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KRÓLESTWO BO E  
W EWANGELIACH SYNOPTYCZNYCH I W LISTACH PAW OWYCH 

Dwie formu y okre laj  ide  panowania Boga w Ewangeliach synoptycznych, s  to: 
królestwo Bo e (basilei,a tou/ qeou/) i królestwo niebios/niebieskie (basilei,a| tw/n ouvra-
nw/n). Okre lenie „królestwo niebios” pojawi o si  w literaturze judaistycznej pó no, bo 
ok. 80 roku (wprowadzi  je Rabbi Johanan ben Zakai), wi c ok. 50 lat po dzia alno ci 
Jezusa. Formu a „królestwo niebios” jest zatem pó niejsza od formu y ”królestwo 
Bo e”, a poniewa  znana i stosowana ju  by a w okresie redakcji Ewangelii w. Mate-
usza, st d ewangelista pisz c g ównie dla judeochrze cijan, u ywa okre lenia „królestwo 
niebios” (tylko pi ciokrotnie u ywa okre lenia „królestwo Bo e”)1. Z tego wzgl du 
i bior c pod uwag  tak e fakt rzadkiego wyst powania wyra enia „królestwo Bo e” 
w rodowisku judaistycznym – w tekstach np. qumra skich wymienione jest tylko 
3 razy, a Józef Flawiusz, chocia  czy ziemskie królestwo z Bogiem, w ogóle nie u ywa 
okre lenia „królestwo Bo e” – mo na twierdzi , e Jezus u ywa  okre lenia „królestwo 
Bo e”, (a nie „królestwo niebios”), i e ród em tego okre lenia jest Jego nauczanie2.  

W moim artykule pragn  przedstawi  (porówna ) nauczanie Jezusa o królestwie Bo ym 
podane przez Ewangelie Synoptyczne i nauczanie Paw a Aposto a zawarte w Corpus 
Paulinum (nie poruszam sprawy autorstwa listów Paw owych). W pierwszej kolejno ci 
pragn  jednak zatrzyma  si  nad problemem statystycznym, nad krotno ci  wyst powa-
nia okre lenia „królestwo Bo e” w Ewangeliach Synoptycznych i w Listach Paw owych. 

1. STATYSTYKI ZASTOSOWA  OKRE LENIA „KRÓLESTWO BO E”  

Zestawienie liczby zastosowa  okre lenia „królestwo Bo e” (wzgl dnie „królestwo 
niebieskie”) w ewangeliach synoptycznych i listach Paw owych jest zastanawiaj ce. 
Porównanie krotno ci wyst powania okre lenia „królestwo Bo e” (w ewangeliach syno-
ptycznych z ilo ci  tych okre le , wyst puj cych w listach Paw owych) przedstawia si  
nast puj co: statystyka opracowana przez J. Jeremiasa (podana przez J. Kudasiewicza)3, 
wymienia liczb  69 zastosowa  interesuj cego nas okre lenia w ewangeliach synopty-
cznych: u Marka – 12, w tekstach wspólnych Mateuszowi i ukaszowi – 9, w tekstach 
w asnych Mateusza – 27, w tekstach w asnych ukasza – 12; w sumie daje to liczb  69. 
Statystyka opracowana przez S. Stasiaka wymienia u Marka 14 zastosowa  okre lenia 
„królestwo Bo e”, u ukasza 33, u Mateusza 30, co daje liczb  774; J. Czerski podaje 
liczb  55 wyst pie  terminu basilei,a u Mateusza (w tym 3 w znaczeniu wieckiego 

                                                                          
1 Por. Mt 6,33; 12,28; 19,24; 21,31.43. 
2 Zob. J. KUDASIEWICZ, Ewangelie synoptyczne dzisiaj, Z bki: Pallotinum ,1999, s. 277-278. 
3 Statystyk  zawart  w J. JEREMIAS, Neutestamentliche Teologie, t. 1, Verkündigung Jesu, 

Gütersloh: Mohn, 1973, s. 41 podaje J. Kudasiewicz w: Ewangelie synoptyczne dzisiaj, s. 278. 
4 S. STASIAK, «Eschatologia», w: Teologia Nowego Testamentu, t. 1, Ewangelie synoptyczne i Dzieje 

Apostolskie, red. M. Rosik, Wroc aw: TUM, 2008, s. 225. 
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pa stwa), natomiast J.D.G. Dunn5 mówi o liczbie 105 zastosowa  okre lenia „królestwo 
Bo e” w ewangeliach synoptycznych. 

Natomiast liczba wyst pie  okre lenia „królestwo Bo e” w listach Paw owych jest 
ma a. Wed ug statystyki J. Jeremiasa wynosi – 10, a wed ug J.D.G. Dunna – 14. Ta osta-
tnia zdaje si  by  dok adniejsza, poniewa  autor podaje sigla wyst pie  wspomnianej 
formu y u w.Paw a. Wed ug J. Jeremiasa mamy wi c stosunek wyst pie  69:10 (mniej 
ni  7), wed ug J. Dunna – 105:14 (wi cej ni  7). 

Nasuwa si  wi c pytanie o przyczyn  dysproporcji, jaka wyst puje w zestawieniach 
zastosowa  okre lenia „królestwo Bo e” w ewangeliach synoptycznych i listach Paw o-
wych, a tak e o sens nauczania wyra any stosowaniem tego okre lenia. 

2. KRÓLESTWO BO E W EWANGELIACH SYNOPTYCZNYCH 

Idea królestwa Bo ego stanowi centrum nauczania Jezusa. Rozpoczynaj c sw  dzia-
alno  Jezus g osi : „Czas si  wype ni  i bliskie jest królestwo Bo e (Mk 1,14). „Nawra-

cajcie si , albowiem bliskie jest królestwo niebieskie” (Mt 4,17)6. Czym jest królestwo 
Bo e, g oszone przez Jezusa? Królestwo Bo e jest rzeczywisto ci  zbawcz , jest przy-
sz ym definitywnym zbawieniem7, rzeczywisto ci , w której ujawnia si  Bo a wszech-
moc i w adza oraz mi osierdzie i mi o 8. Królestwo Bo e zaistnia o z przyj ciem 
Jezusa, przysz o z Jego moc  i napotyka o opór9. Jezus g osi  królestwo Bo e, objawia  
s uchaczom Boga i nawi zuj c do ST, do u ywanych przez ST obrazów, wyra e , 
wprowadza  do swojego nauczania o królestwie Bo ym nowe elementy10. 

Obecno  królestwa Bo ego, jego istot  Jezus ods ania  stopniowo11, w czym wido-
czna jest Jego pedagogia: najpierw Jezus g osi  t  rzeczywisto  w przypowie ciach. 
Przypowie ci zawieraj  pouczenie o za o eniu królestwa Bo ego – rozwija si  szybko 
jak zasiew rzucony w rol  (Mk 4,1-9; Mt 13,1-9; k 8,4-8), podkre laj  dynamik  
wzrastania królestwa – porównana jest do mocy zasiewu rosn cego w asn  si  (Mk 
4,30-32; k 13,18n; Mt 13,31n; oraz Mt 13,33; k 13,20n), przypowie ci mówi  
o warto ci królestwa – które jest drogocennym, ukrytym skarbem, drogocenna per  (Mt 
13,44; o perle – Mt 13,45-46); o królestwie Bo ym wobec z a na wiecie (np. przypo-
wie  o chwa cie – Mt 13,24-30; o sieci – Mt 13,47-50), pokazuj  skal  warto ci stoso-
wan  w królestwie Bo ym – na przyk adzie postaw np. faryzeusza i celnika, bogacza 
i ubogiego azarza , robotników w winnicy ( k 18,9-14; k 16,19-31; Mt 20,1-16)12. 
Przypowie ci podkre laj  konieczno  ponoszenia wysi ku dla królestwa (przypowie ci 
                                                                          

5 J.D.G. DUNN, The Theology of Paul the Apostle, Grand Rapids, Mi: Eerdmans,1998, s. 190. 
6 Ewangelista Mateusz u ywa zwrotu „królestwo niebieskie”, Marek i ukasz – królestwo Bo e. 
7 J. GNILKA, Teologia Nowego Testamentu, Kraków: Wyd. „M”, 2002, s. 205. 
8 S. STASIAK, «Eschatologia», s. 126; J. CZERSKI, Pierwszy List w. Paw a do Koryntian (1,1–6,20), 

Opole: RW WTUO, 2006, s. 198. 
9 J. GNILKA, Teologia Nowego Testamentu, s. 205-206. 
10 J. KUDASIEWICZ, Ewangelie synoptyczne dzisiaj, s. 286. 
11 J. CZERSKI, «Idea królestwa Bo ego», w: ten e, Ewangelie synoptyczne w aspekcie litera-

ckim, historycznym i teologicznym, Opole: RW WTUO, 1996, s. 136. 
12 A. JANKOWSKI, Królestwo Bo e w przypowie ciach, Kraków: Tyniec, 19973; J. JEREMIAS, 

The Parables of Jesus, Londyn: SCM, 1972; R. MEYNET, J zyk przypowie ci biblijnych, Kraków: 
WAM, 2005; J. JAROMIN, Warto  królestwa Bo ego w przypowie ciach Ewangelii synoptycznych, 
Wroc aw: TUM, 2008. 
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o minach i talentach – Mt 25,14-30; k 19,11-28; o obrotnym rz dcy – k 16,1-13), 
podkre laj  wag  czujno ci wobec nieokre lonego czasu przyj cia króla (np. przypo-
wie  o czujnym od wiernym – Mk 13,33-37; s udze wiernym i niewiernym – k 12,41-48; 
Mt 24,45-51; o dziesi ciu pannach – Mt 25,1-13), ukazuj  opór jaki wyst puje wobec 
królestwa Bo ego (np. przypowie  o dwóch synach wobec rozkazu ojca – Mt 21,28-32; 
o nieurodzajnym figowcu – k 13,1-5; o przewrotnych rolnikach – Mk 12,1-12; k 20,9-20; 
Mt 21,33-44). Przypowie ci podaj  przyk ady modlitwy synów królestwa Bo ego (przy-
powie  o natr tnym przyjacielu – k 11,5-8; o niesprawiedliwym s dzim – k 18,1-8), 
podaj  nowe przykazanie wymagane w królestwie (przypowie  o nielito ciwym wspó -
s udze – Mt 18,23-35; o mi osiernym Samarytaninie – k 10,30-37). Tylko uczniom 
Jezus t umaczy  sens przypowie ci.  

W swoim nauczaniu, Jezus okre li  tak e warunki konieczne, by wej  do królestwa 
Bo ego (podstawowym wymaganiem jest wype nianie nakazu mi o ci), poda  zasady, na 
których powinno opiera  si  nowe ycie otrzymane na chrzcie a przygotowuj ce do 
uczestnictwa w królestwie, okre li  te  instytucje przeznaczone do formowania nowych 
spo eczno ci wiernych13. 

Po zmartwychwstaniu, Jezus poucza  o królestwie Bo ym podczas ukazywania si  
uczniom („Im te  po swej m ce da  wiele dowodów, e yje: ukazywa  si  im przez 
czterdzie ci dni i mówi  o królestwie Bo ym” (Dz 1,3), w ko cu zapowiedzia  (ale to 
notuje ju  w. Jan), e Duch wi ty b dzie ich poucza  i poprowadzi do czasu wype nie-
nia si  s ów Jezusa. Ten Duch, Pocieszyciel, zes any przez Ojca, wszystkiego nauczy 
i przypomni nauczanie Jezusa (J 14,26). On tak e doprowadzi do ca ej prawdy, bo ”nie 
b dzie mówi  od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek us yszy, i oznajmi wam rzeczy 
przysz e” (J 16,13)14.  

Nauczaniu Jezusa o królestwie Bo ym towarzyszy o napi cie: królestwo Bo e jakby 
ju  by o, jakby nadesz o, a z drugiej strony, Jezus podkre la , e trzeba modli  si  o jego 
przybycie: „niech przyjdzie Twoje królestwo” (Mt 6,10; k 11,2)15. Nauczanie Jezusa 
o królestwie Bo ym charakteryzuje wi c polaryzacja mi dzy „ju  teraz” i „jeszcze nie”. 
Królestwo Bo e zosta o zapocz tkowane w s owach i w czynach Jezusa, a tym samym, 
wraz z zapocz tkowaniem panowania Boga rozpocz a si  przysz o  tego panowania. 
Jezus g osi  „bliskie jest królestwo Bo e/niebieskie”(Mt 4,17b; Mk 1,15b), kaza  dniem 
i noc  wo a  do Boga ( k 18,7), stara  si  o królestwo Bo e i jego sprawiedliwo  (Mt 
6,33). Tak e uczniom poleca  g osi  jego blisko  (Mt 10,7). Jednak e sam Jezus 
powiedzia  w wieczerniku: „odt d nie b d  jej (Paschy) sprawowa , a  si  spe ni króle-
stwo Bo e ( k 22,10; por. k 22,18; Mk 14,25). Podobnie, Jego powtórne przyj cie 
w chwale nast pi w przysz o ci (Mt 25,31n). Zatem pe nia królestwa Bo ego osi gni ta 
b dzie w przysz o ci16.  

Równocze nie Jezus stwierdza , e królestwo ju  nadesz o; faryzeuszom dopowie-
dzia : „je li Ja moc  Ducha Bo ego wyrzucam z e duchy, to istotnie przysz o (efthasen) 
                                                                          

13 S. M DALA, «Dobra nowina. Wprowadzenie ogólne do Ewangelii synoptycznych», w: Ewan-
gelie Synoptyczne [WMWKB 8], red. J. Frankowski, Warszawa: Wyd. UKSW, 2006, s. 17. 

14 S ownik Teologii Biblijnej, red. X. Leon-Dufour (t um. i opr. K. Romaniuk), Pozna : Pallo-
tinum, 1990, s. 406. 

15 Leksykon Biblijny, red. F. Rienecker, G. Maier (red. naukowa wyd. polskiego W. Chrostowski), 
Warszawa: Vocatio, 2001, s. 374. 

16 R. SCHNACKENBURG, Signoria e Regno di Dio, Bologna: Paideia, 1971, s. 81. 
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do was królestwo Bo e (Mt 12,28; por. Mt 11,11n), a na zapytanie, kiedy przyjdzie kró-
lestwo Bo e, odpowiedzia : „królestwo Bo e w was jest” ( k 17,21). 

Wydaje si  wi c, e mo na mówi  o fazach rozwoju królestwa Bo ego, królestwa, 
które ma si  rozwija . Pierwsza faza (królestwa Bo ego) to czas g oszenia tego króle-
stwa przez Jezusa. Królestwo Bo e zacz o si  z Jezusem, zaistnia o wraz z Nim, ale 
nale y do przysz o ci. Jezus naucza , e królestwo Bo e b dzie si  rozwija  i zmierza  
do eschatologicznej pe ni. Udzia  w tym królestwie b dzie nagrod  za znoszenie 
prze ladowa  dla sprawiedliwo ci („B ogos awieni, którzy cierpi  prze ladowanie dla 
sprawiedliwo ci” – Mt 5,10), za pe nienie woli Bo ej („Nie ka dy, kto mówi Mi «Panie, 
Panie» wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spe nia wol  Ojca mego, który 
jest w niebie” – Mt 7,21-23). Dost p do królestwa Bo ego b d  mieli przede wszystkim 
ludzie pro ci, ufni jak dziecko („Dopu cie dzieci […] do takich bowiem nale y kró-
lestwo niebieskie” – Mt 19,14; „Kto nie przyjmie królestwa Bo ego jak dziecko, ten nie 
wejdzie do niego” – k 18,17). adni ob udnicy do królestwa nie wejd  (Mt 23,31-45)17.  

Druga faza królestwa Bo ego to czas po zmartwychwstaniu Jezusa. Mo na go 
nazwa  czasem dawania wiadectwa (Dz 1,8; 15,27), czasem Ko cio a. Ko ció  nie jest 
identyczny z królestwem Bo ym – królestwo Bo e jest poj ciem szerszym ni  poj cie 
Ko cio a, poniewa  okre la ono panowanie oraz interwencj  Boga w dzieje ca ego 
wiata. Jednak e, Ko ció  jest jakby przestrzeni , w której g osi si  i prze ywa królestwo 

Bo e („królestwo Bo e w was jest” – k 17,21). To królestwo Bo e osi gnie pe ni  
w ko cowym etapie historii zbawienia18. Przez ca y okres czasu Ko cio a w adza Boga 
nad lud mi sprawowana b dzie poprzez królowanie Chrystusa i b dzie form  wspólnoty 
z Jezusem. 

Nieliczne logia Jezusa wzmiankuj  t  faz  po redni , ziemsk  Królestwa Bo ego. 
Jest to królestwo Syna Bo ego, ró ne od przysz ego królestwa Ojca. To królestwo 
Chrystusa trwa  b dzie a  do Jego drugiego przyj cia, do Paruzji i s du. Jest ono jakby 
w po rodku wiata: jak sie  rybacka, zawiera dobrych i z ych, jest jak pole, na którym 
ro nie dobre nasienie i chwast” (Mt 13,24-30.47-50). Jezus mówi: „rol  jest wiat, dobrym 
nasieniem s  synowie królestwa, (…), niwem jest koniec wiata” (Mt 13,33-38), 
„zaprawd  powiadam wam, niektórzy z tych, którzy tu stoj , nie zaznaj  mierci, a  
ujrz  Syna Cz owieczego, przychodz cego w królestwie swoim” (Mt 16,28)19 

Pe ne objawienie si  panowanie Jezusa nast pi w momencie Jego powtórnego 
przyj cia w chwale i s du ostatecznego, kiedy odda ka demu wed ug jego uczynków. 
Jego przyj cie poprzedz  ró ne znaki na s o cu, ksi ycu, gwiazdach, na morzu ( k 
21,25). Syn Cz owieczy przyb dzie z moc  i chwa  ( k 22,27) na s d wraz z Anio ami 
i zasi dzie na swym tronie pe nym chwa y (Mt 25,31), zgromadzi swoich wybranych 
„od kra ca ziemi po kraniec nieba” (Mk 13,27) i oddzieli dobrych od z ych. Dobrzy – 
sprawiedliwi odziedzicz  królestwo przygotowane im od za o enia wiata (Mt 25,31-46). 
Wej cie do królestwa b dzie nagrod  za pe nione uczynki mi osierdzia, za wszystko, co 
uczyniono jednemu z braci najmniejszych (por. Mt 25,35-36.40)20. Jezus powiedzia : 
„przy odrodzeniu, gdy Syn Cz owieczy zasi dzie na swym tronie chwa y, wy, którzy cie 
                                                                          

17 J. CZERSKI, Idea królestwa Bo ego, s. 138. 
18 A. PACIOREK, Ewangelia wed ug wi tego Mateusza. Wst p, przek ad z orygina u, komentarz, 

Rozdzia y 14-28 [NKB NT 1/2], Cz stochowa: Edycja w. Paw a, 2008, s. 811. 
19 J. KUDASIEWICZ, Ewangelie synoptyczne dzisiaj, s. 284. 
20 A. PACIOREK, Ewangelia wed ug wi tego Mateusza, s. 514. 



KRÓLESTWO BO E W EWANGELIACH SYNOPTYCZNYCH I W LISTACH PAW OWYCH 75 

poszli za Nim, zasi dziecie równie  na dwunastu tronach (Mt 19,28), a u ukasza ( k 
22,29): „wy cie wytrwali przy Mnie przy moich przeciwno ciach. Dlatego przekazuj  
wam królestwo, jak Mnie przekaza  je mój Ojciec, aby cie w królestwie moim jedli i pili 
przy moim stole oraz zasiadali na tronach”21.  

Spe nienie si  (wype nienie) tego królestwa nast pi po unicestwieniu wszelkich 
mocy i mierci22. Nowa faza królestwa Bo ego – królestwo Ojca – przedstawiona jest 
jako uczta narodów: „przyjd  ze wschodu i zachodu, z pó nocy i po udnia i si d  za 
sto em w królestwie Bo ym” ( k 13,29). Do królestwa Ojca wejd  sprawiedliwi, dla 
których to królestwo przygotowane by o od za o enia wiata (Mt 25, 34-40). A. Paciorek 
w Komentarzu do Ewangelii w. Mateusza mówi, e wejd  wszyscy „na miar  swej 
osobistej odpowiedzialno ci”23. 

3. KRÓLESTWO BO E W LISTACH PAW OWYCH 

Nie znamy szczegó ów nauczania Paw a podczas jego podró y misyjnych. Dzieje 
Apostolskie wspominaj  jednak, e Pawe  naucza  o królestwie Bo ym podczas pierw-
szej podró y misyjnej. W Listrze, Ikonium i Derbe naucza  „umacniaj c dusze uczniów, 
zach caj c do wytrwania w wierze «bo przez wiele ucisków trzeba nam wej  do króle-
stwa Bo ego» (eivj th.n basilei,an tou/ qeou/)” (Dz 14,22). W Efezie, gdzie przebywa  
w czasie drugiej podró y misyjnej, przemawia  przez trzy miesi ce w synagodze „roz-
prawiaj c i przekonuj c o królestwie Bo ym (peri. th/j basilei,aj tou/ qeou/)” (Dz 19,8). 
Wracaj c do Jerozolimy pod koniec trzeciej wyprawy zatrzyma  si  w Milecie, by 
po egna  si  ze starszymi. Im to powiedzia : „wiem teraz, e wy wszyscy, w ród 
których po drodze g osi em królestwo (khru,sswn th.n basilei,an), ju  mnie nie ujrzycie” 
(Dz 20,25), a przebywaj c potem w Rzymie jako wi zie , spotka  si  z grup  ydów 
i „przytacza  im wiadectwa o królestwie Bo ym (th.n basilei,an tou/ qeou/); od rana a  
do wieczora przekonywa  ich o Jezusie na podstawie Prawa Moj eszowego i Proroków” 
(Dz 28,23). Epilog Dziejów Apostolskich dodaje, e Pawe  przez dwa lata przebywa  
w Rzymie „i przyjmowa  wszystkich, którzy do niego przychodzili, g osz c królestwo 
Bo e (khru,sswn th.n basilei,an tou/ qeou/) i nauczaj c o Panu Jezusie Chrystusie” (Dz 
28,30-31)24. 

Z relacji Dziejów Apostolskich wynika zatem, e Pawe  przekazywa  nauk  Chry-
stusa o królestwie Bo ym najpierw ydom, g osz c w synagogach. Wzmianka w Dzie-
jach Apostolskich o po egnaniu w Milecie i epilog Dziejów wskazuj , i  Pawe  naucza  
tak e chrze cijan z poga stwa i wszystkich, którzy go s ucha  chcieli. 

Je eli zatem Pawe  ustnie naucza  o królestwie Bo ym podczas swych podró y mi-
syjnych, adresaci jego listów znali to poj cie i tre , jak  wyra a o. Jednak e w porów-
naniu z ilo ci  wyst puj cych okre le  „królestwo Bo e” w ewangeliach synoptycznych 
(jak ju  wspomniano wy ej – 105), w listach Paw owych tych okre le  jest bardzo ma o, 
tylko 14. To jakby tylko okazyjne stosowanie okre lenia królestwo Bo e przez w. Paw a 
zastanawia. 

                                                                          
21 J. KUDASIEWICZ, Ewangelie synoptyczne dzisiaj, s. 284. 
22 Leksykon Biblijny, s. 375. 
23 A. PACIOREK, Ewangelia wed ug wi tego Mateusza, s. 514. 
24 R. SCHNACKENBURG, Signoria e Regno di Dio, s. 267. 
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W Listach Paw owych okre lenie „królestwo Bo e” wyst puje po 1 razie w 1 Tes, 
2 Tes, Ga, Rz, Ef; po 2 razy w Kol i 2 Tm ; i 5 razy w 1 Kor. Natomiast okre lenie „kró-
lestwo Bo e” w ogóle nie wyst puje w listach do Flp, Flm, 2 Kor, 1Tm, Tt. 

Tre  okre lenia królestwo Bo e w Listach Paw owych dotyczy zarówno tera -
niejszo ci jak i przysz o ci. I nie mo na okre li  na podstawie wypowiedzi Paw a ram 
czasowych tego królestwa. Aposto  mówi o królestwie Bo ym jako o wydarzeniu 
w przysz o ci, ale si a tego eschatologicznego królestwa dzia a w yciu wspólnoty 
chrze cija skiej25.  

1. To królestwo jest oczekiwane. W 1 Tes 2,12 Aposto  prosi, by adresaci, którzy 
wyczekuj  królestwa Bo ego, post powali w sposób godny Boga, poniewa  wzywa On 
ich „do swego królestwa (èautou/ basilei,an) i chwa y”, co znaczy, e chrze cijanie maj  
post powa  zgodnie z wol  Bo  i Bo ym planem zbawienia, poniewa  taka ich posta-
wa gwarantuje im wezwanie do królestwa Bo ego26. 

2. To królestwo Bo e jest ju  obecne, jest do wiadczane w mocy wierz cych, czyli 
w mocy Ducha wi tego dzia aj cego we wspólnocie wierz cych. 1 Kor 4,20 stwierdza, 
e „nie w s owie lecz w mocy (evn duna,mei) przejawia si  królestwo Bo e (basilei,a tou/ 

qeou/)”, a Rz 14,17 dodaje, e „królestwo Bo e (basilei,a tou/ qeou/)27 to nie sprawa tego, 
co si  je i pije, ale to sprawiedliwo , pokój i rado  w Duchu wi tym”; zatem poprzez 
dary Ducha wi tego przejawia si  królestwo Bo e w doczesno ci28. 

3. Królestwo Bo e przedstawione jest w listach Paw owych jako przysz a nagroda. 
Tekst 2 Tes 1,5 podkre la, e trudy, do wiadczenia, cierpienia adresatów s  zapowiedzi  
sprawiedliwego s du Boga, którego celem jest „uznanie ich [was] za godnych królestwa 
Bo ego (basilei,aj tou/ qeou/), za które cierpi ”. Zatem przeciwno ci, prze ladowania 
znoszone z powodu (dla) królestwa Bo ego b d  sprawiedliwie ocenione; o wej ciu 
wiernych do królestwa Bo ego zadecyduje sam Bóg29. Paw owy tekst 2 Tes 1,5 nawi -
zuje wyra nie do nauczania Jezusa (por. Mt 5,10; k 6,22n)30 

Podobnie tekst 2 Tm 4,18 wyra a przekonanie Paw a, e Bóg go „wyrwie od wszel-
kiego z ego czynu i wybawi […], przyjmuj c do swego królestwa niebieskiego (basilei,an 
auvtou/ th.n evpoura,nion)”. My l o ocaleniu doczesnym (2 Tm 4,17) podsun a Paw owi 
temat pokrewny – ocalenie ostateczne, które, podobnie jak ocalenie doczesne, b dzie 
dzie em Pana. On wyrwie Paw a z wszelkiego z ego czynu, który stanowi przeszkod  
w zbawieniu. A zbawienie uprawnia do osi gni cia królestwa, nazwanego tu, jedyny raz 
w listach Paw owych, królestwem niebieskim”31. 

4. Nie wszyscy ludzie wejd  do królestwa. Cztery teksty z listów Aposto a, miano-
wicie z fragmenty: 1 Kor 6,9.10, Ga 3,21, Ef 5,5 zawieraj  katalogi z ych uczynków, 
które uniemo liwiaj  osi gni cie królestwa Bo ego. Teksty te podkre laj , e królestwo 
                                                                          

25 L.J. KREITZER, «Kingdom of God/Christ», w: Dictionary of Paul and his Letters, red. G.H. 
Hawthorne, R.P. Martin, Downers Grove, Il: InterVarsity, 1993, s. 525. 

26 M. BEDNARZ, 1-2 List do Tesaloniczan [NKB NT 13], Cz stochowa: Edycja w. Paw a, 2007, 
s. 174-177.  

27 J. CZERSKI, Pierwszy List do Koryntian (1,1 – 6,20), s. 199. 
28 R. SCHNACKENBURG, Sugnoria e Regno ni Dio, s. 295; P. ALTHAUS, Der Brief an die Römer 

[NTD 6], Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1978, s. 143. 
29 M. BEDNARZ, 1-2 List do Tesaloniczan, s. 463-466. 
30 R. SCHNACKENBURG, Signoria e Regno di Dio, s. 292. 
31 J. ST PIE , «2 List do Tymoteusza», w: Listy Tesaloniczan i Pasterskie [PNT 9], Pozna –

Warszawa: Pallotinum, 1979, s. 450-451. 



KRÓLESTWO BO E W EWANGELIACH SYNOPTYCZNYCH I W LISTACH PAW OWYCH 77 

Bo e (basilei,a tou/ qeou) jest niemo liwe do osi gni cia przez ludzi, którzy pe nili z e 
czyny: „Czy  nie wiecie, e niesprawiedliwi nie posi d  królestwa Bo ego (qeou/ 
basilei,an) (1 Kor 6,9), „…z odzieje, ani chciwi, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy 
nie odziedzicz  królestwa Bo ego (basilei,an qeou/ – 1 Kor 6,10), tekst Ef 5,5 dodaje 
„o tym b d cie przekonani, e aden rozpustnik ani nieczysty, ani chciwiec – to jest 
ba wochwalca – nie ma dziedzictwa w królestwie Chrystusa i Boga (evn th/| basilei,a| tou/ 
Cristou/ kai. qeou/); tak e Ga 5,21: „ci, którzy si  takich rzeczy dopuszczaj  królestwa 
Bo ego (basilei,an qeou/) nie odziedzicz ”. Królestwo Bo e jawi si  wi c jako nagroda, 
której niesprawiedliwi, oszczercy, zdziercy nie osi gn  (co nawi zuje do Mt 25,41-46). 

Tekst 1 Kor 15,50 tre ci  nawi zuje do wymienionych czterech tekstów, kiedy 
podaje: „zapewniam was, bracia, e cia o i krew nie mog  posi  królestwa Bo ego 
(basilei,a qeou/), i e to, co zniszczalne nie mo e mie  udzia u w tym co niezniszczalne”. 
Do tego królestwa, jak wiadomo, „zd aj  wierni jako prawne dzieci Bo e i dziedzice 
nieba”32. Królestwo Bo e jest wiec darem i tak e nagrod , jak  mog  otrzyma  
wierz cy, którzy dobrze w yciu post powali. Taka tre  poj cia „królestwo Bo e” i tu 
nawi zuje do my li synoptycznej (por. Mt 25,31-46). 

5. Eschatologicznego, ale ju  istniej cego w tera niejszo ci, królestwa, które jest 
królestwem Syna Bo ego, dotyczy tekst Kol 1,13. Tekst ten stwierdza, e Bóg uwolni  
wiernych (Pawe  pisze: „uwolni  nas”) spod w adzy ciemno ci i przeniós  do królestwa 
„swego umi owanego Syna” (th.n basilei,an tou/ uìou/ th/j avga,phj auvtou/). Bóg „uwolni ” 
i „przeniós ”, a wi c sta o si  to bez jakiegokolwiek aktywnego udzia u wiernych, jest 
aktem dokonanym podczas ycia wierz cych, w doczesno ci33. Ojciec przeniós  wierz -
cych do królestwa swego Syna, Który jako Zmartwychwsta y ma w adz  nad wiatem. 
Ta w adza, osi gnie pe ni  w chwili Jego powtórnego przyj cia34.  

6. Natomiast o trzeciej fazie królestwa Bo ego (a dok adniej o przej ciu królestwa 
Chrystusa w królestwo Ojca), kiedy królestwo to osi gnie doskona o , wyra nie mówi 
tekst 1 Kor 15,24. Kontekst w. 24 podkre la konsekwencj  zmartwychwstania Chrystu-
sa: On „zmartwychwsta  jako pierwszy, potem ci, co nale  do Chrystusa, w czasie Jego 
przyj cia” zmartwychwstan  – przynale no  do Chrystusa okre la wiara (w kontek cie 
1 Kor 15,24 Pawe  nie wspomina bezbo nych i ich losu po Paruzji Chrystusa). Po zmar-
twychwstaniu wierz cych, Chrystus pokona wszelk  Zwierzchno , W adz  i Moc, tak e 
mier , i jako Bóg-Cz owiek, Syn Bo y, przeka e królestwo Bogu Ojcu, „swoje” kró-

lestwo przeka e Bogu (th.n basilei,an tw/| qew/| kai. patri)” (1 Kor 15,24). Obraz zawarty 
w 1 Kor 15,24 zdaje si  dope nia  opis trzeciej fazy królestwa przedstawiony 
w Ewangeliach synoptycznych35. Ostatni okres królestwa Bo ego, po przekazaniu króle-
stwa Chrystusowego Ojcu, b dzie ju  niesko czonym czasem wspólnego ycia z Bogiem 
Ojcem, kiedy „Bóg b dzie wszystkim we wszystkich” (1 Kor 15,28; por. Rz 11,36)36. 

                                                                          
32 H. LANGKAMMER, List do Efezjan. Biblia Lubelska, Lublin: RW KUL, 2001, s. 97. 
33 L.J. KREITZER, «Kingom of God/Christ», s. 526. 
34 B. ADAMCZEWSKI, List do Filemona. List do Kolosan, Cz stochowa: Edycja w. Paw a, 2006, 

s. 183-184. 
35 M. ROSIK, Pierwszy List do Koryntian. Wst p – Przek ad z orygina u – Komentarz, Wroc aw: 

TUM, 2008, s. 320-321; P-G. MÜLLER, Lukas-Evangelium [SKK NT 3], Stuttgart: Katholisches 
Bibelwerk, 1995, s. 155-156; Leksykon biblijny, s. 375; S ownik Teologii Biblijnej, s. 408. 

36 H. LANGKAMMER, «Pierwszy List do Koryntian», w: Pierwszy i Drugi List do Koryntian, 
Biblia Lubelska, Lublin: RW KUL, 1998, s. 90. 
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7. Pozosta e dwa teksty, zawieraj ce okre lenie „królestwo Bo e”: Kol 4,11 i 2 Tm 4,1.  
Tekst Kol 4,11 jest pro b  Paw a, by Kolosanie przyj li Arystarcha, Marka i Bar-

nab , je li do nich przyb d . Wymieniaj c obok nich Jezusa zwanego Justusem, Pawe  
przebywaj cy w wi zieniu, przedstawia Kolosanom tych czterech (wzgl. trzech) jako 
wspó pracowników (sunergoi.) dla królestwa Boga (eivj th.n basilei,an tou/ qeou/). Byli to 
prawdopodobnie jedyni jego wspó pracownicy w czasie uwi zienia, skoro dodaje, e „s  
dla niego pociech ”. Jednak e okre lenie „wspó pracownicy dla sprawy królestwa Bo ego” 
wskazuje, e nie tyle chodzi tu o podkre lenie, e wymienieni s  wspó pracownikami 
Paw a w sprawach dotycz cych królestwa Bo ego, lecz, e ci czterej (trzej) zostali 
zaanga owani (zostali w czeni) w sprawy (eivj th.n basilei,an) dla królestwa37.  

Natomiast w 2 Tm 4,1 okre lenie „królestwo Bo e” wyst puje w uroczystej formule 
zobowi zania ucznia, by przestrzega  przestróg Paw a i przekazywa  dalej depozyt 
wiary: „zaklinam ci  na Boga i Chrystusa Jezusa, który b dzie s dzi  ywych i umar-
ych, oraz na Jego pojawienie si  (evpifa,neia) i na Jego królestwo (th.n basilei,an auvtou/) 

g o  nauk , nastawaj w por  i nie w por …”38. Z tekstu wynika, e pot ga królewska 
Chrystusa ujawni si  przy Jego Paruzji, a Jego królestwo poprzedzi panowanie Boga. 
Chrystusa wi c objawi chwa  Boga Ojca39  

4. PODSUMOWANIE 

Przedstawione teksty ewangelii synoptycznych i listów Paw owych zawieraj ce 
okre lenie „królestwo Bo e” wskazuj , e tre  nauczania Paw a o królestwie Bo ym 
(czy o królestwie Chrystusa): 

1. nawi zuje do nauczania Jezusa przekazanego przez ewangelie synoptyczne. 
Tak e takie samo napi cie mi dzy istnieniem „ju ” i „jeszcze nie” królestwa Bo ego, 
charakteryzuj ce nauczanie Jezusa przekazane przez ewangelie synoptyczne, wyczuwa 
si  w nauczaniu Paw a, zawartym w jego listach40. 

2. Nauczanie Ewangelii i Paw a nawi zuje do nauczania Starego Testamentu, a tak e 
do tradycji synagogalnej, w której temat królestwa Boga równie  by  obecny41. 

3. Tre  nauczania Aposto a o królestwie Bo ym znana by a adresatom listów, 
poj cie „królestwo Bo e” nie wymaga o dodatkowych wyja nie  Paw a w jego listach. 

4. Pozostaje otwartym pytanie, dlaczego trzy Ewangelie Synoptyczne, przekazuj ce 
nauczanie Jezusa, w 105 wypadkach u ywaj  okre lenia „królestwo Bo e”, a Pawe , 
który g osi  or dzie Jezusa podczas swoich podró y misyjnych, tak rzadko, bo tylko 14 
razy, u ywa tego okre lenia w swoich listach (w 13 listach Corpus Paulinum).  

Wspomniano ju  wy ej, e centralnym tematem nauczania Jezusa by o królestwo Bo e, 
natomiast centralnym tematem pisemnego nauczania Paw a, nauczania zawartego w jego 
listach, jest „usprawiedliwienie”. Przez usprawiedliwienie Pawe  rozumie wyzwolenie spod 
Prawa, co oznacza uwolnienie od grzechów, które cz owiek pope nia  nie b d c w stanie 
wype ni  przepisów Prawa. Usprawiedliwienie by o celem dzie a zbawczego Jezusa i wy-
s u y o cz owiekowi darowanie win, u wi cenie i usynowienie przez Boga-Ojca. 
                                                                          

37 B. ADAMCZEWSKI, List do Kolosan, s. 354; R. SCHNACKENBURG, Signoria e Regno di Dio, s. 293. 
38 H. LANGKAMMER, Listy Pasterskie. Biblia Lubelska, Lublin: RW KUL, 2006, s. 127. 
39 R. SCHNACKENBURG, Signoria e Regno di Dio, s. 296. 
40 L.J. KREITZER, «Kingom of God/Christ», s. 526. 
41 M. Rosik, Pierwszy List do Koryntian, s. 380. 
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S owo „usprawiedliwienie, sprawiedliwo ” wyst puje u Paw a 57 razy, podczas 
gdy w nauczaniu Jezusa, podanym w Ewangeliach synoptycznych, tylko 7 razy (wed ug 
statystyki J. Dunna42).  

Zmian  g ównego tematu nauczania przez Paw a w jego listach, w porównaniu 
z nauczaniem ustnym, mo na próbowa  t umaczy :  

a. wy szym (kolejnym) poziomem nauczania; królestwo Bo e g oszone by o w czasie 
nawracania pogan i tematem nawi zywa o wprost do nauczania Jezusa, natomiast listy 
Paw owe zwracaj  si  ju  do chrze cijan, których trzeba by o wprowadzi  w g bi  na-
uczania Jezusa i w skutki Jego ziemskiego ycia zako czonego mierci  zado uczynn . 
I by  mo e dlatego, pisz c, Pawe  po o y  nacisk na „usprawiedliwieniu” nie po wieca-
j c wielkiej uwagi terminowi „królestwo Bo e”.  

b. Mo na te  zastanawia  si , czy przypadkiem Pawe  celowo nie zmieni  g ównego 
tematu (nazwy g ównego tematu) swego nauczania i st d niecz sto u ywa  terminu „kró-
lestwo Bo e”. Aposto  bowiem ewangelizowa  w wielu wa nych, rzymskich miastach 
imperium. Maj c w pami ci rozruchy w Tesalonice spowodowane g oszeniem królestwa 
Jezusa (i oskar enie, e wyst puje „przeciw zarz dzeniu cesarza mówi c, e jest inny 
król – Jezus”43 – Dz 17,7), by  mo e, pisz c listy uwa a , e ze wzgl dów politycznych 
niebezpiecznym by oby (i dla niego i dla adresatów jego pism) g osi  wprost królestwo 
Bo e w Imperium Rzymskim44. 

Czy by  to powód zmiany tematu nauczania Paw a poprzez listy – tego ostatecznie 
nie wiemy… 
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RESUME 

LE ROYAUME DE DIEU  
DANS LES EVANGILES SYNOPTIQUES ET DANS LES LETTRES DE SAINT PAUL 

L’article se localise sur le sujet de l’enseignement de Jesus. On peut constater qu’il 
n’y a pas de différence entre le contenu de l’enseignement de Jesus et de Paul. Néamoins, 
on se demande pourquoi la formule “le Royaume de Dieu” est employée par les Evan-
giles 105 fois, tandis que par Saint Paul seulement 14 pois. La reponse à cette question 
ne restera qu’une supposition. 
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