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SĄD OSTATECZNY
U Mnie jest pomsta i odpłata; w czasie, gdy się będzie miała zachwiać ich noga;
bo bliskim jest dzień ich nieszczęścia oraz spieszą się ich przeznaczenia.
(V Mojż. 32,35).

P

roces sporny dobiega końca. Obie strony
przedstawiły dowody i nie może być wątpliwości. Niebawem wypowie się sam Bóg - Stwórca
i Sędzia Najwyższy. Po 1000 latach szatan „na krótko” odzyska wolność, aby wypróbować ludzi urodzonych w okresie millennijnym. I zwiedzie wielu,
bardzo wielu (Obj.20, 7 - 9); i znowu utworzy armię
świata do walki z Izraelem. Odstępcy wyruszą ku
miastu świętych (na bitwę Goga i Magoga), lecz
zwycięstwo jest przesądzone. Oszczercę pochłonie
jezioro ognia (druga śmierć), zaś umarli (nie narodzeni z Boga) staną przed białym tronem (Obj. 20,
11 - 15). Rozpocznie się Sąd Ostateczny. Nie sądźcie, abyście nie byli osądzeni; albowiem jakim sądem sądzicie, takim zostaniecie osądzeni, i jaką
miarą mierzycie, taką wam zostanie odmierzone
(Mat. 7,1 - 3; NBG). Wniosek stąd oczywisty. Dla
Izraela według ciała podstawą oskarżenia stanie się
Prawo Mojżesza; zaś dla narodów - sumienie, w którym nie będzie Wiary. I jak Jezus był obnażony - tak
i oni staną tam nadzy. Zdarte będą wszelkie pozory,
zabraknie insygniów władzy, utracą wartość pieniądze. I nie będzie niczego ukrytego, co nie miałoby
być ujawnione (Mat. 4, 22). Oto ludzie. Ich słowa
oraz uczynki (z Księgi Uczynków) powołano do roli
świadków. Zaś w Księdze Żywota zapisano wyroki życie, bądź zatracenie. Powstali na okres sądu, aby
zobaczyć co tracą i ujrzeć chwałę sprawiedliwych.
Bo ci, którzy bez zakonu (Prawa) zgrzeszyli, bez zakonu też poginą; a ci, którzy w zakonie zgrzeszyli,
przez zakon będą sądzeni...(Rzym. 2, 12).
Kończąc dzieje odstępstwa, Bóg zniszczy Krainę
Umarłych i śmierć. Pierzchnie stare Niebo i ziemia,
a żar pochłonie żywioły (2 P. 3,7). Oto prawdziwy
obraz końca tego świata.
Zaraz po nim, rozpoczyna się Królestwo Boga.
Mówi też: Zapisz, bo te słowa są godne zaufania
i zgodne z prawdą. I mi powiedział: Dokonało się.
Ja jestem Alfa i Omega, początek i spełnienie. Ja
dam darmo ze źródła wody życia temu, co pragnie.
Ten, kto zwycięża odziedziczy wszystko, i będę dla
niego Bogiem, a on będzie dla mnie dzieckiem. Zaś
dla tchórzliwych, niewierzących, wywołujących
wstręt, morderców, rozpustników, czarowników,
bałwochwalców i wszelkich kłamców jest ich udział
w jeziorze płonącym ogniem i siarką; to jest druga
śmierć (Obj. 21, 6 – 8; NBG).

