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SŁOWO ŻYCIA 

 „Przybliżyło się do was królestwo Boże” (por. Łk 11, 20)  

Właśnie tego oczekiwali Żydzi Jego czasów. Jezus, przemierzając wioski i miasta, głosił: 

„Królestwo Boże jest blisko” (por. Łk 10, 9); „Przyszło do was królestwo Boże”; „Królestwo Boże 

pośród was jest!” (Łk 17, 21). W osobie Jezusa sam Bóg przychodził do swojego ludu, biorąc w swe 

ręce zdecydowanie i z mocą jego losy, by doprowadzić go do wyznaczonego celu. Cuda, których 

Jezus dokonywał, były tego znakiem. 

Przybliżyło się do was królestwo Boże   

We fragmencie Ewangelii, z którego wybrano to Słowo Życia, Jezus dopiero co uzdrowił 

niemego, uwalniając go od szatana, który go trzymał w niewoli, na dowód, że przyszedł, aby 

zwyciężyć zło, wszelkie zło, i ostatecznie przywrócić królestwo Boże. 

Ten zwrot ”królestwo Boże” w słownictwie ludu hebrajskiego wskazywał na Boga, który 

działa na korzyść Izraela, uwalnia go od wszelkiej niewoli i zła, wiedzie ku sprawiedliwości 

i pokojowi, napełnia radością i pokojem; tego Boga, którego Jezus ukazuje jako ojca miłosiernego, 

pełnego miłości i współczucia, wrażliwego na potrzeby i cierpienia każdego ze swych dzieci.  

Także my powinniśmy usłyszeć słowa Jezusa:  

Przybliżyło się do was królestwo Boże   

Patrząc wokół siebie mamy często wrażenie, że świat został opanowany przez zło, 

że przeważają w nim ludzie agresywni i zdemoralizowani. Niekiedy czujemy się pod władzą 

przeciwnych sił i groźnych wydarzeń, które nas przytłaczają. W obliczu wojen, klęsk żywiołowych, 

przemian klimatu, migracji oraz kryzysów ekonomicznych i finansowych, czujemy się bezradni.  

I właśnie tutaj pojawia się zapowiedź Jezusa, który zachęca nas, byśmy uwierzyli, że od tej 

pory On zwycięża zło i tworzy nowy świat.   

25 lat temu, w marcu, Chiara Lubich przemawiając do tysięcy młodych powierzyła im swoje 

marzenie: „Sprawić, by świat stał się lepszy, był prawie jedną rodziną należącą do jednej ojczyzny, 

do świata solidarnego, więcej, do świata zjednoczonego”. Aby jednak ten sen mógł stać się 

rzeczywistością, zachęcała ich, by żyli miłością wzajemną, pewni, że tak czyniąc, spotkają pomiędzy 

sobą „samego Chrystusa, Wszechmocnego. A po Nim możecie spodziewać się wszystkiego”.  

Tak, to On jest królestwem Boga.  

Przybliżyło się do was królestwo Boże   

A nasze zadanie? Postępować tak, by On był zawsze pomiędzy nami. A wtedy –  mówiła dalej 

Chiara – „On sam będzie działał z wami w waszych krajach, bo w pewien sposób On powróci 

w świat, do wszystkich miejsc, gdzie się znajdujecie, stając się obecny dzięki waszej miłości 

wzajemnej, waszej jedności. On oświeci was we wszystkim, co trzeba robić, będzie was prowadził, 



podtrzymywał, będzie waszą mocą, waszym zapałem, waszą radością. Dzięki Niemu świat wokół 

was nawróci się do zgody, zabliźnią się wszelkie podziały. (...) A zatem miłość pomiędzy wami, 

a także miłość zasiana w wielu zakątkach ziemi, pomiędzy grupami, między narodami, po to, 

by inwazja miłości – o której często mówimy – stała się rzeczywistością, stała się konkretna także 

dzięki waszemu wkładowi; ta cywilizacja miłości, której wszyscy oczekujemy. Do tego jesteście 

powołani. I ujrzycie wielkie rzeczy“
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