Konferencja Kościołów w Polsce
29 – 31 maj 2020r.

Temat: "Upodobało się Ojcu waszemu dać
wam Królestwo…"

I.

Królestwo Boże - Tajemnica objawiana przez
Ducha (1 Kor. 2:9-10)

1. Upamiętanie / ciągle pokutowanie dla Królestwa (Mat. 3:2,
4:17)
2. Pokora/uniżenie kluczem do Objawienia i bycia w
Królestwie
a) Ubodzy w duchu - ich jest Królestwo Mat. 5:3
b) Bóg pokornym daje łaskę i zbawienie ( 1 Piotra 5:5 i
Ps. 12:5)
c) Pycha i wyniosłość obrzydliwością dla Boga (Luk.
16:15, Luk. 18:9-14)
3. Szczerość i prawda przed Bogiem i rodzeństwem w
Kościele
a) Ostrzeżenie przed kwasem (Mat.13:33, Luk. 12:1, 1
Kor.5:6-8)
b) Kościół / Królestwo ze szczerego złota (II Mojż. 25:31)
c) Babilon - kobieta ze złotym kielichem pełnym
obrzydliwości (Obj. 17:1-5)

II. Królestwo Boże jest całkowicie odmienne od
wszystkich królestw.
1. Nasz Król, Jezus Chrystus (Ps.45, Dz.Ap.17:7, J.18:37)
a) Król pokoju i sprawiedliwości (Hebr.7:1-3)
b) Łagodny, ale pełen gorliwości dla domu Bożego
(Mat.21:1-13)
c) Pełen łaski i prawdy (J.1:14)
d) Przez Niego otrzymujemy królestwo niewzruszone
(Hebr.12:28, J.3:3)
2. Przynoszenie owocu w Królestwie Bożym (Mat.21:43)
a) Królestwo Boże jest ogrodem Pana (Pnp.7:12-13;
4:12-16; 5:1; 6:2)
b) Pan zawsze szuka owocu w nas (Mat.7:17-19,
Mat.21:18)
c) Nasz owoc jest z Ducha i Chrystusa (Gal.5:22-23, J.
15:1-5)
d) Życie w ciele dyskwalifikuje całkowicie z Królestwa
Bożego (J.15:6, Gal.5:21)
3. Królestwo Boże jest nagrodą dla wierzących i wiernych.
a) Nagrody dla zwycięzców (Obj.2:3, 1Tym.4:8, Jak.1:12)
b) Nagrody za wierność, prześladowanie, modlitwy,
jałmużnę (Mat.5:11-12, 46; 6:1-6)
4. Życie w obszarze Królestwa prowadzi do celu – zbawienia
duszy. (1P.1:9)
a) Szukajcie Królestwa Bożego (Mat.6:1)
b) Pukajcie
c) Wchodźcie

III.1000-letnie Królestwo nagrodą dla przyobleczonych
w szatę sprawiedliwości - dzisiejsze postępowanie
wynikające z życia Chrystusa; Mat.22:11-12, 5:20;
Iz.61:10, Obj.19:14,
1. Wielu zaproszonych - usprawiedliwieni za darmo z łaski
(obiektywna sprawiedliwość) - Mat.22:9; Rz.3:26;
1Kor.1:30
2. Wejdą gotowi, przyobleczeni w szatę sprawiedliwości
(subiektywna sprawiedliwość) - Mat.22:11-12, Fil. 3:9,
Job.29:14;
a) Nasza osobista sprawiedliwość jako postępowanie
musi być obfitsza niż sprawiedliwość uczonych w
piśmie i faryzeuszów. Mat.5:20; Iz.64:6; Mat.23:23-28;
b) Ciągła walka ciała i Ducha - unicestwiać działania w
Kościele mające źródło w martwym, cielesnym życiu Mat.16:21-23; Gal.5:16-17
c) Prawo Królestwa – ustanowione przez Chrystusa Mat.5:17, 21-48
• spełnione przez Prawo Ducha - dające życie Chrystusa
które ma moc czynić sprawiedliwe czyny (owoce
Ducha) - Rz.8:2, Ew.J.15:4-6; Ef.2:19-20, Hebr.7:16,
Ez.47:8-9
d) Ojciec karci nas abyśmy wydali pokojowy owoc
sprawiedliwości - Hebr.12.:11, 5-7, 1P.4:12,17
• Królestwo utwierdzone sądem i sprawiedliwością Iz.9:6
e) Dziś proces tkania szaty - Bisior - sprawiedliwość
świętych - dla zwycięzców - Obj. 19:8, 14; 17:14,
1J.2:28-29

