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„Kto wzgardzi fałszywą sławą, prawdziwą mieć będzie”. To stwierdzenie Tytusa Liwiusza  

w pełni można odnieść do osoby Jezusa Chrystusa. Nie zabiegał On oczywiście o żadną 

sławę, ale zdecydowane piętnowanie kłamstwa, hipokryzji i wierność prawdzie, doprowadziło 

Go na krzyż. W ten sposób dokonał zbawienia każdego człowieka i wszystkich ludzi. Stał się 

znany jako uzdrowiciel, sławę przynosiły dokonywane znaki i cuda. Jednak Jezus Chrystus 

zawsze uciekał przed próżnym działaniem ludzi, chcących obwołać Go królem na własną 

modłę. Jego królestwo miało być wieczne i nie ulec zagładzie. Takie obietnice przekazywali 

prorocy (por. Dn 7,14). Żydzi je znali, ale mieli własne wyobrażenia realizacji tych proroctw. 

Dlatego pytali Jezusa faryzeusze: „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” (Łk 17,20-21). Takie królestwo nie jest ziemskie, 

doczesne. Dlaczego pośród siebie mieli Żydzi szukać królestwa? 

Królowanie Jezusa jest zupełnie inne, niż chcieliby tego ludzie. To królestwo pokoju, 

sprawiedliwości i radości w Duchu Świętym (por. Rz 14,17). A więc dotyczy w pierwszym 

rzędzie rzeczywistości duchowej, tego, co ludzie czynią we wzajemnych relacjach  

i odniesieniach. Nie zawsze jest to dostrzegalne, „albowiem nie w słowie, lecz w mocy 

przejawia się królestwo Boże” (1 Kor 4,20). Mocą, rozsadzającą wszelkie kłamliwe i złe 

słowo jest prawda. Dlatego dialog, jaki Jezus toczy z Piłatem dotyczy właśnie prawdy. 

Pytanie stawiane Piłatowi: „czy to mówisz od siebie, czy inni powiedzieli ci o mnie?”, jest 

właściwie pytaniem do każdej osoby poszukującej sensu życia i wiary. 

Możemy się zastanowić, czy w naszym chrześcijaństwie dominują wyuczone formuły, 

nakazane ryty, czy też tradycje. Tego może nauczyli nas inni i tylko na tym możemy 

poprzestawać. Jednak sedno dotyczy autentyzmu wiary i relacji z Jezusem, który jest Prawdą. 

„Mówić od siebie”, to uznać panowanie Jezusa w swym sercu, w swym życiu. Wówczas 

chrześcijanin staje się świadkiem prawdy. Potwierdza życiem swą przynależność do Jezusa  

i tak czyni królestwo Boże. 

Szerzenie nieprawdy, fałszu lub bardziej trwanie w iluzji, to kondycja współczesności. Często 

gubimy się w rozeznawaniu tego, co prawdziwe, a co nie. Dotyczy to głównie życia 

publicznego, sfery mediów, gdzie natłok informacji staje się tak przytłaczający, że trudno  

o rozeznanie i właściwy osąd rzeczywistości. A jednak Jezus przyszedł dać świadectwo 

prawdzie i Jego głos jest słyszalny w sercach wielu ludzi. Co więcej, gdy przyjdzie powtórnie, 

prawda zatriumfuje. Nie wątpił w to nigdy Jan Paweł II, gdy mówił: „Prawda zawsze 

zatriumfuje nad kłamstwem. Nie lękajcie się, prawda zwycięży. Nikt nie może wykluczyć 

Chrystusa z historii człowieka w jakiejkolwiek części globu”. Możemy dodać: i na 

jakimkolwiek etapie historii świata. 

„Dlatego też otrzymując niewzruszone królestwo, trwajmy w łasce, a przez nią służmy Bogu 

ze czcią i bojaźnią!” (Hbr 12,28). Tak budując królestwo nie upadniemy, a słuchając głosu 

Prawdy nie poddamy się zwątpieniu. Codziennie modlimy się: „przyjdź królestwo Twoje…”  

i pomimo otaczających nas ciemności i nieprawdy możemy mieć pewność, że Bóg tę 

obietnicę spełni i …spełnia. Bo królestwo pośród nas jest. 


