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KRÓLESTWO BOGA
I rzekł ten, który siedział na tronie: Oto wszystko nowym czynię.
(Obj. 21, 5)

B

óg we wszystkim. Wola Stwórcy w każdym stworzeniu. Wieczność. Przez Wiarę Jezusa i w Chrystusie, drogą łaski, ludzie osiągnęli sprawiedliwość - przyjęli dar od Boga, przyznawany człowiekowi raz na zawsze. „Przepustkę” do Królestwa Niebios. Czy zamierzam je jakoś opisać? Nie. Nowe niebo i
nowa ziemia przewyższają jakiekolwiek wyobrażenia ludzkie. Jan widział Nową Jerozolimę - miasto
zstępujące od tronu Stwórcy - wieczystą siedzibę Izraela (Obj. 21, 22). Jednak nie było w nim Świątyni,
ani słońca; gdyż funkcje te przejął Bóg. Nie zauważył również morza. Zaś ludziom wraz z aniołami przeznaczono wspólnotę z Najwyższym. Będą wielbić oraz poznawać Boga bezpośrednio.
Ujrzałem też nowe niebo i nową ziemię; bowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły, i morze
już nie istnieje. A ja, Jan, zobaczyłem święte miasto - nową Jerozolimę, schodzącą z Nieba, od Boga;
przygotowaną jak przystrojona dla swego męża synowa. Usłyszałem też wielki głos z Nieba, który mówił: Oto przybytek Boga wśród ludzi; i będzie mieszkał pośród nich, a oni będą Jego plemionami; sam
Bóg, ich Bóg będzie wśród nich. Bóg też usunie wszelką łzę z ich oczu i śmierci już nie będzie, ani
smutku, ani krzyku, ani bólu więcej nie będzie; bowiem pierwsze rzeczy odeszły…( Obj. 21, 1-3).
Lecz miała też wielki, wysoki mur oraz miała dwanaście bram, a na bramach dwunastu aniołów i napisane imiona, które są imionami dwunastu plemion synów Israela. (Obj. 21, 12).
A mur miasta miał dwanaście podwalin, a na nich dwanaście imion dwunastu apostołów Baranka
(Obj. 21, 14; NBG).

Bóg też usunie wszelką łzę z ich oczu i śmierci już nie będzie, ani smutku, ani krzyku, ani bólu więcej
nie będzie; bowiem pierwsze rzeczy odeszły(Obj. 21, 4). Pokazał mi też czystą, lśniącą jak kryształ rzekę
Wody Życia, która wychodziła z tronu Boga i Baranka. (Obj. 22, 1; NBG).

