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II. "Przyjdź Królestwo Twoje" 
2816 W Nowym Testamencie ten sam wyraz Basileia można tłumaczyć jako "królewskość" (rzeczownik 
abstrakcyjny), "królestwo" (rzeczownik konkretny) albo "królowanie" (rzeczownik wyrażający działanie). 
Królestwo Boże jest już obecne. Przybliżyło się w Słowie Wcielonym, jest głoszone w całej Ewangelii, 
przyszło w Śmierci i Zmartwychwstaniu Chrystusa. Od Ostatniej Wieczerzy Królestwo Boże przychodzi w 
Eucharystii: jest pośród nas. Królestwo przyjdzie w chwale, gdy Chrystus przekaże je swojemu Ojcu: 
Królestwo Boże może oznaczać samego Chrystusa; Tego, którego pragnąc wzywamy każdego dnia i którego 
przyjście chcemy przyśpieszyć swoim oczekiwaniem. Jak jest On naszym Zmartwychwstaniem, ponieważ w Nim 

wszyscy zmartwychwstajemy, tak może On być również Królestwem Bożym, bo w Nim będziemy królować 68 . 
2817 Ta prośba, Marana tha, jest wołaniem Ducha i Oblubienicy: "Przyjdź, , Panie Jezu": 
Nawet gdyby ta modlitwa nie zobowiązywała nas do prośby o przyjście Królestwa, to spontanicznie wydobywałoby się 
z nas to wołanie, bo z niecierpliwością oczekujemy spełnienia naszych nadziei. Dusze męczenników, pod ołtarzem, 
wołają do Pana donośnym głosem: "Dokądże, Władco święty i prawdziwy, nie będziesz sądził i wymierzał za krew 
naszą kary tym, co mieszkają na ziemi?" (Ap 6, 10). Mają oczywiście zaznać sprawiedliwości u kresu czasów. Panie, 

przyśpiesz więc przyjście Twego Królestwa! 69 . 
2818 W Modlitwie Pańskiej chodzi przede wszystkim o ostateczne przyjście Królestwa Bożego w chwili 
powrotu Chrystusa 70 . To pragnienie nie oddala jednak Kościoła od jego posłania na tym świecie, ale raczej 
go w nie angażuje. Od Pięćdziesiątnicy przyjście Królestwa jest dziełem Ducha Pana, "który dalej prowadzi 
swoje dzieło na świecie i dopełnia wszelkiego uświęcenia" 71 . 
2819 "Królestwo Boże (…) to sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym" (Rz 14,17). Czasy 
ostateczne, w jakich żyjemy, są czasami wylania Ducha Świętego. Od tej chwili rozpoczęła się decydująca 
walka między "ciałem" a Duchem 72 : 
Jedynie czyste serce może z całą pewnością powiedzieć: "Przyjdź Królestwo Twoje". Trzeba było być w szkole św. 
Pawła, żeby móc powiedzieć: "Niech więc grzech nie króluje w naszym śmiertelnym ciele" (Rz 6, 12). Kto zachowuje 
czystość w uczynkach, myślach i słowach, ten może powiedzieć Bogu: "Przyjdź królestwo Twoje!" 73 
2820 Rozeznając według Ducha, chrześcijanie powinni dostrzegać różnicę między wzrostem Królestwa 
Bożego a rozwojem kultury i społeczeństwa, do jakiego się przyczyniają. To rozróżnienie nie jest 
rozdzieleniem. Powołanie człowieka do życia wiecznego nie przekreśla jego obowiązku wykorzystania 
wszystkich sił i środków otrzymanych od Stwórcy, ale pobudza go, aby w tym świecie służyć 
sprawiedliwości i pokojowi 74 . 
2821 Ta prośba jest zanoszona i wysłuchiwana w modlitwie Jezusa 75 , jest obecna i skuteczna w 
Eucharystii; przynosi swój owoc w odnowionym życiu zgodnym z błogosławieństwami 76 . 
 
PYTANIA DO DZIELENIA: 

1. Czy Królestwo już nastało, czy nastanie dopiero po powtórnym przyjściu Pana Jezusa? 
2. Jeżeli (zgodnie z tym, co stwierdza KKK) „Królestwo Boże jest już obecne”, to: 

a. skąd w świecie zło („unde malum”)? 
b. w jaki sposób w świecie, w którym żyjemy, pełnym zła i cierpienia, uobecnia się to 

Królestwo? 
3. Czy/Jak doświadczam Królestwa (spotkania z Królem) w Eucharystii? 
4. Czy/Jak prośba o Przyjście Królestwa odnosi się do prośby o Powtórne Przyjście? 
5. Czy/Jak prośba o Przyjście Królestwa odnosi się do troski o jedność Ciała Chrystusowego? 
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MPO – Tydzień 3 - Teksty na adorację… 

(Rz 14,13-23) 

Przestańmy więc wyrokować jedni o drugich. A raczej to zawyrokujcie, by nie dawać bratu sposobności do upadku lub 

zgorszenia. Wiem i przekonany jestem w Panu Jezusie, że nie ma niczego, co by samo przez się było nieczyste, a jest 

nieczyste tylko dla tego, kto je uważa za nieczyste. Gdy więc stanowiskiem w sprawie pokarmów zasmucasz swego 

brata, nie postępujesz już zgodnie z miłością. Tym swoim [stanowiskiem w sprawie] pokarmów nie narażaj na zgubę 

tego, za którego umarł Chrystus.  Niech więc posiadane przez was dobro nie stanie się sposobnością do bluźnierstwa! 

Bo królestwo Boże to nie sprawa tego, co się je i pije, ale to sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. A kto w 

taki sposób służy Chrystusowi, ten podoba się Bogu i ma uznanie u ludzi. Starajmy się więc o to, co służy sprawie 

pokoju i wzajemnemu zbudowaniu. Nie burz dzieła Bożego ze względu na pokarmy! Wprawdzie każda rzecz jest 

czysta, stałaby się jednak zła, jeśliby człowiek spożywając ją, dawał przez to zgorszenie. Dobrą jest rzeczą nie jeść 

mięsa i nie pić wina, i nie czynić niczego, co twego brata razi.  
4 A swoje własne przekonanie zachowaj dla siebie przed Bogiem. Szczęśliwy ten, kto w postanowieniach siebie 

samego nie potępia. Kto bowiem spożywa pokarmy, mając przy tym wątpliwości, ten potępia samego siebie, bo nie 

postępuje zgodnie z przekonaniem. Wszystko bowiem, co się czyni niezgodnie z przekonaniem, jest grzechem. 

(Łk 17, 20-21) 

Zapytany przez faryzeuszów, kiedy przyjdzie królestwo Boże, odpowiedział im: «Królestwo Boże nie przyjdzie 

dostrzegalnie; i nie powiedzą: "Oto tu jest" albo: "Tam". Oto bowiem królestwo Boże pośród was jest»2. 

(J18, 33-38) 

Wtedy powtórnie wszedł Piłat do pretorium, a przywoławszy Jezusa rzekł do Niego: "Czy Ty jesteś Królem 

Żydowskim?" Jezus odpowiedział: "Czy to mówisz od siebie, czy też inni powiedzieli ci o Mnie?" Piłat odparł: "Czy ja 

jestem Żydem? Naród Twój i arcykapłani wydali mi Ciebie. Coś uczynił?" Odpowiedział Jezus: "Królestwo moje nie jest 

z tego świata. Gdyby królestwo moje było z tego świata, słudzy moi biliby się, abym nie został wydany Żydom. Teraz 

zaś królestwo moje nie jest stąd". Piłat zatem powiedział do Niego: "A więc jesteś królem?" Odpowiedział Jezus: "Tak, 

jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z 

prawdy, słucha mojego głosu". Rzekł do Niego Piłat: "Cóż to jest prawda?" To powiedziawszy wyszedł powtórnie do 

Żydów i rzekł do nich: "Ja nie znajduję w Nim żadnej winy. 

(Ap 6, 8-11) 

I ujrzałem: oto koń trupio blady, a imię siedzącego na nim Śmierć, i Otchłań6 mu towarzyszyła. I dano im władzę nad 

czwartą częścią ziemi, by zabijali mieczem i głodem, i morem, i przez dzikie zwierzęta7. A gdy otworzył pieczęć piątą,  

ujrzałem pod ołtarzem dusze zabitych dla Słowa Bożego8 i dla świadectwa, jakie mieli. I głosem donośnym tak 

zawołały: «Dokądże, Władco święty i prawdziwy, nie będziesz sądził i wymierzał za krew naszą kary tym, co mieszkają 

na ziemi?» I dano każdemu z nich białą szatę i powiedziano im, by jeszcze krótki czas odpoczęli, aż pełną liczbę 

osiągną także ich współsłudzy oraz bracia, którzy, jak i oni, mają być zabici. 

(Ap 22,17) 

A Duch i Oblubienica mówią: "Przyjdź!" A kto słyszy, niech powie: "Przyjdź!" I kto odczuwa pragnienie, niech przyjdzie, 

kto chce, niech wody życia darmo zaczerpnie. 

(Rz 6, 8-14)  

Jeżeli umarliśmy razem z Chrystusem, wierzymy, że z Nim również żyć będziemy, wiedząc, że Chrystus powstawszy z 

martwych już więcej nie umiera, śmierć nad Nim nie ma już władzy. Bo to, że umarł, umarł dla grzechu tylko raz, a że 

żyje, żyje dla Boga. Tak i wy rozumiejcie, że umarliście dla grzechu, żyjecie zaś dla Boga w Chrystusie Jezusie. Niechże 

więc grzech nie króluje w waszym śmiertelnym ciele, poddając was swoim pożądliwościom. Nie oddawajcie też 

członków waszych jako broń nieprawości na służbę grzechowi, ale oddajcie się na służbę Bogu jako ci, którzy ze 

śmierci przeszli do życia, i członki wasze oddajcie jako broń sprawiedliwości na służbę Bogu. Albowiem grzech nie 

powinien nad wami panować, skoro nie jesteście poddani Prawu, lecz łasce. 
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