
Chrystus jedynym fundamentem
Kościoła

Fundament
element konstrukcyjny przekazujący na podłoże gruntowe całość obciążeń 
budowli lub maszyn (w przypadku fundamentu pod maszynę, urządzenie) 
wykonany z betonu, żelbetu, murowany z cegieł lub kamieni, rzadziej z drewna 
(budowle lekkie). Pod wpływem przekazywanych obciążeń dochodzi do 
odkształceń gruntu, co z kolei powoduje osiadanie budowli. 
W związku z tym, dobór odpowiedniego rozwiązania fundamentu (sposobu 
posadowienia budynku) ma zapewnić:

minimalne i równomierne osiadanie budowli oraz jej stateczność, 
zabezpieczenie budowli przed zawilgoceniem, 
właściwą głębokość posadowienia,
łatwość wykonania (źródło: wikipedia).
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Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, 
można porównać z człowiekiem roztropnym, 

który dom swój zbudował na skale.
Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry 

i uderzyły w ten dom.
On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony.

Każdego zaś, kto tych słów moich słucha, 
a nie wypełnia ich, 

można porównać z człowiekiem nierozsądnym, 
który dom swój zbudował na piasku. 

Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry 
i rzuciły się na ten dom. 

I runął, a upadek jego był wielki 
(Mt 7, 24-27).
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Etapy ustanowienia Kościoła przez Chrystusa

Powołanie uczniów
Wybór apostołów

Rozesłanie uczniów
Ustanowienie sakramentów

Budowanie wspólnoty apostołów, uczniów i wiernych
Konstytucja Kościoła – dwa przykazania miłości

Przekazanie prymatu św. Piotrowi
Ostatnia Wieczerza

Męka i śmierć Chrystusa
Zmartwychwstanie Chrystusa

Wniebowstąpienie i zesłanie Ducha Świętego
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Według danej mi łaski Bożej, jako roztropny budowniczy, 
położyłem fundament, ktoś inny zaś wznosi budynek. 

Niech każdy jednak baczy na to, jak buduje. 
Fundamentu bowiem nikt nie może położyć innego, 

jak ten, który jest położony, a którym jest Jezus Chrystus. 
I tak jak ktoś na tym fundamencie buduje: ze złota, ze srebra, 

z drogich kamieni, z drzewa, z trawy lub ze słomy, 
tak też jawne się stanie dzieło każdego: odsłoni je dzień Pański; 

okaże się bowiem w ogniu, który je wypróbuje, jakie jest. 
Ten, którego dzieło wzniesione na fundamencie przetrwa, otrzyma zapłatę; 

ten zaś, którego dzieło spłonie, poniesie szkodę: 
sam wprawdzie ocaleje, lecz tak jakby przez ogień.

Czyż nie wiecie, żeście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was? 
Jeżeli ktoś zniszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg. 

Świątynia Boga jest świętą, a wy nią jesteście 
(1 Kor 3, 10-17).

Co Twoim zdaniem oznaczają wymienione w tekście „materiały budowlane”?
W jaki sposób możesz odnieść powyższe słowa do swojego życia?
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