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Zatem, z jednej strony - powstanie kościoła szatana, działalność fałszywych proroków, narastające i pozornie bliskie chrystiaństwu zwiedzenia, wrogość i nietolerancja, obszary głodu naprzeciwko bogactwa,
kryzysy, dwie wojny światowe i nieustające konflikty lokalne, rozbicie bloków politycznych i dążność do
powołania światowego rządu i ogólnej, uniwersalnej religii; a z drugiej - Ewangelia głoszona po całej
ziemi.
Co prawda zło istnieje w każdym z nas, ale nawet zsumowanie całej niegodziwości tkwiącej
w większej liczbie osób, nie wyjaśni tragedii Oświęcimia...
Zło w tej skali, zdaje się być jakościowo i ilościowo inne (J. B. Russel).
Biblia wielokrotnie wspomina o czasach końca. Szczegóły odnajdziemy w Księdze Daniela i Objawieniu
Jezusa spisanym przez apostoła Jana (Apokalipsie). Czytając te proroctwa, nie wszystko jednak pojmiemy. Dlaczego? Ponieważ główna walka rozgrywa się wyżej (w sferze duchowej), a jej przebieg i skutki
opisano językiem materialnej (używając porównań i symboli). Szatan pozostaje księciem ziemi - ludzie
tkwią w obozie przeciwnika, więc siłą rzeczy świat zamieszkały (gr. oikoumenee; Obj. 3, 10) dosięgną
straszliwe kary.
Liczba 7 symbolizuje w Biblii - pełnię. W 7 Dniach dokonało się Dzieło Stworzenia (6 Dni pracy i 1
Dzień odpoczynku), 7 dni trwa żydowski tydzień (6 dni zwykłych plus szabat). Zaś w Psalmie napisano:
Przecież tysiąc lat jest w Twoich oczach jak dzień wczorajszy, który przeminął; jak straż w noc (Ps. 90,
4; NBG). Jeśli tak popatrzymy na sprawę - liczba 7 (7000 lat) może kryć tajemnicę dziejów (hebr. moed czas wyznaczony). Chyba już minęło 6 dni zwykłych (6000 lat istnienia świata), a niebawem nastanie
Millennium (1000 lat rządów Jezusa - 1 dzień odpoczynku; Obj. 20). Całość łączy się w liczbę pełni i
zamyka stary porządek.
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1. Bóg powołuje do życia byty duchowe i obdarza je wolną wolą; bunt Lucyfera i części aniołów.
2. Adam i Ewa przyłączają się do obozu przeciwnika.
3. Pierwszy etap życia ludzkości rodzi wyłącznie zło (potop!).
4. Przymierze z Noem. Odrodzenie ludzkości od człowieka obdarzonego łaską Wiary (nieudane!).
5. Powołanie Abrama i narodu wybranego (Izraela według ciała wewnętrznego).
6. Nadanie Prawa Mojżesza (Przykazań) - własnej normy sprawiedliwości człowieka.
7. Izrael według ciała wewnętrznego nie wypełnia Prawa (prorocy).
8. Bóg posyła Syna - Odkupiciela. Nowe Przymierze we krwi Jezusa.
9. Okres Łaski (daru sprawiedliwości z Boga przez Wiarę Jezusa Chrystusa).
10. Koniec Okresu Łaski. Przemienienie i pochwycenie wybranych (Izraela według Ducha).
11. Wielki ucisk domu Jakuba (Izraela według ciała wewnętrznego). 7 lat okresu kary.
12.Powtórne przyjście Jezusa. Sąd żywych narodów.
13.Millennium.
14.Sąd Ostateczny. Królestwo Boga i wieczność.

