Poziom 3 Lekcja 6
KRÓL I JEGO KRÓLESTWO
Opracował Don Krow
Tym, co odróżniało Izraela od innych narodów w Starym Testamencie, była teokracja. Inaczej rzecz
ujmując, Izraelem bezpośrednio rządził Bóg (Ks. Izajasza 43:15). Później w dziejach Izraela, Naród
Wybrany zapragnął, by być takim samym narodem jak wszystkie inne kraje, w których rządy
sprawował król (1 Ks. Samuela 8:5-19). Bóg spełnił ich prośbę i wybrał im króla imieniem Saul
(1 Ks. Samuela 10:24-25 ). Później, w skutek nieposłuszeństwa Saula, Bóg wzbudził nowego króla
Izraelowi - Dawida, człowieka według Bożego serca (Dzieje Apostolskie 13:21-22 i 1 Ks. Królewska
15:3).
Król miał być widzialną reprezentacją niewidzialnego Boga (5 Ks. Mojżeszowa 17:14-20). Kiedy
król podążał za Bogiem, on i jego kraj prosperował. Kiedy jednak król zawodził w podążaniu
za Panem, on i jego kraj popadali w niewolę i ruinę (1 Ks. Samuela 15:22-23).
Gdy Bóg wybrał kogoś na króla, posyłał do niego proroka, by namaścił nowego króla olejem.
Symbolicznie rzecz ujmując, Duch Święty zstępował na wybrańca, aby go uzdolnić i namaścić
do rządzenia. W tym czasie Duch Boży zstępował na niego i przemieniał jego serce, aby ten mógł
rządzić w sprawiedliwości, ponieważ Bóg był z nim (1 Ks. Samuela 10:1, 6-7 i 9). Od namaszczenia
do rządzenia (albo do bycia królem) pochodzi idea Mesjasza. Słowo namaszczony w języku
hebrajskim to Masziach (Mesjasz), a w greckim christos (Chrystus). Prorocy Starego Testamentu
przepowiadali, że w przyszłości przyjdzie Mesjasz (namaszczony) i Bóg z nieba ustanowi Królestwo,
które nigdy nie będzie zniszczone (Ks. Daniela 2:44, 7:14 i 27). Zauważ, że Jezus nigdy nie wyjaśniał
Żydom, co miał na myśli, mówiąc o Królestwie. Oni rozumieli starotestamentową koncepcję
Królestwa (Ks. Izajasza 9:6-7, 11:1-6; Ks. Daniela 2:44, 7:13-14, 18 i 27).
Bez podstawowej wiedzy na temat Królestwa, nie można zrozumieć przesłania Jezusa.
To o Królestwie głosił Jezus i tylko o nim kazał głosić swoim uczniom (Ew. Marka 1:14-15,
Ew. Łukasza 16:16, 9:1-2, Dzieje Apostolskie 28:23-31, Ew. Mateusza 24:14). Odnosiło się ono
również do zbawienia i do życia wiecznego (List do Hebrajczyków 2:3; Ew. Mateusza 19,16, 19:23;
Dzieje Apostolskie 28:23-24, 28 i 30-31). W wyrażeniu Królestwo Boże, kryje się idea Boga jako
Króla, który rządzi daną grupą ludzi. Aby stać się obywatelem Bożego Królestwa, należy sprostać
pewnym wymaganiom. Pierwszym wymaganiem była przemiana serca, którą Biblia nazywa
nawróceniem, opamiętaniem się. Zmiana nastawienia serca w stosunku do Boga; odwrócenie się
od Szatana, grzechu i swoich dróg do Boga, do Chrystusa i Jego dróg. W rezultacie Bóg oferuje (jako
dar przez przelaną krew Jezusa) przebaczenie grzechów i życie wieczne (List do Rzymian 6:23).
Ta dobra nowina jest także nazywana Ewangelią łaski i głoszeniem Królestwa Bożego
(Dzieje Apostolskie 20:24-25). Cechą Królestwa Bożego jest łaska (Ew. Mateusza 20:1-16), a przyszło
ono cicho i w tajemnicy przez posługę Jezusa (Ew. Mateusza 13:33). Pewnego dnia przyjdzie
w chwale, widzialne i kompletne (Ew. Mateusza 13:36-43).
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Pytania
1. Przeczytaj Ks. Daniela 2:44. Starotestamentowi prorocy zapowiadali nadejście Mesjasza
(namaszczonego) i ustanowienie przez Boga Królestwa, które będzie trwało:
A. przez 1000 lat.
B. nigdy nie przeminie.
C. będzie tymczasowe.
2. Przeczytaj Ew. Mateusza 4:17, 23. Co głosił Jezus?
____________________________________________________________________________
3. Przeczytaj Ew. Marka 1:14-15. Jezus głosił Ewangelię o...?
____________________________________________________________________________
4. Przeczytaj Ew. Łukasza 4:43. Jezus został posłany przez Boga, aby...?
____________________________________________________________________________
5. Przeczytaj Ew. Jana 4:25. W Piśmie Świętym, Jezus nigdy nie tłumaczył Żydom,
co ma na myśli, mówiąc o Królestwie. To była starotestamentowa obietnica, która:
A. wcale nie była znana.
B. myśleli, że się nigdy nie spełni.
C. była oczekiwana.
6. Przeczytaj Ew. Łukasza 9:1-2. Jakie 3 rzeczy mieli wykonać apostołowie?
____________________________________________________________________________
7. Przeczytaj Ew. Łukasza 10:1-2, 8-9. Co nakazał Jezus głosić 72 swoim uczniom?
____________________________________________________________________________
8. Przeczytaj Ew. Łukasza 23:2. Zgodnie z żydowską definicją, słowo Chrystus oznacza tego,
który jest...?
____________________________________________________________________________
9. Przeczytaj Dzieje Apostolskie 17:7. Sprzeczne z prawem rzymskim, Żydzi powiedzieli,
że Apostoł Paweł nauczał, że był inny...?
____________________________________________________________________________
10. Przeczytaj Dzieje Apostolskie 19:8-10. W Efezie Paweł przemawiał odważnie, przekonując
innych o...?
____________________________________________________________________________
11. Przeczytaj Dzieje Apostolskie 28:23-31. O czym nauczał Apostoł Paweł w wersecie 31?
____________________________________________________________________________
12. Przeczytaj Ew. Mateusza 24:14. Co miało być głoszone na cały świat?
____________________________________________________________________________
13. Przeczytaj Dzieje Apostolskie 20:24-25. Czasami Ewangelia o Królestwie jest nazywana
Ewangelią o...?
____________________________________________________________________________
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14. Przeczytaj Łukasza 16:16. Przeczytaj Ew. Łukasza 16:16. Bez zrozumienia podstawowych
informacji na temat Królestwa, niemożliwym jest zrozumienie przesłania Jezusa. Jezus głosił
o Królestwie i jedynie o Królestwie kazał swoim uczniom:
A. głosić.
B. nic nie mówić.
C. zastanawiać się
15. Przeczytaj Ew. Mateusza 6:10. Najprościej mówiąc, Królestwo Boże to rządy sprawowane
przez Boga. W jaki sposób wyraża to podany werset?
____________________________________________________________________________
16. Przeczytaj List do Kolosan 1:13-14 i List do Rzymian 14:9. W wyrażeniu Królestwo Boże,
znajduje się idea, w której grupa osób co robi?
A. zaprasza Jezusa do swoich serc.
B. akceptuje Boże rządy (odrzucając Szatana) i otrzymuje Jego przebaczenie.
C. przyłącza się do kościoła.
17. Przeczytaj Ew. Mateusza 4:17. Aby wejść do Królestwa Bożego, wymagana jest zmiana serca.
Biblia nazywa tę zmianę serca:
A. zadośćuczynieniem.
B. uczynkami Prawa.
C opamiętaniem.
18. Przeczytaj Dzieje Apostolskie 26:18. Czy odwróciłeś się od Szatana do Boga, od ciemności
do światła, aby przyjąć przebaczenie swoich grzechów?
___________________________________________________________________________
19. Przeczytaj Ks. Ezechiela 36:26-27 oraz Dzieje Apostolskie 11:15-18. Czy dano ci nowe serce,
nowego ducha, który sprawił, że chodzisz Bożymi drogami? ___________________________
20. Przeczytaj Ew. Łukasza 18:13-14. Czy zawołałeś już do Pana o przebaczenie grzechów?
____________________________________________________________________________

Wersety użyte w pytaniach
Ks. Daniela 2:44 - Za dni tych królów Bóg niebios stworzy królestwo, które na wieki nie będzie
zniszczone, a królestwo to nie przejdzie na inny lud; zniszczy i usunie wszystkie owe królestwa, lecz
samo ostoi się na wieki,
Ew. Mateusza 4:17, 23 - Odtąd począł Jezus kazać i mówić: Upamiętajcie się, przybliżyło się
bowiem Królestwo Niebios I obchodził Jezus całą Galileę, nauczając w ich synagogach i głosząc
ewangelię o Królestwie i uzdrawiając wszelką chorobę i wszelką niemoc wśród ludu.
Ew. Marka 1:14-15 - A potem, gdy Jan został uwięziony, przyszedł Jezus do Galilei, głosząc
ewangelię Bożą i mówiąc: Wypełnił się czas i przybliżyło się Królestwo Boże, upamiętajcie się
i wierzcie ewangelii.
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Ew. Łukasza 4:43 - On zaś rzekł do nich: Muszę i w innych miastach zwiastować dobrą nowinę
o Królestwie Bożym, gdyż na to zostałem posłany.
Ew. Jana 4:25 - Rzekła mu niewiasta: Wiem, że przyjdzie Mesjasz (to znaczy Chrystus); gdy
On przyjdzie, wszystko nam oznajmi.
Ew. Łukasza 9:1-2 - Zwoławszy dwunastu, dał im moc i władzę nad wszystkimi demonami i moc
uzdrawiania chorób. I posłał ich, aby głosili Królestwo Boże i uzdrawiali.
Ew. Łukasza 10: 1-2, 8-9 - A potem wyznaczył Pan innych, siedemdziesięciu dwóch, i rozesłał ich
po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam zamierzał się udać. I powiedział
im: Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, aby wysłał robotników
na żniwo swoje. A jeśli do jakiegoś miasta wejdziecie i przyjmą was, spożywajcie to, co wam podadzą.
I uzdrawiajcie w nim chorych, i mówcie do nich: Przybliżyło się do was Królestwo Boże.
Ew. Łukasza 23:2 - I zaczęli go oskarżać, mówiąc: Stwierdziliśmy, że ten podburza nasz lud
i wstrzymuje go od płacenia podatku cesarzowi, i powiada, że On sam jest Chrystusem, królem.
Dzieje Apostolskie 17:7 - A ten naród, któremu jako niewolnicy służyć będą, Ja sądzić będę,
powiedział Bóg; a potem wyjdą i mnie służyć będą na tym miejscu.
Dzieje Apostolskie 19:8-10 - Odtąd przez okres trzech miesięcy chodził do synagogi, prowadząc
śmiałe rozmowy i przekonując o Królestwie Bożym. A gdy niektórzy nie dali się przekonać i trwali
w uporze, mówiąc źle wobec ludu o drodze Pańskiej, zerwał z nimi, odłączył uczniów i począł
codziennie nauczać w szkole Tyranosa. I działo się to przez dwa lata, tak że wszyscy mieszkańcy Azji,
Żydzi i Grecy, mogli usłyszeć Słowo Pańskie.
Dzieje Apostolskie 28:23-31 - A naznaczywszy mu dzień, zeszli się u niego w jego mieszkaniu
jeszcze liczniej, a on im wyłuszczał sprawę od rana aż do wieczora, składał świadectwo o Królestwie
Bożym i przekonywał ich o Jezusie w oparciu o zakon Mojżesza oraz proroków. Jedni dali się
przekonać jego słowom, drudzy natomiast nie uwierzyli. Nie mogąc dojść z sobą do zgody, zaczęli się
rozchodzić, gdy Paweł rzekł jedno słowo: Dobrze Duch Święty powiedział do ojców waszych przez
proroka Izajasza, mówiąc: Idź do ludu tego i mów: Będziecie stale słuchać, a nie będziecie rozumieli
;Będziecie ustawicznie patrzeć, a nie ujrzycie. Albowiem otępiało serce tego ludu, Uszy ich dotknęła
głuchota, Oczy swe przymrużyli, Żeby oczami nie widzieli I uszami nie słyszeli, I sercem nie rozumieli,
i nie nawrócili się, A ja żebym ich nie uleczył. Niechże wam więc będzie wiadome, że do pogan
posłane zostaje to zbawienie Boże, oni też słuchać będą. A gdy to powiedział, odeszli Żydzi, wiodąc z
sobą zacięty spór. I pozostał przez całe dwa lata w wynajętym przez siebie mieszkaniu i przyjmował
wszystkich, którzy do niego przychodzili, głosząc Królestwo Boże i nauczając o Panu Jezusie
Chrystusie śmiało, bez przeszkód.
Ew. Mateusza 24:14 - I będzie głoszona ta ewangelia o Królestwie po całej ziemi na świadectwo
wszystkim narodom, i wtedy nadejdzie koniec.
Dzieje Apostolskie 20:24-25 - Lecz o życiu moim mówić nie warto i nie przywiązuję do niego wagi,
bylebym tylko dokonał biegu mego i służby, którą przyjąłem od Pana Jezusa, żeby składać świadectwo
o ewangelii łaski Bożej. A teraz oto wiem, że już nigdy nie będziecie oglądali oblicza mojego
wy wszyscy, wśród których bywałem, głosząc Królestwo Boże.
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Ew. Łukasza 16:16 - Do czasów Jana był zakon i prorocy, od tego czasu jest zwiastowane
Królestwo Boże i każdy się do niego gwałtem wdziera.
Ew. Mateusza 6:10 - przyjdź Królestwo twoje, bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi.
List do Kolosan 1:13-14 - który nas wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do Królestwa Syna swego
umiłowanego, w którym mamy odkupienie, odpuszczenie grzechów.
List do Rzymian 14:9 - Na to bowiem Chrystus umarł i ożył, aby i nad umarłymi i nad żywymi
panować.
Ew. Mateusza 4:17 - Odtąd począł Jezus kazać i mówić: Upamiętajcie się, przybliżyło się bowiem
Królestwo Niebios.
Dzieje Apostolskie 26:18 - Aby otworzyć ich oczy, odwrócić od ciemności do światłości i od władzy
szatana do Boga, aby dostąpili odpuszczenia grzechów i przez wiarę we mnie współudziału
z uświęconymi.
Ks. Ezechiela 36:26-27 - I dam wam serce nowe, i ducha nowego dam do waszego wnętrza, i usunę
z waszego ciała serce kamienne, a dam wam serce mięsiste. Mojego ducha dam do waszego wnętrza
i uczynię, że będziecie postępować według moich przykazań, moich praw będziecie przestrzegać
i wykonywać je.
Dzieje Apostolskie 11:15-18 - A gdy zacząłem mówić, zstąpił na nich Duch Święty, jak i na nas
na początku. I przypomniałem sobie słowo Pana, gdy powiedział: Jan chrzcił wodą, ale wy będziecie
ochrzczeni Duchem Świętym. Jeżeli więc Bóg dał im ten sam dar, co i nam, którzy uwierzyliśmy
w Pana Jezusa Chrystusa, to jakże ja mogłem przeszkodzić Bogu? A gdy to usłyszeli, uspokoili się
i wielbili Boga, mówiąc: Tak więc i poganom dał Bóg upamiętanie ku żywotowi.
Ew. Łukasza 18:13-14 - A celnik stanął z daleka i nie śmiał nawet oczu podnieść ku niebu, lecz bił
się w pierś swoją, mówiąc: Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu. Powiadam wam: Ten poszedł
usprawiedliwiony do domu swego, tamten zaś nie; bo każdy, kto siebie wywyższa, będzie poniżony,
a kto się poniża, będzie wywyższony.
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Odpowiedzi
1. Przeczytaj Ks. Daniela 2:44. Starotestamentowi prorocy zapowiadali nadejście Mesjasza
(namaszczonego) i ustanowienie przez Boga Królestwa, które B. nigdy nie przeminie.
2. Przeczytaj Ew. Mateusza 4:17, 23. Co głosił Jezus? Opamiętajcie się, przybliżyło się
Królestwo Boże.
3. Przeczytaj Ew. Marka 1:14-15. Jezus głosił Ewangelię o Królestwie Bożym.
4. Przeczytaj Ew. Łukasza 4:43. Jezus został posłany przez Boga, aby głosić Królestwo Boże.
5. Przeczytaj Ew. Jana 4:25. W Piśmie Świętym, Jezus nigdy nie tłumaczył Żydom,
co ma na myśli, mówiąc o Królestwie. To była starotestamentowa obietnica, która: C. była
oczekiwana.
6. Przeczytaj Ew. Łukasza 9:1-2. Jakie 3 rzeczy mieli wykonać apostołowie? Mieli wyganiać
demony, leczyć choroby i głosić Królestwo Boże.
7. Przeczytaj Ew. Łukasza 10:1-2, 8-9. Co nakazał Jezus głosić 72 swoim uczniom? Kazał głosić
Królestwo Boże.
8. Przeczytaj Ew. Łukasza 23:2. Zgodnie z żydowską definicją, słowo Chrystus oznacza tego,
który jest Królem.
9. Przeczytaj Dzieje Apostolskie 17:7. Sprzeczne z prawem rzymskim, Żydzi powiedzieli,
że Apostoł Paweł nauczał, że był inny Król – Jezus.
10. Przeczytaj Dzieje Apostolskie 19:8-10.W Efezie Paweł przemawiał odważnie, przekonując
innych o Królestwie Bożym.
11. Przeczytaj Dzieje Apostolskie 28:23-31. O czym nauczał Apostoł Paweł w wersecie 31? Paweł
nauczał o Królestwie Bożym i o tym, co dotyczyło Pana Jezusa Chrystusa.
12. Przeczytaj Ew. Mateusza 24:14. Co miało być głoszone na cały świat? Ewangelia
o Królestwie.
13. Przeczytaj Dzieje Apostolskie 20:24-25. Czasami Ewangelia o Królestwie jest nazywana
Ewangelią o łasce Bożej.
14. Przeczytaj Ew. Łukasza 16:16. Bez zrozumienia podstawowych informacji na temat Królestwa,
niemożliwym jest zrozumienie przesłania Jezusa. Jezus głosił o Królestwie i jedynie
o Królestwie kazał swoim uczniom: A. głosić.
15. Przeczytaj Ew. Mateusza 6:10. Najprościej mówiąc, Królestwo Boże to rządy sprawowane
przez Boga. W jaki sposób wyraża to podany werset? Bóg będzie czynił swoją wolę na ziemi,
tak jak to robi w niebie.
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16. Przeczytaj List do Kolosan 1:13-14 i List do Rzymian 14:9. W wyrażeniu Królestwo Boże,
znajduje się idea, w której grupa osób co robi? B. akceptuje Boże rządy (odrzucając
Szatana) i otrzymuje Jego przebaczenie.
17. Przeczytaj Ew. Mateusza 4:17. Aby wejść do Królestwa Bożego, wymagana jest zmiana serca.
Biblia nazywa tę zmianę serca: C. opamiętaniem.
18. Przeczytaj Dzieje Apostolskie 26:18. Czy odwróciłeś się od Szatana do Boga, od ciemności
do światła, aby przyjąć przebaczenie swoich grzechów?
19. Przeczytaj Ks. Ezechiela 36:26-27 oraz Dzieje Apostolskie 11:15-18. Czy dano ci nowe serce,
nowego ducha, który sprawił, że chodzisz Bożymi drogami?
20. Przeczytaj Ew. Łukasza 18:13-14. Czy zawołałeś już do Pana o przebaczenie grzechów?
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