Podstawowe
Zasady Biblijne

Królestwo Boże

Co to jest Królestwo Boże? Na to pytanie udziela się kilku odpowiedzi:





Niebo – tam, gdzie jest Bóg
Kościół panujący duchowo na ziemi
Jezus Chrystus panujący w sercach ludzi
Jezus Chrystus panujący na ziemi

Tylko ostatnia z nich pasuje do nauczania Biblii.
Po zmartwychwstaniu Jezus spędził czterdzieści dni z swoimi uczniami i mówił o królestwie
Bożym (Dz 1,3). Pod koniec tego czasu uczniowie pytali go: Panie, czy w tym czasie przywrócisz
królestwo Izraela? Nie powiedział im, że ich wyobrażenie o Królestwie jest niewłaściwe, lecz
stwierdził: Nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec ustalił swoją władzą (ww. 6-7).
Potem Jezus wstąpił do nieba, a aniołowie obiecali uczniom: ten Jezus, wzięty od was do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście go wstępującego do nieba (w. 11). Później Piotr powiedział: nastanie czas, kiedy Pan was pocieszy, zsyłając zapowiedzianego wam Mesjasza Jezusa. Niebo zatrzyma go aż do czasu powszechnego odnowienia, o którym od dawna mówił Bóg przez świętych proroków (3,20-21 BP).
Zestawiając te fragmenty, stwierdzamy, że Królestwo Boże wiąże się z…





odnowieniem czegoś, co kiedyś istniało;
narodem Izraela;
powrotem Chrystusa;
naukami Starego Testamentu.

To, że Królestwo Boże już kiedyś istniało, pokazują niektóre słowa króla Dawida: A spośród
wszystkich synów moich […] [Bóg] wybrał Salomona, syna mego, aby zasiadł na tronie królestwa
Pańskiego nad Izraelem (1 Krn 28,5).
Izrael Królestwem Bożym
Starotestamentowe królestwo Izraela ustanowione pod rządami Dawida było zatem Królestwem
Bożym. Różne elementy tego królestwa były wszystkie od Boga:
1

Król. Dawid powiedział: Jednakże Pan, Bóg Izraela, wybrał mnie spośród całego domu ojca mego, abym był królem nad Izraelem na zawsze; Judę bowiem wybrał na władcę, a z rodu Judy – dom ojca mego i z synów ojca mego mnie raczył ustanowić królem nad Izraelem
(1 Krn 28,4).

2

Poddani. Poddanymi z narodu Izraela byli Żydzi, o których Bóg powiedział: ty bowiem
jesteś narodem poświęconym Panu, Bogu twojemu. Ciebie wybrał Pan, Bóg twój, byś spośród wszystkich narodów, które są na powierzchni ziemi, był ludem będącym Jego szczególną własnością (Pwt 7,6).

3

Ziemia. Kraj Izraela to Boża ziemia: Nie wolno sprzedawać ziemi na stałe; ziemia należy
bowiem do mnie, a wy jesteście u mnie tylko przechodniami i gośćmi (Kpł 25,23).

4

Stolica. Stolicą królestwa Izraela była Jerozolima, o której psalmista powiedział: Pan bowiem wybrał Syjon, tej siedziby zapragnął dla siebie: To jest miejsce mego odpoczynku na
wieki, tu będę mieszkał, bo tego pragnąłem dla siebie (Ps 132,13-14).

5

Prawo. Prawo obowiązujące w Izraelu zostało dane przez Boga Mojżeszowi, który mówi:
W tym czasie ja stałem między Panem a wami, aby wam oznajmić słowa Pana (Pwt 5,5).

Przyszłe Królestwo
Podstawą Królestwa, które ma założyć Jezus Chrystus po powrocie jest odnowione królestwo
Izraela, lecz to Królestwo będzie się rozciągać na cały świat, chociaż jego centrum będzie Izrael.
Można to pokazać, rozpatrując przyszłe Królestwo pod tymi samymi pięcioma nagłówkami:
1

Król. Jezus Chrystus będzie rządził Izraelem i światem jako potomek króla Dawida: Będzie on wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da mu tron jego praojca,
Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a jego panowaniu nie będzie końca
(Łk 1,32-33).

2

Poddani. Ezechiel przepowiada: Tak mówi Pan Bóg: Oto wybieram Izraelitów spośród ludów, do których pociągnęli, i zbieram ich ze wszystkich stron, i prowadzę ich do ich kraju.
I uczynię ich jednym ludem w kraju, […] i jeden król będzie nimi wszystkimi rządził. […]
Sługa mój, Dawid, będzie królem nad nimi (37,21-24). Żydzi będą poddanymi Królestwa
Jezusa Chrystusa, który będzie panował jako Syn (potomek) Dawida. Jego poddanymi nie
będzie jednak tylko Izrael, lecz cały świat: I oddadzą mu pokłon wszyscy królowie, wszystkie narody będą mu służyły (Ps 72,11).

3

Ziemia. Zwróć uwagę na nacisk położony na kraj Izraela w powyższym cytacie z Księgi
Ezechiela (37,21-24): prowadzę ich do ich kraju. I uczynię ich jednym ludem w kraju, na
górach Izraela. Dalej powiedziane jest: Będą mieszkali w kraju, który dałem słudze mojemu, Jakubowi, w którym mieszkali wasi przodkowie (w. 25). Panowanie Chrystusa będzie
jednak rozciągać się na całą ziemię: A Pan będzie królem nad całą ziemią (Za 14,9);
I panować będzie od morza do morza, od rzeki aż po krańce ziemi (Ps 72,8).

4

Stolica. Jeremiasz mówi: W tamtych czasach Jerozolima będzie się nazywała Tronem Pana. Zgromadzą się w niej wszystkie narody w imię Pana (3,17).

5

Prawo. Izajasz, również mówiąc o Jerozolimie jako stolicy ogólnoświatowego Królestwa
Bożego, stwierdza: Mnogie ludy pójdą i rzekną: Chodźcie, wstąpmy na Górę Pańską do
świątyni Boga Jakubowego! Niech nas nauczy dróg swoich, byśmy kroczyli Jego ścieżkami.
Bo prawo wyjdzie z Syjonu i słowo Pańskie – z Jeruzalem (2,3).

Kiedy zostanie założone Królestwo?
Królestwo Boże zostanie założone, gdy Chrystus powróci w spełnieniu obietnicy danej uczniom
w Dz 1,11. Jezus Chrystus wspomina o dwóch znakach wskazujących na czas, gdy to nastąpi:
Gdy przywrócony zostanie Izrael: I polegną od ostrza miecza, i zapędzeni będą w niewolę między
wszystkie narody, i będzie Jeruzalem deptane od pogan, aż się wypełnią czasy pogan (Łk 21,24
BG). Po prawie dwóch tysiącach lat Żydzi znowu mają teraz kontrolę nad Jerozolimą.
Gdy świat będzie nękany kłopotami: Będą znaki, […] a na ziemi trwoga narodów. […] Ludzie
mdleć będą ze strachu, w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi (ww. 25-26). Taka sytuacja
powstała w dwudziestym wieku, szczególnie w ostatnich latach.
Po wystąpieniu tej sytuacji:
I wówczas ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego w obłoku z mocą i wielką chwałą. (w. 27)
…tak i wy, gdy ujrzycie, że to się dzieje, wiedzcie, iż blisko jest Królestwo Boże. (w. 31)
Królestwo Boże wkrótce zostanie ustanowione. Teraz jest czas, żeby się na nie przygotować.
BG: Biblia Gdańska; BP: Biblia Poznańska; pozostałe cytaty: Biblia Tysiąclecia, wyd. IV
Ulotka ta została przygotowana przez redakcję miesięcznika Testimony w celu zachęcenia do studiowania biblijnych
zasad, zarówno samodzielnie jak i w eklezji. Więcej ulotek
z tej serii można znaleźć na stronie polskich chrystadelfian:

www.prawdybiblijne.com

