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Lekcja 11

KRÓLESTWO BOŻE – POKÓJ NA ZIEMI
Czytanie:

Księga Izajasza 35

Pokój na ziemi – kiedy?
Gdy urodził się Jezus, aniołowie śpiewali z radości. Słowa ich pieśni są zapisane w Ewangelii Łukasza
2,14:

„Chwała na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój, w ludziach dobre upodobanie” (BG).
Jednak od tamtego dnia aż do dzisiaj nigdy nie było prawdziwego i trwałego pokoju na ziemi. I nigdy
też nie będzie, aż Jezus powróci na ziemię, żeby założyć Królestwo Boże.
Stary Testament mówi nam wiele o tym Królestwie i daje nam wiele obrazów czasu pokoju
i pomyślności, który wraz z nim nastanie.

Rozległość Królestwa
Spójrz jeszcze raz na Psalm 72. W tym Psalmie dostajemy słowny opis czasu, gdy Boże Królestwo
zostanie ustanowione na ziemi. Lecz chwilowo zwróć szczególną uwagę na werset 8.:

„I panować będzie od morza do morza, od rzeki aż po krańce ziemi”.
Mówi nam to, że Królestwo założone przez Jezusa, z centrum w Izraelu, będzie rozciągać się na całą
ziemię. Znajdujemy tę samą rzecz w Psalmie 2,8, gdzie Bóg zwraca się do Jezusa, mówiąc:

„Żądaj ode Mnie, a dam ci narody w dziedzictwo i w posiadanie twoje krańce ziemi”.
Spójrzmy na jeszcze jeden werset. Przejdź do 14. rozdziału Księgi Zachariasza i przeczytaj werset 9.:

„A Pan będzie królem nad całą ziemią. Wówczas Pan będzie jeden i jedno będzie Jego imię”.
Panowanie Chrystusa
Jezus Chrystus będzie panował z Jerozolimy, swej stolicy, którą nazwał kiedyś „miastem wielkiego
Króla” (Ewangelia Mateusza 5,35). Jego prawo będzie wychodzić na całą ziemię, jak czytamy w
Księdze Izajasza 2. Przeczytaj wersety 1.-4., a w szczególności zwróć uwagę:

„Prawo wyjdzie z Syjonu i słowo Pańskie – z Jeruzalem”.
Idealne królestwo
Załóżmy, że poproszono Cię, żebyś określił(a), w jakich warunkach chciał(a)byś mieszkać w idealnym
świecie.
Jedną z pierwszych rzeczy, o które byś poprosił(a) to bezpieczeństwo; wolność od strachu i pokój, by
cieszyć się owocami swej pracy. W rzeczywistości, prawdopodobnie miał(a)byś na myśli obraz
podobny do tego, który daje nam prorok Micheasz:

„Będzie on rozjemcą między licznymi ludami i wyda wyroki na narody potężne, odległe;
i przekują miecze swe na lemiesze, a swoje włócznie na sierpy. Naród przeciwko narodowi nie
podniesie miecza, nie będą się więcej zaprawiać do wojny, lecz każdy będzie siadywał pod swą
winoroślą i pod swym drzewem figowym; i nie będzie tego, kto by niepokoił, bo usta Pana
Zastępów przemówiły” (Księga Micheasza 4,3-4).
Lecz zanim będziemy mogli mieć pokój, musi nastąpić prawdziwy wysiłek ze strony ludzi, żeby
chodzili drogami Boga. Dopóki ludzie będą chodzili swoimi własnymi drogami, będą kłopoty. Więc
jednym z pierwszych dzieł Pana Jezusa będzie nauczenie wszystkich narodów o drogach Boga.
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Ale – możesz powiedzieć, są tacy, którzy po prostu nie chcą słuchać! To prawda, a ci, którzy nie będą
posłuszni, zostaną ukarani, jak czytamy w Księdze Izajasza 11,4:

„Rózgą swoich ust uderzy gwałtownika”
– albowiem pamiętaj: gdy Jezus powróci, będzie miał pełnię władzy.

Kto będzie w Królestwie?
Po pierwsze, będą władcy. Będą to mężczyźni i kobiety, którzy byli uczniami, wyznawcami Jezusa, ze
wszystkich wieków, którzy teraz otrzymają od Jezusa życie wieczne przy jego przyjściu. Będą królami i
kapłanami, pomagającymi Jezusowi rządzić światem. Będą oni ludźmi nieśmiertelnymi (czyli ludźmi,
którzy nie umrą ponownie).

„I śpiewali nową pieśń, mówiąc: Godzieneś jest wziąć księgi i otworzyć pieczęci ich, żeś był
zabity i odkupiłeś nas Bogu przez krew swoję ze wszelkiego pokolenia i języka, i ludu,
i narodu: (10) I uczyniłeś nas Bogu naszemu królami i kapłanami, i królować będziemy na
ziemi” (Apokalipsa (Objawienie) 5,9-10 BG).
Będą również Żydzi, którzy przyjęli Jezusa jako swojego króla. Jerozolima stanie się stolicą całego
świata. Wszystkie narody będą na nią zważać, bo tam będzie Boże prawo.

„W tamtych czasach Jerozolima będzie się nazywała Tronem Pana. Zgromadzą się w niej
wszystkie narody w imię Pana i nie będą już postępowały według zatwardziałości swych
przewrotnych serc” (Księga Jeremiasza 3,17).
Będzie pośród nich Chrystus, a oni będą wielce błogosławieni, chociaż nadal będą śmiertelni (czyli
będą mogli umrzeć).
Gdy przyjdzie Chrystus, Boże sądy będą surowe, i wielu ludzi zginie. Lecz ci, którzy pozostaną przy
życiu, na całym świecie, będą pod panowaniem Jezusa uczyć się tego, co podoba się Bogu – jak
mówi nam o tym Księga Izajasza 26,9:

„Gdy Twe sądy jawią się na ziemi, mieszkańcy świata uczą się sprawiedliwości”.
Pomyślność dla wszystkich
Przy tak doskonałych warunkach, jakie będą wówczas panowały, wszędzie, z lewa i z prawa, będzie
pomyślność. Psalm 72,16 mówi:

„Gdy się wrzuci garść zboża do ziemi na wierzchu gór, zaszumi jako Liban urodzaj jego”
(BG).
Szczyty gór są zazwyczaj nagie. Jeżeli na szczytach gór ma być zboże, to możemy sobie wyobrazić,
jaka obfitość będzie w dolinach.

„Ziemia wydała swój owoc: Bóg, nasz Bóg, nam pobłogosławił” (Psalm 67,7)
Nawet pustynie będą w tym czasie zielone. Przeczytaj jeszcze raz piękne wersety w Księdze Izajasza
35,1-2, które mówią nam, jak…

„…weselić się z tego będzie pustynia i miejsce leśne, a rozraduje się i zakwitnie jako róża.
Ślicznie zakwitnie, i radując się weselić się będzie z wykrzykaniem” (BG).
Uzdrowienie umysłu i ciała
Wraz z tymi błogosławieństwami przyjdzie też błogosławieństwo lepszego zdrowia i większej siły. Gdy
Jezus żył na ziemi prawie 2000 lat temu, przynosił zdrowie wielu tym, którzy byli chorzy, korzystając z
mocy, którą dał mu Bóg. W Królestwie Bożym znowu widoczna będzie ta moc. Czytaj dalej w Księdze
Izajasza 35, do wersetów 5.-6.:

„Wtedy przejrzą oczy niewidomych i uszy głuchych się otworzą. Wtedy chromy wyskoczy jak
jeleń i język niemych wesoło krzyknie”.
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Możemy też sobie wyobrazić, że ludzie śmiertelni będą żyli dłużej niż dzisiaj. O tym, że tak będzie
dowiadujemy się od proroka Zachariasza. Mówi on:

„I znowu staruszkowie i staruszki zasiądą na placach Jeruzalem, wszyscy z laskami w ręku z
powodu podeszłego wieku. I zaroją się place miasta od bawiących się tam chłopców
i dziewcząt (Księga Zachariasza 8,4-5).
Te wersety mówią o Jerozolimie, ale jak widzieliśmy, błogosławieństwa Królestwa będą rozciągać się
na całą ziemię.

Pewne słowo Boga
Być może myślisz sobie: „Wszystko to ładnie wygląda, ale na pewno jest zbyt dobre, żeby mogło być
prawdziwe”. Gdyby te obietnice, o których przeczytaliśmy, zależały od ludzi, to z pewnością nie
pokładalibyśmy w nich ufności. Z powodu ludzkiej słabości nawet najlepsi ludzie mogą nie zdołać
zrobić tego, co obiecują.
Lecz te obietnice pochodzą od Boga, możemy więc pokładać w nich całkowitą ufność. Przeczytaj
Księgę Izajasza 55,6-11, a szczególnie zwróć uwagę na werset 11.:

„Tak słowo, które wychodzi z ust moich, nie wraca do Mnie bezowocne, zanim wpierw nie
dokona tego, co chciałem, i nie spełni pomyślnie swego posłannictwa”.
Możemy więc z radością wyczekiwać czasu, gdy będzie „Chwała na wysokościach Bogu, a na ziemi
pokój” (Ewangelia Łukasza 2,14).

Jeszcze większa doskonałość
Okres Królestwa będzie trwać tysiąc lat. Mówimy o tym czasie jako o Millennium – 'Millennium' to po
prostu słowo oznaczające ‘tysiąc lat’. Będzie to wspaniały czas, nie będzie jednak doskonały. Zwykli
mężczyźni i kobiety żyjący w Królestwie nadal będą mieli ludzką naturę, której tak łatwo przychodzi
grzeszenie. Nadal będą się starzeć i umierać. Dowiadujemy się nawet, że pod koniec tysiąca lat
niektóre narody zbuntują się przeciwko rządom Pana Jezusa.
On oczywiście całkowicie ich pokona. W tym czasie ci, którzy byli wierni w wieku Królestwa otrzymają
dar życia wiecznego. Ci, którzy umarli, zostaną wskrzeszeni i osądzeni przez Jezusa. Wtedy cała
ziemia napełni się chwałą Boga, a On – wielki Stwórca – będzie „wszystkim we wszystkim” (1. List do
Koryntian 15,28).
SCHEMAT WIEKÓW LUDZI I BOGA
powrót Chrystusa na ziemię

Chrystus przekazuje Królestwo swemu Ojcu
Bóg „wszystkim we
wszystkim”,
żyją tylko ludzie
nieśmiertelni

Królestwo Boże na ziemi 1000 lat,
Chrystus rządzi na ziemi jako Król,
żyją ludzie śmiertelni i nieśmiertelni

Obecne czasy,
królestwa ludzi

koniec rządów ludzi, wskrzeszenie wierzących

koniec wszelkiego grzechu i śmierci

Podsumowanie
1. Gdy Jezus powróci, stanie się Królem Świata.
2. Jego stolicą będzie Jerozolima.
3. Na całym świecie będzie pokój i pomyślność, zdrowie i szczęście.
4. W jego ogólnoświatowym Królestwie wszyscy będą się uczyć, jak być posłusznym
Bożym przykazaniom.
5. W Królestwie będą:
f. ludzie nieśmiertelni, którzy w swoim życiu szli za Jezusem i byli posłuszni
Bogu. Będąc nieśmiertelnymi, nie będą już cierpieć bólu ani nie będą musieli
walczyć z grzechem. Będą pomagali Jezusowi rządzić i troszczyć się o świat
i jego ludzi w Królestwie Bożym.
g. ludzie śmiertelni, którzy przetrwają niebezpieczeństwa i zagrożenia
związane z Bożymi sądami i karami dla złego świata. Będą oni uczyć się, jak
służyć Bogu i czcić Boga.
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Rozdziały do przeczytania
Psalm 72; Księga Micheasza 4,1-7

Naucz się na pamięć
Psalm 22,28-29:

„Wspomną i nawrócą się do Pana wszystkie granice ziemi, i kłaniać się będą przed obliczem
twojem wszystkie pokolenia narodów. Albowiem Pańskie jest królestwo, a on panuje nad
narodami” (BG).
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