
PRZYSZŁY TEOKRATYCZNY RZĄD ŚWIATA 
  

Bóg Jehowa wielokrotnie obiecał w Biblii, że społeczeństwo Nowego świata będzie podporządkowane 

światowemu rządowi teokratycznemu (tzw. Rządowi Boga - "A Pan będzie królem nad wszystką 

ziemią". "Albowiem Pańskie jest królestwo, a on panuje nad narodami"; Zach. 14:9; Ps. 22:29). 

Jezus Chrystus, Przedstawiciel i Namiestnik Jehowy (Mat. 28:18), będzie pod Jego pełną i absolutną 

kontrolą - "I dał mu władzę i cześć i królestwo, aby mu wszyscy ... służyli; władza jego władza wieczna 

..., a królestwo jego, które nie będzie skażone" (Dan. 7:13,14). 

Rząd, jaki Bóg ustanowił w Izraelu, był teokracją: Bóg był ich rzeczywistym Królem i rządziło nimi 

Jego prawo, chociaż inni sprawowali władzę pod Jego zwierzchnictwem (1 Kron. 29:23; 2 Kron. 13:8). 

Starsi z dwunastu pokoleń kierowali sprawami plemiennymi. 

Bóg powołał kapłańskie pokolenie, pokolenie Lewiego, które służyło religijnym interesom wszystkich. 

Od czasu do czasu wysyłał także do Izraela sędziów i proroków jako swych specjalnych posłańców. 

Jako Bóg Przymierza Izraela, miał nadzór nad ich sprawami - darzył ich pomyślnością, uwalniał od 

nieprzyjaciół i prowadził ich sprawy pomyślnie tak długo, jak długo byli Mu posłuszni, lecz odrzucał ich 

od łaski pozwalając im pójść do chwilowej niewoli swych wrogów i przeciwstawiał się ich zamiarom, 

gdy byli Mu nieposłuszni (3 Moj. 26; 5 Moj. 28). 

Dopóki Izrael zważał na Jehowę i przyjmował Go jako swego władcę, powodziło się mu; wyzwalał On 

ich z ucisku i walczył za nich. 

Jak wspaniale będzie, gdy cały rodzaj ludzki otrzyma swój nowy rząd, z Wszechmądrym, 

Wszechsprawiedliwym, Wszechmiłującym i Wszechmocnym Stwórcą jako Bogiem ich Przymierza! 

Będzie to zaiste jego radosny udział w społeczeństwie Nowego Świata, które wkrótce zostanie 

ustanowione, gdy nadejdzie Boskie Królestwo na ziemi, a Jego wola będzie pełnione na ziemi, tak jak 

jest w niebie! 

Izrael jako naród będzie pierwszym, który przyjdzie do harmonii z nowym porządkiem rzeczy na ziemi - 

"Zachowa Pan i namioty Judzkie pierwej" (Zach. 12:7). Ziemskie Jeruzalem zostanie całkowicie 

odbudowane na swym dawnym miejscu (Jer. 30:18; proroctwo to już się wypełnia), a ich państwowość 

zostanie przywrócona tak jak na początku pod zwierzchnictwem książąt, czyli sędziów, Jehowa bowiem 

obiecał: " A przywrócę sędziów twoich, jako przedtem byli, i radców twoich, jak na początku. Potem cię 

nazywać będą miastem sprawiedliwości, miastem wiernym" (Izaj. 1:26). "Oto król [Chrystus, Głowa i 

Ciało] będzie królował w sprawiedliwości, a książęta [Abraham, Izaak, Jakub i wszyscy inni Starożytni 

Godni i także Młodociani Godni - wszyscy wzbudzeni z martwych - Ps. 45:17; Gal. 3:6-9; Żyd. 11] w 

sądzie panować będą (Izaj. 32:1). 

Zanim jednak ten wspaniały nowy rząd ziemi (rząd żydowskiego zakonodawcy, Mojżesza, z jego 

książętami i sędziami, był jedynie jego typem) będzie mógł rozpocząć panowanie, niezbędnym jest, by 

wielki Mesjasz - Król użył swej wielkiej mocy i ujarzmił narody (Ps. 2; 110; Obj. 2:26,27; 11:17). 

Dlatego obecnie na ziemi trwa czas Wielkiego Ucisku, w którym królestwo szatana zostanie całkowicie 

obalone (Dan. 2:35,44; 12:1; Mat. 24:21; Sof. 3:8,9; Obj. 11:18; 19:15). 

W tym czasie Wielkiego Ucisku Jehowa "poruszy wszystkie narody" i usunie wszystkie rzeczy nie 

zbudowane na prawdzie i sprawiedliwości; wtedy "przyjdą do Pożądanego od wszystkich narodów" - 

"pragnienie wszystkich narodów się spełni" - według poprawnego tłumaczenia (Agg. 2:7; Żyd. 12:26-



28). 

Jehowa "uśmierzy wojny aż do kończyn ziemi, łuk pokruszy i oręże połamie, a wozy ogniem spali, 

mówiąc: Uspokójcie się, a wiedzcie, żem Ja Bóg; będę wywyższony między narodami, będę 

wywyższony na ziemi" (Ps. 46:10,11). 

"I przekują miecze swe na lemiesze, a włócznie swe na sierpy; nie podniesie naród przeciw narodowi 

miecza, ani się będą ćwiczyć do bitwy. Ale każdy będzie siedział pod winną macicą swoją i pod 

figowym drzewem swoim, a nie będzie nikt, coby ich przestraszył, bo usta Pana zastępów mówiły" (Izaj. 

2:2-4; Mich. 4:1-4). 

Jakże wspaniałą i obejmującą cały świat Utopią (Utopia - nazwa nie istniejącej wyspy z idealnym 

ustrojem społecznym a zarazem tytuł dzieła T. Morusa, w którym ją opisał - przyp. tłum.) będzie, gdy 

społeczeństwo Nowego Świata zostanie zorganizowane pod teokratycznym rządem ustanowionym przez 

Jehowę, z Chrystusem i Jego Kościołem - Małżonką Baranka, rządzącymi w sferze duchowej (Obj. 

19:7; 21:2,9; 22:17) i zmartwychwstałymi Godnymi jako ich ziemskimi przedstawicielami (Łuk. 13:28)! 

Nic dziwnego, że Biblia mówi o tym jako o "czasach naprawienia wszystkich rzeczy, co był 

przepowiedział Bóg przez usta wszystkich świętych swoich proroków od wieków" (Dz.Ap. 3:19-21)! 

Przez wielkie Nasienie Abrahama - Chrystusa i Kościół, "błogosławione będą wszystkie rodzaje ziemi" 

(1 Moj. 12:3; 22:16-18; 28:14; Gal. 3:8,16,29). "Tedy się otworzą oczy ślepych, a uszy głuchych 

otworzone będą" (Izaj. 33:24). "Lud także twój, którzybykolwiek byli sprawiedliwi, na wieki 

odziedziczą ziemię" (Izaj. 60:21). 

Wówczas "przybytek Boży będzie z ludźmi i będzie mieszkał z nimi; a oni będą ludem jego, a sam Bóg 

będzie z nimi , będąc Bogiem ich. I otrze Bóg wszelką łzę z oczu ich; a śmierci więcej nie będzie, ani 

smutku, ani krzyku, ani boleści nie będzie; albowiem pierwsze rzeczy pominęły" (Obj. 21:3,4). Bóg 

obiecał: "A wszakże, jako Ja żyję i napełniona jest [będzie] chwałą Pańską wszystka ziemia" (4 Moj. 

14:21). "... wszystkich niepobożnych wytraci" (Ps. 145:20; Obj. 21:8); "przestępcy pospołu poginą ... 

złośnicy będą wykorzenieni; lecz którzy oczekują Pana, ci odziedziczą ziemię"; wszelka nieprawość 

zatka usta swe" (Ps. 37:38,9,10,28,29; 107:42). 

Cóż to za radość, gdy "nowych niebios i nowej ziemi ... oczekujemy, w których sprawiedliwość 

mieszka" [Jezus i Kościół, religijne władze Tysiąclecia oraz społeczeństwo ludzkie zorganizowane pod 

władzą teokratyczną, opartą na prawdzie, sprawiedliwości i miłości, nie na błędzie, nieprawości i 

samolubstwie, które panują w tym "teraźniejszym wieku złym" - Gal. 1:4] (2 Piotra 3:13; Izaj. 65:17-25; 

Obj. 21:22). 

Według proroctwa Biblii, które coraz bardziej wypełnia się w naszych czasach, Bóg już wkrótce 

zaprowadzi na całej ziemi teokratyczny rząd, swoje panowanie pokoju i błogosławieństw! 
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