pojednajcie się z Bogiem.(BW) 

• Obcy i pielgrzymi 
1 Piotr. 2:11 
11. Umiłowani, napominam was, abyście jako pielgrzymi i wychodźcy wstrzymywali się od 
cielesnych pożądliwości, które walczą przeciwko duszy;(BW) 

• Domownicy wiary 
Gal. 6:10 
10. Przeto, póki czas mamy, dobrze czyńmy wszystkim, a najwięcej domownikom wiary.(BW) 

• Dzieci Boże 
Mat. 5:9 
9. Błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni synami Bożymi będą nazwani.(BW) 
Rzym. 8:16 
16. Ten to Duch świadczy wespół z duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy.(BW) 

 
 
 
 
Cechy charakterystyczne Kościoła 
 
Kościół jest czymś wyjątkowym w planie Bożym. Wprawdzie Bóg w swych planach ujął również inne 
grupy jak np.: Izrael, jednak Jego troska o Kościół jest czymś szczególnym. Jezus powiedział „zbuduję 
kościół mój” – czyli coś czego jeszcze nie było, coś co buduje On sam. Dlatego też Kościół jest czymś 
innym niż istniejący już wówczas Izrael, czy Królestwo. 
 
 

1. Kościół a Królestwo 

Kościół nie jest tym samym co Królestwo. Królestwo jest polityczną organizacją społeczeństwa. 
Posiada ono władcę (lub władców), poddanych i obszar.  
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Różne koncepcje Królestwa. 

Nazwy Królestwo Kościół 

Powszechne 

Bóg jest władcą całego świata (1 Kron. 29:11;      
Ps. 145:13). Jako taki sprawuje władzę nad 
wszystkimi narodami ziemi, wyznaczając 
władców i sądząc ich posunięcia (Ps. 96:13; 
Dan. 2:37). Panowanie Boże trwa od 
wieczności do wieczności. Obejmuje cały 
świat od stworzenia. 

Obecny w świecie Kościół stanowi część 
powszechnego Królestwa Bożego. Kościół 
jest zaprojektowany przez Boga, On 
powołał go do istnienia i On nad nim 
panuje, tak jak nad wszystkimi we 
wszechświecie. Kościół powstał dopiero 
w dniu pięćdziesiątnicy. 

Dawidowe 
lub 
mesjańskie 

Królestwo jest dawidowe, ponieważ główne 
obietnice dotyczące tego królestwa zostały 
zawarte w przymierzu Boga z Dawidem (2 
Sam. 7:12-16). Królestwo jest mesjańskie, 
ponieważ jego władcą będzie Mesjasz. W 
mesjańskim królestwie Dawida władcą 
będzie Chrystus, który zapanuje po swoim 
powtórnym przyjściu na ziemię. Rządzić 
będzie przez 1000 lat.  

Kościół nie jest częścią tego Królestwa. 
Rozpocznie się ono po 
zmartwychwstaniu członków Kościoła, 
którzy będą panować wraz z Chrystusem 
przez 1000 lat. 

Niebieskie 

Jezus objawił swym uczniom tajemnice 
Królestwa – to co wcześniej było nieznane 
(Mat. 13:11). Obejmuje ono okres pomiędzy 
pierwszym a drugim przyjściem Chrystusa. 
Władcą tego Królestwa jest Bóg a 
poddanymi wszyscy ludzie niezależnie od 
swego stosunku do Chrystusa. 

Kościół stanowi część tego królestwa. 

Duchowe 

Jest to Królestwo, do którego należą wszyscy 
wierzący (Kol. 1:13) i do którego wchodzi się 
przez narodzeni na nowo. Władcą jest 
Chrystus, On panuje tylko nad wierzącymi; 
to królestwo istnieje obecnie. 

Prawdziwy Kościół, Ciało Chrystusa. W 
tym przypadku Kościół i Królestwo jest 
tym samym, różni je tylko nazwa. 

Istnieje pewna zbieżność pomiędzy niektórymi koncepcjami Królestwa i Kościoła, jednak by uniknąć 
nieporozumień należy odróżnić Kościół od Królestwa. 
 
 

2. Kościół a Izrael 

Kościół jest czymś innym niż Izrael. Kościół powstał się w dniu Pięćdziesiątnicy, nie istniał więc w 
Starym Testamencie. 

Rozróżnienie pomiędzy Kościołem a Izraelem: 

• Po ustanowieniu Kościoła Nowy Testament wyraźnie rozróżnia pomiędzy Izraelem a poganami. 
Dz.Ap. 3:12 
12. Ujrzawszy to Piotr, odezwał się do ludu: Mężowie izraelscy, dlaczego się temu dziwicie i 
dlaczego się nam tak uważnie przypatrujecie, jakbyśmy to własną mocą albo pobożnością 
sprawili, że on chodzi?(BW) 
Dz.Ap. 4:8,10 
8. Wtedy Piotr, pełen Ducha Świętego, rzekł do nich: Przełożeni ludu i starsi! 
10. To niech wam wszystkim i całemu ludowi izraelskiemu wiadome będzie, że stało się to w 
imieniu Jezusa Chrystusa Nazareńskiego, którego wy ukrzyżowaliście, którego Bóg wzbudził z 
martwych; dzięki niemu ten oto stoi zdrów przed wami.(BW) 
Dz.Ap. 21:19 
19. Pozdrowiwszy ich, wyłożył im szczegółowo, czego Bóg dokonał wśród pogan przez jego 
służbę.(BW) 
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Jednocześnie Kościół jest złożony z Żydów i pogan w jednym Ciele Chrystusa. 
 Efez. 3:4-6 
4. Czytając to, możecie zrozumieć moje pojmowanie tajemnicy Chrystusowej, 
5. Która nie była znana synom ludzkim w dawnych pokoleniach, a teraz została przez Ducha 
objawiona jego świętym apostołom i prorokom, 
6. Mianowicie, że poganie są współdziedzicami i członkami jednego ciała i współuczestnikami 
obietnicy w Chrystusie Jezusie przez ewangelię,(BW) 

• Izrael jako społeczność etniczna jest wyraźnie odróżniony od Kościoła, co jasno wskazuje, że 
Kościół nie jest Izraelem. 
1 Kor. 10:32 
32. Nie dawajcie zgorszenia ani Żydom, ani Grekom, ani zborowi Bożemu,(BW) 

• Izrael będzie zaślepiony dopóki Kościół nie zostanie zabrany. 
Rzym. 11:25 
25. A żebyście nie mieli zbyt wysokiego o sobie mniemania, chcę wam, bracia, odsłonić tę 
tajemnicę: zatwardziałość przyszła na część Izraela aż do czasu, gdy poganie w pełni 
wejdą,(BW) 

 

Różnice pomiędzy Izraelem a Kościołem 

 Izrael Kościół 

Podobieństwa 

- Żaden nie reprezentuje całkowitego Bożego programu 

- Mają udział w większym programie Królestwa Bożego 

- Mają na celu uwielbienie Boga, choć na różne sposoby 

- Istnieje ciągłość pomiędzy nimi 

Związek 
Związek oparty na fizycznych 

narodzinach 
Związek oparty na duchowych 

narodzinach 

Głowa Abraham - ojciec Chrystus - Głowa 

Narodowość Jeden naród Wszystkie narody 

Boża 
ingerencja 

Wobec narodu i wobec jednostki Indywidualne zbawienie, ale relacja w 
ciele Chrystusa 

Dyspensacje Od Abrahama Dotyczy tylko obecnego czasu 

R 

Ó 

Ż 

N 

I 

C 

E 

Zasada 
rządzenia 

Oparta na przymierzu Mojżeszowym 
(w przyszłości nowe przymierze) 

System łaski 

 
 

3. Kościół a Chrystus 

Jezus będąc na ziemi oznajmił, że zbuduje Kościół – uczyni coś nowego. Kościół nie rozpoczął swego 
funkcjonowania, dopóki w dniu Pięćdziesiątnicy nie zstąpił na wierzących Duch Święty. 

„Zbuduję Kościół Mój” 
Mat. 16:18  A Ja ci powiadam, że ty jesteś Piotr, i na tej opoce zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne 
nie przemogą go.(BW) 

• „Ja” – sam Chrystus zbuduje swój Kościół – Kościół jest Jego własnością, nie żadnego człowieka 

• „zbuduję” – czas przyszły – dopiero to nastąpi (w dniu Pięćdziesiątnicy) 

• „Ja zbuduję” – proces, który będzie trwał 

• „Mój Kościół” – różny, oddzielony od innych rzeczy Bożych 



EKLEZJOLOGIA  DEFINICJA KOŚCIOŁA 

KOŚCIÓŁ EWANGELICZNY MISJA ŁASKI W WARSZAWIE 
www.ggwo.pl  

Jakże jest to uwalniające, Kościół jest własnością Chrystusa i to On buduje swój Kościół. Nie jest tak 
jak chcieliby niektórzy: 

• Jezu, JA zbuduję TWÓJ Kościół 

• Jezu, TY zbuduj MÓJ Kościół 

• JA, Jezus zbuduję TWÓJ Kościół 

Nie, nie i jeszcze raz nie! Jezus powiedział: JA zbuduję SWÓJ Kościół!  

„Nigdy nie używaj ludzi do budowania Kościoła, buduj ludzi, a to da wzrost” Pastor Steve Scibelli 

Chrystus jest głową i nie ma innej. Kościół nie potrzebuje dwóch głów – pastor nie jest głową! Jest 
sługą, który ma usługiwać i prowadzić za Chrystusem. Jako wierzący nie możesz polegać na pastorze, 
ale na Bogu. Pastor w Kościele ma rolę pomagania wierzącym w rozwijaniu osobistej relacji z 
Chrystusem, nie jest zastępcą Boga na ziemi. Jeżeli nie będziesz trzymać się Głowy, to będziesz 
zraniony, rozproszony jak statek bez kotwicy podczas sztormu. Nie trzymaj się ludzi, bo nawet 
najwięksi przywódcy są grzesznikami i mogą upadać. 

Jesteśmy Ciałem Chrystusa i On umieścił nas jak chciał w konkretnym miejscu, gdzie mam służyć. Tak 
jak poszczególne komórki w Twoim ciele mają swoje specyficzne miejsce i konkretne funkcje, które 
maja spełniać jednocześnie akceptując i współpracując z komórkami obok. 

Popatrz na aniołów, każdy z nich ma konkretne zadanie i miejsce. Co się stało gdy szatan zapragnął 
czegoś więcej niż było mu przypisane – upadł, a upadek był wielki (więcej na ten temat w innym 
rozdziale). Gdy wierzący, który występuje poza Boży plan dla jego życia naraża się na wielkie 
niebezpieczeństwo. 
 
Zatem można stwierdzić, że Chrystus jest założycielem Kościoła. To jest Jego Kościół. On jest jego 
fundamentem. 
1 Kor. 3:11 
11. Albowiem fundamentu innego nikt nie może założyć oprócz tego, który jest założony, a którym 
jest Jezus Chrystus.(BW) 

Jako założyciel Chrystus dokonał wyboru uczniów, którzy mieli stanowić fundament jego budowli. 
Efez. 2:20 
20. Zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym jest sam 
Chrystus Jezus,(BW) 

Chrystus miłuje swój Kościół, karmi go, pielęgnuje. 
Efez. 5:25,29 
25. Mężowie, miłujcie żony swoje, jak i Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie, 29. 
Albowiem nikt nigdy ciała swego nie miał w nienawiści, ale je żywi i pielęgnuje, jak i Chrystus 
Kościół,(BW) 

Chrystus przygotowuje dla Siebie Kościół, pragnąc uczynić go nieskazitelnym i pełnym chwały 
Efez. 5:27 
27. Aby sam sobie przysposobić Kościół pełen chwały, bez zmazy lub skazy lub czegoś w tym rodzaju, 
ale żeby był święty i niepokalany.(BW) 

Jezus daje swe dary duchowe do Kościoła, by były używane przez wierzących dla wzrostu Kościoła 
Efez. 4:12 
12. Aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego,(BW) 

Obrazy Kościoła określające jego relację z Chrystusem 

Chrystus Kościół Odnośnik Terminologia 

Głowa Ciało Kol 1:18a On także jest Głową Ciała, Kościoła; 

Kamień 
węgielny 

Świątynia Ef. 2:20-21 

Zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, 
którego kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus, 
Na którym cała budowa mocno spojona rośnie w 
przybytek święty w Panu, 
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Pasterz Owce I Piotra 5:2-4 

Paście trzodę Bożą, która jest między wami, nie z 
przymusu, lecz ochotnie, po Bożemu, nie dla brzydkiego 
zysku, lecz z oddaniem, Nie jako panujący nad tymi, 
którzy są wam poruczeni, lecz jako wzór dla trzody. A 
gdy się objawi Arcypasterz, otrzymacie niezwiędłą 
koronę chwały. 

Arcykapłan 
Królewskie 
kapłaństwo 

Heb. 4:14 
I Piotra 2:9 

Mając więc wielkiego arcykapłana, który przeszedł 
przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trzymajmy się 
mocno wyznania. 

Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim 
kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, 
abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z 
ciemności do cudownej swojej światłości; 

Oblubieniec Oblubienica Obj. 21;9 

II Kor. 11;2 

I przyszedł jeden z siedmiu aniołów, którzy mieli siedem 
czasz, napełnionych siedmiu ostatecznymi plagami, i tak 
się do mnie odezwał: Chodź, pokażę ci oblubienicę, 
małżonkę Baranka. 

Zabiegam bowiem o was z gorliwością Bożą; albowiem 
zaręczyłem was z jednym mężem, aby stawić przed 
Chrystusem dziewicę czystą, 

Krzew Winny Latorośle Jan. 15:5 
Ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami. 
Kto trwa we mnie, a Ja w nim, ten wydaje wiele owocu; 
bo beze mnie nic uczynić nie możecie. 

Ostatni Adam Nowy 
Człowiek 

Ef. 2:15 
1 Kor. 15:45b, 

48b 

On zniósł zakon przykazań i przepisów, aby czyniąc 
pokój, stworzyć w sobie samym z dwóch jednego 
nowego człowieka 

Tak też napisano: Pierwszy człowiek Adam stał się istotą 
żywą, ostatni Adam stał się duchem ożywiającym. 

Jaki był ziemski człowiek, tacy są i ziemscy ludzie; jaki 
jest niebieski człowiek, tacy są i niebiescy. 

Władca Miasto Obj. 21:9-10 

I przyszedł jeden z siedmiu aniołów, którzy mieli siedem 
czasz, napełnionych siedmiu ostatecznymi plagami, i tak 
się do mnie odezwał: Chodź, pokażę ci oblubienicę, 
małżonkę Baranka. I zaniósł mnie w duchu na wielką i 
wysoką górę, i pokazał mi miasto święte Jeruzalem, 
zstępujące z nieba od Boga, 

Właściciel Lud Tyt. 2:14 
Który dał samego siebie za nas, aby nas wykupić od 
wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud na własność, 
gorliwy w dobrych uczynkach, 

Pierworodny Domostwo Ef. 2:19 
Kol. 1:18b 

Tak więc już nie jesteście obcymi i przychodniami, lecz 
współobywatelami świętych i domownikami Boga, 

On jest początkiem, pierworodnym z umarłych, aby we 
wszystkim był pierwszy, 

Dziedzic Dziedzictwo Ef. 1:18 
I oświecił oczy serca waszego, abyście wiedzieli, jaka 
jest nadzieja, do której was powołał, i jakie bogactwo 
chwały jest udziałem świętych w dziedzictwie jego, 
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Fundament Kościoła     

Mat. 16:18 

18. A Ja ci powiadam, że ty jesteś Piotr (Πε ́τρος – mała skała, kamień), i na tej opoce (πε ́τρα – 
skała) zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne nie przemogą go.(BW) 

• Πέτρος – jest to słowo rodzaju męskiego i oznacza kamień, małą skałę. W N.T. 161 rzay jest użyte 
na określenie Piotra, 1 raz jako mała skała. 

• πέτρα – słowo rodzaju żeńskiego i oznacza masyw skalny, dużą skałę. W N.T. 16 razy występuje i 

oznacza masyw skalny, dużą skałę. 

Tak duża różnica nie może wskazywać na to, że to Piotr jest skałą!  Poza tym nie ma żadnego innego 
fundamentu na którym jest zbudowany Kościół, a jest nim Chrystus. 

1 Kor. 3:11 
11. Albowiem fundamentu innego nikt nie może założyć oprócz tego, który jest założony, a którym 
jest Jezus Chrystus. (BW) 
 

Pogląd pierwszy Pogląd drugi Pogląd trzeci 

„Skała” = Piotr „Skała” = Chrystus „Skała” = wyznanie Piotra 

Podtrzymywany przez 
Tertulliana, Cypriana, 

Watykan 

Podtrzymywany przez Augustyna, 
Kalwina, Zwinglego 

Podtrzymywany przez 
Chryzostoma, Zahna 

Argumenty za 

• Chrystus przemawiał do 
Piotra gdy mówił o skale. 

• Petros (Piotr) oznacza 
małą skałę. 

• Według katolicyzmu, Piotr 
był pierwszym papieżem. 

 

• 1 Kor. 3:11 fundamentem jest tylko 
Chrystus 

• 1 Kor. 10:4 Paweł nazywa Jezusa 
„petra” 

• Piotr nie nazywa się „petra” tylko 
„petros” 

• 1 P. 2:8 Piotr nazywa Jezusa 
„petra” 

• Chrystus był zadowolony z 
wyznania Piotra Mat. 16:16-18 

• Prawda, że Jezus jest Synem 
Bożym stanowi fundament 
Kościoła. Skałą jest wyznanie 
Piotra że Jezus jest skałą. 

Argumenty przeciw 

• Jest różnica pomiędzy 
petros (małą skałą) a petra 
(dużą skałą) 

• Piotr nazywa Chrystusa 
fundamentem (I P 1:4-8). 

• I Kor. 3:11 pokazuje nam, 
że niemożliwe jest, by 
Piotr był fundamentem 
kościoła. 

• Chrystus nie mógł użyć dokładnie 
tych słów, gdyż mówił po aramejsku 
(ale przecież Duch Święty natchnął 
słowa NT i on sprawił że te się tu 
znalazły). 

• Chrystus nigdy nie mówi, że jest 
skałą (a skąd wiedzą skoro mówił po 
aramejsku, poza tym Piotr nigdy nie 
mówił o sobie, że jest skałą). 

• Nigdzie w Nowym 
Testamencie „petra” nie 
oznacza wyznania wiary. 

 

4. Kościół a Duch Święty 

W dniu Pięćdziesiątnicy Duch Święty zstąpił na wierzących i to dało początek Kościołowi. On chrzci 
wierzących w Ciało Chrystusa, wypełnia, zamieszkuje, wyposaża, prowadzi, pociesza, udziela 
Kościołowi darów (zob. Pneumatologia). Można powiedzieć, że Duch Święty daje Kościołowi życie i 
moc. 


