PRZYJDŹ KRÓLESTWO TWOJE – 08.2011 ŁÓDŹ
Czy możemy powiedzieć, że modlitwa „Ojcze nasz” jest modlitwą Pańską?
Tak jest przecież nazywana. Ale nasz Pan Jezus nie mógłby przecież modlić się: "Odpuść
nam nasze winy”, ponieważ On nie miał żadnej winy!
Modlitwa „Ojcze nasz” nie jest więc modlitwą Pańską czy też modlitwą Pana Jezusa, ale
modlitwą Jego uczniów.
Pierwszym dwóm zdaniom modlitwy „Ojcze nasz” przypatrywaliśmy się już podczas
poprzednich dwóch kazań, które głosiłem.
Jakie główne prawdy odkrywaliśmy w pierwszym zdaniu tej modlitwy?
„Ojcze nasz, który jesteś w niebie” to oznacza, że aby Twoja modlitwa została wysłuchana,
Bóg musi stać się Twoim Ojcem.
Słowo „nasz” świadczy o tym, że modląc się wyrażasz, że żyjesz i służysz w jakiejś
wspólnocie chrześcijańskiej.
Gdzie jest nasz Ojciec? W niebie. Patrzyliśmy na obraz nieba z księgi Objawienia i
widzieliśmy, że niebo to miejsce, gdzie wielbi się Ojca i Baranka i oddaje się Mu swój
pokłon.
Czy swoim życiem oddajesz pokłon Bogu?
Po tym pierwszym zdaniu modlitwy „Ojcze nasz” przypatrywaliśmy się kolejnej prośbie,
mianowicie Niech się święci imię Twoje.
Co tzn. święcić imię Boga?
Wskazywaliśmy na podstawie licznych tekstów Pisma Świętego, że pojęcie „imię” oznacza
samą osobę, charakter i dzieło Boga.
Innymi słowy modlitwa – niech śie święci imię Twoje wyraża prośbę, aby sam Bóg, Jego
charakter, przymioty i dzieło było uświęcone przeze mnie.
Moje życie, mój charakter i moje przymioty mają odzwierciedlać samego Boga, mają
zachować świętym czyli czystym, oddzielonym od grzechu moje serce, czyli miejsce, gdzie
mieszka Boże imię, sam Bóg.
Każdy z nas będzie najbardziej przyczyniał się do uświęcenia imienia Bożego gdy czynić
będzie wolę Ojca, który jest w niebie na wzór Chrystusa. Jezus wyraźnie mówi:
"Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili
Ojca waszego, który jest w niebie" (Mt 5, 17).
Dziś drodzy przyjrzymy się trzeciej prośbie zawartej w modlitwie „Ojcze nasz” mianowicie
-"Przyjdź Królestwo Twoje".
Co oznacza ta prośba, aby przyszło Boże Królestwo?
Organizacja Świadków Jehowy głosi Królestwo, które będzie niebawem na ziemi.
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Wśród protestantów, wśród ewangelikalnych chrześcijan również rozpowszechnia się
ostatnio pogląd jakoby wkrótce miało nastać na ziemi wielkie globalne przebudzenie i
Królestwo Boże będzie w ten sposób również obecne na ziemi.
Przytoczę jedynie kilka cytatów propagatorów tzw.Nowego Ruchu Apostolskiego lub Ruchu
Trzeciej Fali, którzy głoszą nadejście przebudzenia a przez niego Królestwa Bożego na
ziemi :
„Tuż przed Powtórnym Przyjściem Jezusa zostanie uwolnione największe w historii wylanie
Ducha Świętego. W tym wielkim przebudzeniu, Duch Święty uwolni cuda, które widzimy w
Dziejach Apostolskich i w Księdze Wyjścia połączone i pomnożone na skalę globalną.”
"Wierzący ludzie, którzy uważają, że dni ostateczne charakteryzować będzie letniość
chrześcijan i ich odpadanie od prawdziwej wiary, mylą się - teraz nadchodzi era apostołów, a
nie odstępstwa"! (Doing A New Thing? 1995, Brian Hewitt, wstęp). Joyner pisze również:
"Wkrótce będzie się mówić o tych nowo-namaszczonych apostołach - nie, że 'wprowadzili
zamęt', ale że właśnie uporządkowali świat i przywrócili go do normy". (Rick Joyner,
maj/czerwiec 1988, The Harvest). Kiedy Bóg "wyzwoli swoją potężną falę, zaleje ona
wszystkich, począwszy od baptystów, a skończywszy na episkopalnych; od episkopalnych
przejdzie z kolei na katolików i każdą inną denominację na obliczu ziemi" (Paul Cain "God
Speaking The Second Time" [Bóg mówi po raz wtóry], Konferencja dla liderów, Grace
Ministry, 1990).
Jakże dużo dzisiaj popularne stają się książki propagujących powyższe poglądy kaznodziei
jak: John Osteen, Kenneth Hagin, Benny Hinn itd.
Przyjdź Królestwo Twoje?
Czy Boże Królestwo przyjdzie na ziemię przed Powtórnym Przyjściem Chrystusa? Czy
Kościół przejmie władzę nad ziemią poprzez przebudzenie i przygotuje świat na przyjście
Chrystusa?
Otóż Boże Słowo wyraźnie naucza czegoś przeciwnego mianowicie, że tuż przed
powtórnym przyjściem Chrystusa przyjdzie Antychryst i będzie czynił wielkie znaki i cuda.
Boże Słowo naucza, że tuż przed Przyjściem Chrystusa przyjdzie Wielkie Odstępstwo od
Boga, Antychryst będzie czynił znaki i cuda i będzie zwodził tzw. wybranych czyli ludzi
biblijnie wierzących, takich jak my. Jak czytamy m.in. w
W II liście do Tesaloniczan 2:3 czytamy tak: "Niechaj was nikt w żaden sposób nie zwodzi;
bo [Dzień Pański] nie nastanie pierwej, zanim nie przyjdzie odstępstwo i nie objawi się
człowiek niegodziwości, syn zatracenia".
A Chrystus nas ostrzega: Powstaną bowiem fałszywi mesjasze i fałszywi prorocy i
czynić będą wielkie znaki i cuda, aby, o ile można, zwieść i wybranych" [Mat. 24:2324].
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Jeżeli więc prośba – Przyjdź Królestwo Twoje – nie nawiązuje do rzekomego przebudzenia
czy też przygotowania do przyjścia Królestwa Bożego na ziemi jeszcze przed Powtórnym
Przyjściem Kościoła to co oznacza ta prośba?
Kiedy wg Biblii nastąpi wysłuchanie, spełnienie tej prośby – Przyjdź Królestwo Twoje?
Z pytaniem o Przyjście Bożego Królestwa jest jak z pytaniem o nasze zbawienie.
Kiedy człowiek został/zostaje zbawiony?
a) został zbawiony przez Chrystusa na Golgocie
b) zostaje zbawiony z chwilą oddania swojego życia dla Chrystusa
c) będzie zbawiony z chwilą swojej śmierci lub pochwycenia przez Chrystusa
I jak sądzimy, która z odpowiedzi jest prawdziwa?
Oczywiście każda, ponieważ wszystkie odnoszą się do zbawienia w innym sensie. Odnośnie
prawdy, że będziemy dopiero zbawieni w przyszłości czytamy m.in. w:
List do Rzymian 13:11 A to czyńcie, wiedząc, że już czas, że już nadeszła pora, abyście się ze
snu obudzili, albowiem teraz bliższe jest nasze zbawienie, niż kiedy uwierzyliśmy,
I podobnie jak ze zbawieniem, przyjście Królestwa Bożego możemy rozpatrywać w trzech
aspektach:
Modląc się – „Przyjdź Królestwo Twoje” wyrażamy, że pragniemy Powtórnego
Przyjścia Chrystusa i nastania Tysiącletniego Królestwa Chrystusowego.
O tym Przyjściu czytamy, że ujrzy Chrystusa wszelkie oko (Obj.1:7), że aniołowie
zgromadzą Jego wybranych z czterech stron świata (por.Izajasza 45:4 oraz Mat.24:29-31).
Wersety biblijne wskazują na to, że chodzi o zgromadzenie Izraela.
Drodzy dziś jesteśmy świadkami jak Przyjście tego Królestwa Chrystusa się zbliża.
Towarzyszą temu prorokowane w Biblii wydarzenia i zjawiska.
Jak rozpoznać zbliżające się przyjście Tysiącletniego Królestwa?
- otóż prorocy wskazują na poprzeczający to przyjście powrót Izraela do ojczyzny (Ez 38,1123; Zach 12; 14 itd.) Wiemy, że stało się to faktem w roku 1948.
Kolejnym znakiem wskazującym na bliskie Przyjście Królestwa Chrystusa jest np.
- moc czy też broń zdolna zniszczyć wszelkie życie na ziemi (Mt 24,21-22):
Wtedy bowiem nastanie wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata aż dotąd, i nie
będzie.
A gdyby nie były skrócone owe dni, nie ocalałaby żadna istota, lecz ze względu na
wybranych będą skrócone owe dni.
Poza tym tuż przed Przyjściem Królestwa Chrystusa będzie technika na tyle
rozpowszechniona, że umożliwi Diabłu władzę nad całym światem (Obj 13,4.7).
Czy obecna technika pozwala na militarną władzę nad światem, jednego rządu czy nawet
jednego przywódcy?
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Jan przekazuje w Objawieniu:
4 I oddali pokłon smokowi za to, że dał zwierzęciu moc, a także zwierzęciu oddali pokłon,
mówiąc: Któż jest podobny do zwierzęcia i któż może z nim walczyć?
7 I dozwolono mu wszcząć walkę ze świętymi i zwyciężać ich; dano mu też władzę nad
wszystkimi plemionami i ludami, i językami, i narodami.
8 I oddadzą mu pokłon wszyscy mieszkańcy ziemi,
Czy jesteśmy sobie w stanie wyobrazić czas, w którym bez posiadania jakiegoś znaku nie
będziemy w stanie nic kupić, ani nic sprzedać?
Oczywiście, że łatwo sobie to wyobrazić, ponieważ dziś bez posiadania np. karty kredytowej
nie jesteś w stanie w niektórych miejscach kupować, np. jest coraz więcej stacji
benzynowych, na których można kupić taniej benzynę, ale płatność jest wyłącznie kartą
kredytową. Dziś są miejsca na świecie – sklepy, kluby, dyskoteki, gdzie aby zapłacić trzeba
mieć odpowiedni Chip umieszczony pod skórą na ręce lub na czole.
Czy przed przyjściem Królestwa Chrystusa ma stać się to już obowiązkiem mieszkańców
świata?
Objawienie Jana 13:16,17:
16 On też sprawia, że wszyscy, mali i wielcy, bogaci i ubodzy, wolni i niewolnicy otrzymują
znamię na swojej prawej ręce albo na swoim czole,
17 I że nikt nie może kupować ani sprzedawać, jeżeli nie ma znamienia, to jest imienia
zwierzęcia lub liczby jego imienia.
Objawienie św. Jana 20:4 I widziałem trony, i usiedli na nich ci, którym dano prawo sądu;
widziałem też dusze tych, którzy zostali ścięci za to, że składali świadectwo o Jezusie i
głosili Słowo Boże, oraz tych, którzy nie oddali pokłonu zwierzęciu ani posągowi jego i
nie przyjęli znamienia na czoło i na rękę swoją. Ci ożyli i panowali z Chrystusem przez
tysiąc lat.
Antychryst będzie mógł również panować nad handlem związanym z czymś, co moglibyśmy
dziś nazwać systemem bankowości elektronicznej.:
Fakt, że już teraz stoimy w obliczu tych znaków, może świadczyć tylko o bliskości
powtórnego Przyjścia Chrystusa.
„Przyjdź Królestwo Twoje” – zwróćmy uwagę, że na początku tej modlitwy modlimy się
słowami Ojcze nasz. Czy w związku z tym może ta modlitwa dotyczyć nadejścia Królestwa
Boga-Ojca?
Drodzy dopiero wówczas będzie to czas, kiedy śmierć i piekło zostaną wrzucone do jeziora
ognistego, a prawdziwie wierzący będą na zawsze wybawieni.
Dlatego ap. Paweł pisze w liście do Koryntian tak: "Potem nastanie koniec, gdy odda władzę
królewską Bogu Ojcu..."
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Czy jednak modląc się przyjdź Królestwo Twoje wskazujemy jedynie na wydarzenie w
przyszłości?
Czy Przyjście Królestwa Bożego ma jedynie wymiar eschatologiczny?
Już około 2000 lat temu Chrystus mówił o przyjściu Królestwa Bożego i zapisane to zastało
w Ewangeliach w różnej formie:
Na przykład w Ewangelii Mateusza 4,17 Jezus głosi: "Upamiętajcie się, przybliżyło się
Królestwo Niebios",
W Ew. Marka (1,15) czytamy: "...przybliżyło się Królestwo Boże, upamiętajcie się i wierzcie
ewangelii".
Kazanie na Górze zapisane w Ew. Łukasza Jezus zaczyna od słów: "Błogosławieni ubodzy,
albowiem wasze jest Królestwo Boże" (6,20).
Znamy dobrze przesłanie Chrystusa, które mówi:
Szukajcie najpierw (czego?) Królestwa Bożego i sprawiedliwości jego, a wszystko inne
będzie wam dodane. Ewangelia św. Mateusza 6:33
Czy Chrystus wzywał, aby Jego uczniowie szukali Królestwa, które ma nadejść kilka tysięcy
lat później?
Oczywiście, że chodzi tutaj o aspekt duchowy.
Otóż słowo Królestwo to greckie słowo Basileia, które oznacza obszar, miejsce nad którym
panuje król;
Zastanówmy się wobec tego, co Chrystus mógł mieć na myśli mówiąc do faryzeuszy:
Oto bowiem królestwo Boże pośród was jest" (Łk 17,20-21).
Jezus mówił to słowo do faryzeuszy, których nazywał obłudnikami czyli nie chodziło o
Królestwo Boże obecne w ich sercach.
Otóż Jezus wskazał w ten sposób na duchowy charakter pojawienia się Królestwa Bożego
wraz z Jego przyjściem na tę ziemię. Królestwo Boże było wówczas pośród ludzi, ponieważ
On był pośród ludzi.
Wiemy, że Chrystus obiecał nam, że kiedy zgromadzimy się w Jego imieniu to On będzie
pośród nas. Innymi słowy dziś Królestwo Boże jest pośród nas.
Czy jest jednak możliwe, że Królestwo Boże będzie obecne w naszych sercach?
Mówiliśmy o tym, że Królestwo Boże to miejsce, gdzie panuje Władca. Jeżeli więc Twoje
serce stanie się miejscem panowania Chrystusa, to w Twoim sercu będzie obecne Królestwo
Boże.
Jak to się dzieje?
Otóż czytaliśmy słowa Chrystusa, który będąc na ziemi powiedział: Królestwo Boże jest
pośród was.
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A wiemy co lub kto było obecny oprócz Jezusa jako człowieka wśród uczniów?
W Ewangelii Jana 14:17 czytamy:
Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna; wy go znacie, bo
przebywa wśród was i w was będzie.
Co mieli zrobić uczniowie, albo faryzeusz Nikodem, aby Duch Święty przebywał nie tylko
wśród nich, ale i w nich samych?
Otóż mieli narodzić się z wody i z Ducha!
Dlatego Chrystus powiedział do Nikodema:
Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi z wody i z Ducha, nie może
wejść do Królestwa Bożego. Ewangelia św. Jana 3:5
Drodzy zazwyczaj kiedy słyszymy te słowa Jezusa to rozumiemy je jedynie w ujęciu
eschatologicznym czyli że jeżeli ktoś nie narodzi się z wody i z Ducha to kiedyś nie
wejdzie do tego wiecznego Królestwa Bożego.
I jest to prawdą!
Ale myślę, że Boże Słowo wskazuje nam, aby to wezwanie Jezusa rozumieć głębiej.
Mianowicie wejście do Królestwa Bożego to znalezienie się w miejscu, gdzie panuje Król
królów czyli Chrystus.
Jeżeli poprosiłeś już w modlitwie, aby w Twoim sercu panował Chrystus i żyjesz zgodnie z
tą decyzją to Twoje serce jest Królestwem Boga!
List do Kolosan 1:13 Który nas wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do Królestwa Syna
swego umiłowanego.
Czy zdajemy sobie sprawę, że nie tylko wyczekujemy nastania tego widzialnego, wiecznego
Królestwa Bożego, ale już dziś możemy lub jesteśmy już w tym niewidzialnym Królestwie
Chrystusa?
W jaki sposób znaleźć się w tym Królestwie Chrystusa już dzisiaj?
Otóż Boże Słowo daje nam wyraźną definicję – czym jest Królestwo Boże?
W liście do Rzymian 14:17 czytamy:
Albowiem Królestwo Boże, to nie pokarm i napój, lecz sprawiedliwość i pokój, i radość w
Duchu Świętym.
Królestwo Boga to po pierwsze sprawiedliwość.
Otóż przekazanie swojego serca jako Królestwa dla Boga rozpoczyna się od
usprawiedliwienia.
Trzeba przyjść do Chrystusa i poprosić o usprawiedliwienie z grzechów.
Królestwo Boga to po drugie pokój.
Kiedy wyznamy Bogu swój grzech to do naszego serca zostanie wlany Boży pokój.
Królestwo Boga to po trzecie radość.
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Pamiętam jak wielka radość towarzyszyła mi, kiedy swoje serce oddałem pod panowanie
Chrystusa.
Wiecie, bywa tak, że jako uczniowie Chrystusa jesteśmy pozbawieni radości. Dlaczego?
Kiedy uczniowie byli pozbawieni radości? Np. kiedy płynęli z Chrystusem na drugi brzeg i
zaczęli zwracać uwagę bardziej na burzę i fale niż na Jezusa to zabrało im radość.
Jeżeli brakuje nam radości to musimy przestać szukać i koncentrować się na sprawach
doczesnych, na tym co dzieje się wokół nas, na okoliczności, ale patrzeć na Chrystusa!
Chrystus wielokrotnie głosił o Królestwie Bożym w podobieństwach.
Jednym z nich jest podobieństwo o siewcy zapisane w Ew.Mat.13 r. Przeczytamy w.18-23:
18 Wysłuchajcie więc podobieństwa o siewcy.
19 Do każdego, kto słucha słowa o Królestwie i nie rozumie, przychodzi Zły i porywa to, co
zasiano w jego sercu: to jest ten, kto jest posiany na drogę.
20 A posiany na gruncie skalistym, to ten, kto słucha słowa i zaraz z radością je przyjmuje,
21 Ale nie ma w sobie korzenia, nadto jest niestały i gdy przychodzi ucisk lub
prześladowanie dla słowa, wnet się gorszy.
22 A posiany między ciernie, to ten, który słucha słowa, ale umiłowanie tego świata i ułuda
bogactwa zaduszają słowo i plonu nie wydaje.
23 A posiany na dobrej ziemi, to ten, kto słowa słucha i rozumie; ten wydaje owoc: jeden
stokrotny, drugi sześćdziesięciokrotny, a inny trzydziestokrotny.
Jakże wspaniała obietnica dla tych, którzy są otwarci na działanie Boga i mogą przez to jak
to ziarno przynosić obfity plon.
Jeżeli nie ma we mnie tego obfitego owocu Ducha Świętego, obfitej miłości to muszę na
nowo zastanowić się na ile jestem otwarty na królowanie Chrystusa w sercu.
„Przyjdź Królestwo Twoje”. Kiedy będziemy modlić się kiedykolwiek modlitwą Ojcze nasz
i wypowiemy to zdanie to pomyślmy czy rzeczywiście pragnę, aby Boże Królestwo przyszło
do mojego serca.
Czy moja dusza jest gotowa na Powtórne Przyjście Chrystusa i przyjście tego widzialnego
Królestwa?
Amen
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