
 

 

 

 

 

 

Kościół 
Królestwo Boże na ziemi 

 

Kiedy Jezus powołał dwunastu uczniów, założył fundament pod Kościół, który miał być ucieleśnieniem 

Królestwa Bożego na tym świecie i miał kontynuować Jego dzieło. Wierzący mieli działać razem, 

ponieważ do tej pracy potrzeba wielu darów i zdolności. Kościół jest społecznością, w której wierzący 

wzrastają w wierze i są przygotowywani do służby. Spotykają się, by opowiadać o tym, jak się mają, 

modlić się za siebie nawzajem i za innych, studiować Biblię, obchodzić Wieczerzę Pańską, służyć 

ludziom i głosić Ewangelię.   

Ewangelia Mateusza 16,13-20 

Jak brzmiało wyznanie Piotra dotyczące Jezusa? Co ono oznaczało? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Co Jezus powiedział o Kościele? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Jezus użył tutaj pewnej gry słów. Powiedział do Piotra: Ty jesteś Piotr (po grecku: „petros”, czyli kamień) 

i na tej skale (po grecku: „petra”, czyli skała) zbuduję mój Kościół. Kościół nie został zbudowany na 

Piotrze, ale na jego wyznaniu, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym. Skałą w Biblii jest Jezus Chrystus 

(zob. 1 List do Koryntian 3,11 oraz Psalm 18,3.32.47). Klucze, które otrzymał Piotr, nie były jego 

własnymi słowami, ale wieczną Ewangelią, która otwiera ludziom niebo (por. Ewangelia Łukasza 11,52 

oraz Apokalipsa Jana 3,7). 

 

1 

Kroki z Jezusem #46 

 



Biblia używa różnych określeń do opisania Kościoła. Jakie terminy i obrazy znajdują się w poniższych 

tekstach biblijnych? Co one wyrażają? 

1 List do Koryntian 12,12.27:___________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

2 List do Koryntian 11,2:_______________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

List do Galacjan 3,26:_________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

List do Efezjan 2,19-22:_______________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

1 List do Tymoteusza 3,15:_____________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

1 List Piotra 2,9:_____________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
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Kościół jest ciałem Chrystusa, Jego oblubienicą, rodziną Bożą, świątynią, Kościołem Boga żywego, 

filarem i podwaliną prawdy, ludem Bożym, wybranym pokoleniem, królewskim kapłaństwem, ludem 

świętym.  Wszystkie te obrazy i koncepcje oddają ścisły związek między Bogiem a Jego Kościołem oraz 

ukazują Boże dalekosiężne cele i zamierzenia wobec Kościoła. Jak wielkim przywilejem jest móc być 

częścią Kościoła Jezusa Chrystusa! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mój krok z Jezusem 

Co uświadomiłeś sobie dzięki temu studium biblijnemu? Jakie decyzje pragniesz podjąć, aby 

zastosować to w swoim życiu? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
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