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Biblijny Kościół Baptystyczny – podstawy doktrynalne 
 
Część V – Człowiek (Antropologia – doktryna o człowieku) 
 

1. Jak wszystkie kolejne doktryny, na których opieramy działalność naszego kościoła – oparta na 
tym, co mówi Pismo Święte – podkreśla to fundamentalne znaczenie tego, jak patrzymy na 
Biblię. 

 
2. Statut BKB nie zawiera jednego wyodrębnionego punktu odnośnie człowieka – raczej w wielu 

punktach jest odniesienie do jego pochodzenia, statusu, roli, przyszłości, itp. 
 

3. Część tych „odniesień” omawialiśmy już lub będziemy omawiali przy okazji innych doktryn – 
np. mówiliśmy o działaniu Ducha Świętego w człowieku. 

 
4. Tutaj zbierzemy podstawowe elementy, wspomniane w Statucie, które są ważne w kontekście 

tego, co Biblia naucza na temat człowieka. 
 

5. Statut mówi o „dziele stworzenia (…) człowieka” – człowiek został stworzony przez Boga w 
szóstym dniu stworzenia. 

 
a. I Mojżeszowa 1;26-28 
b. I Mojżeszowa 2;7 / 21-22 
c. Ew. Mateusza 19;4 
d. Ew. Łukasza 3;38 
 
e. Nie uznajemy teorii ewolucji w jakiejkolwiek postaci i formie – przyjmujemy 

dosłownie Biblijny tekst stworzenia. 
 

6. Wierzymy (Statut bezpośrednio tego nie wymienia), że człowiek składa się z części 
materialnej i niematerialnej 

 
a. Część materialna – ciało  

i. I Mojżeszowa 6;3 
ii. Rzymian 6;12-13 

iii. I Koryntian 15;39-50 
iv. Część materialna jest „tymczasowa” – poddana procesom przemijania i śmierci 

1. Rzymian 8;11 
2. II Koryntian 4;16 
3. Filipian 3;21 
 

b. Część niematerialna – dusza, duch i inne 
i. Odwieczna dyskusja – czy duch i dusza to jedna część, czy dwie oddzielne. 

ii. Argumenty w jedną i drugą stronę. 
1. Biblia czyni pewne różnice między tymi pojęciami 

a. Rzymian 8;16 
b. I Tesaloniczan 5;23 
c. Hebrajczyków 4;12 

2. Z drugiej strony wydają się one być „zamienne” 
a. Ew. Łukasza 1;46-47 
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iii. Co z innymi „częściami” niematerialnymi? 
1. Serce 

a. Ew. Mateusza 22;37 
b. Hebrajczyków 4;7 

2. Sumienie 
a. Hebrajczyków 10;22 
b. I Piotra 2;19 

3. Umysł 
a. Rzymian 12;2 
b. Efezjan 4;23 
 

iv. Nie jesteśmy dogmatyczni w rozróżnianiu niematerialnych części człowieka 
1. Część niematerialna jest wieczna. 

a. Ew. Łukasza 16;19-31 
b. II Koryntian 5;6-10 

 
7. Statut mówi o „dziele (…) zbawienia człowieka” – człowiek potrzebuje zbawienia. 
 

a. Człowiek (Adam i Ewa razem) zgrzeszył i tym samym każdy kolejny jego potomek jest 
grzeszny (wyjątek – nasz Pan Jezus Chrystus – „niepokalane poczęcie”) 

i. I Mojżeszowa 3 rozdział 
ii. Rzymian 5;12-14 

 
b. Człowiek jest całkowicie „zepsuty” poprzez upadek w grzech 

i. Nie ma w człowieku żadnej „części”, która nie byłaby „uszkodzona” poprzez 
grzech. 

ii. I Mojżeszowa 6;5 
iii. Jeremiasza 17;9 
iv. Rzymian 3;10-18 
v. Efezjan 2;1 

vi. Tytusa 1;15 
 

8. Podsumowanie 
 

a. Wierzymy, że człowiek został stworzony bezpośrednim Bożym aktem, upadł w grzech 
i potrzebuje Bożego zbawienia. Składa się z materialnego – śmiertelnego ciała i części 
niematerialnej – wiecznej. 

 
b. Ważne pytanie: ciało, które („gdzieś tam”) ma duszę czy wieczna dusza, która 

tymczasowo przebywa w ciele? 
 

c. O innych aspektach odnoszących się do człowieka będziemy mówić przy okazji innych 
doktryn (np. o grzechu, o zbawieniu). 


