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Teologia apostoła Pawła jest głównie świadec-
twem o zbawym dziele Boga w Jezusie Chrystu-
sie, a więc ma wymiar chrystologiny i soteriolo-
giny. Podmiotem działania Boga jest łowiek, 
którego Bóg powołuje pez Jezusa Chrystusa 
i wciela go do ołeności swojego ludu, którym 
jest Kościół Boży.

 ostoł Paweł w barwnych i dynaminych 
mowach misyjnych kreślił obraz Chrystusa uky-
żowanego (Ga 3,1). Niego innego nie pragnął, 
jak tylko zwiastować Chrystusa, którego kiedyś 
peśladował w Jego wyznawcach, a po peżyciu 
chrystofanii pod Damaszkiem stał się Jego gorli-
wym sługą i apostołem. 

Do głębi pejmujące jest wyznanie apostoła: 
„Biada mi, jeślibym nie zwiastował ewangelii” 
(1 Kor 9,16c). Pedstawienie reeksji teologinej 
apostoła Pawła bez chrystologii nie tylko było-
by niepełne, ale pede wszystkim nieprawdziwe 
i wypaone. 

Niewątpliwie apostoł Paweł wniósł wiele do 
chrystologii asów apostolskich. Nie jest jednak 
jej twórcą, bowiem myśl na temat osoby i dzieła 
Jezusa Chrystusa powstała w pierwotnym Koście-
le cheścijańskim bezpośrednio po zmawych-
wstaniu Jezusa. Była ona odpowiedzią na pytanie, 
które wymagało odpowiedzi: Kim właściwie był 
Jezus z Nazaretu? Mogła ona powstać jedynie 
na gruncie womnień peżyć uniów Jezusa, 
słów Mista, pede wszystkim roszeń Jezusa, 
które ueni w Piśmie uważali za bluźnierstwo, 
wymagające pykładnego ukarania. Line od-
woływania się apostoła Pawła i jego uniów do 
starocheścijańskich hymnów i wyznań świadą, 
że od samego poątku istnienia Kościoła dyna-
minie rozwijała się w nim myśl chrystologina. 

Kościół cheścijański nierozerwalnie związany 
jest z Chrystusem. Jest wynikiem historynego 
procesu, który zakotwiony jest w osobie uky-
żowanego i zmawychwstałego Jezusa Chrystusa. 
Kontynuuje on zbawe dzieło Chrystusa i jest 
wyrazem jego obecności w świecie. Według apo-
stoła Pawła Kościół cheścijański jest Kościołem 
Bożym, co znay, że jest Kościołem świętych a-
sów ostatenych. Paweł myśl tę pejął z pierw-
szego Kościoła, założonego w Dzień Pięćdziesiąt-
nicy w Jerozolimie (Dz 2,1nn), a tytuł ten peniósł 
na wszystkie inne Kościoły lokalne, które on i inni 
zakładali na terenie rozległego obszaru Cesarstwa 
Rzymskiego. Obdaając wszystkie Kościoły lokal-
ne tytułem Kościół Boży, wyraził myśl o jedności 
Kościoła Jezusa Chrystusa. 

Książka pt. „Chrystus i Kościół Boży w reeksji 
apostoła Pawła” składa się więc z dwóch ęści. 
Pierwsza poświęcona jest Chrystusowi. Część ta 
składa się z dwóch rozdziałów (1. Jeden Pan, Jezus 
Chrystus; 2. Kyż Jezusa Chrystusa). Jest w niej 
mowa o osobistym stosunku Wielkiego osto-
ła do Chrystusa, o tytułach chrystologinych, 
py pomocy których usiłowano opisać tajemnicę 
Chrystusa, o związku Pawłowej myśli chrysto-
loginej z chrystologią pierwszych lat istnienia 
Kościoła cheścijańskiego i o osobistym wkładzie 
św. Pawła do chrystologii Kościoła apostolskiego. 
Ta ostatnia myśl omówiona została w 2. rozdziale. 
W drugiej ęści jest mowa o Kościele Bożym (3. 
Kościół Boży), jego powstaniu i związku z Panem 
Kościoła, Jezusem Chrystusem. Zostały w niej też 
omówione obrazy, jakimi posługuje się św. Paweł, 
opisując Kościół Boży. Mowa jest też o struktue 
Kościoła w asach apostoła Pawła, ale także bez-
pośrednio po śmierci Wielkiego ostoła.
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