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Niebawem zacznie się zmuszać ludzi do przyjęcia znamienia szatana (liczba 666, bita na czoło lub rękę;
Obj. 13, 18). Poleje się krew męczenników (Izraelitów według Ducha, którzy zostali na ziemi). W połowie wielkiego ucisku antychryst wkroczy do Izraela, zasiądzie w odbudowanej świątyni, zniesie krwawą
ofiarę, po czym sam się wyniesie wyżej Boga. Tak dopełni się obraz obrzydliwości. Drugi etap (3,5 roku)
to wyłączne zagłada. Siedem trąb zapowiada kary, a siedem plag jest spełnieniem.
Jednak antychryst nie ustąpi. Rozpęta prześladowania Żydów, większe od holocaustu (zginie 2/3 domu
Jakóba). Wreszcie zgromadzi armię świata na bitwę z wojskami niebios (Armagedon; Obj.16,16). Wtedy
uciekająca resztka Żydów, nie widząc już żadnych szans, zacznie wzywać Imienia Pana. Na to wołanie z
ziemi, z niebios zstąpi Jezus, by mieczem wychodzącym z swych ust (Słowem Boga), rozgromić przeciwników. Równolegle, na 1/3 Izraelitów według ciała spłynie błogosławieństwo odkupienia. Pozostali
przy życiu Żydzi wreszcie rozpoznają Mesjasza (Zach.12,9 - 10).
A chrystianie? Uczniów Pana Jezusa można podzielić na 2 grupy: Tych, których obejmie pochwycenie
(ocalonych przed nadchodzącym gniewem; 1 Tes. 1,10) oraz tych, którzy zostaną na ziemi („5 ociężałych
dziewic” z przypowieści o 10 pannach; Mat. 25,1 - 13).
Na początku, względnie w pierwszej połowie ucisku dojdzie do pochwycenia (zabrania do niebios; Mat.
24, 40 - 42) wybranych. Najpierw powstaną ci, którzy zasnęli w Panu i czekają na nowe ciała w Krainie
Żywych (raju). Następnie sprawiedliwi na ziemi zostaną porwani na obłoki. W jednej chwili porzucą ciała gliniane, a przyobleką duchowe - czyste, wieczne i doskonałe. Dusza, która się narodziła z Boga, doświadczy pełni nowego człowieczeństwa (1 Kor. 15,52). Sieje się ciało cielesne, bywa wzbudzone ciało
duchowe. Jeśli jest ciało cielesne, to jest także ciało duchowe (1 Kor. 15, 52). Albowiem we wzniesieniu,
ani się nie żenią, ani nie zostają poślubione, ale są jak aniołowie Boga w Niebie (Mat. 22, 30; Nowa
Biblia Gdańska). Zaręczyny, do których dochodzi teraz - „na wyżynach” zwieńczy Wesele Baranka (Obj.
19,1 - 10). Natomiast dział drugiej grupy (chrześcijan zanurzonych w Duchu - ale nie napojonych Duchem; Mat. 25,1 - 13; Obj. 3,14 - 22) zostanie rozdzielony „na pół”. A jeśliby rzekł ów sługa zły w sercu
swoim: Zwleka mój Pan z przyjściem, i zacząłby bić współsługi, a jeść i pić z upijającymi się, przyjdzie
Pan tego sługi w dniu, którego nie oczekuje, i o godzinie, której nie zna, i rozdzieli go na dwoje, a jego
część położy z obłudnikami; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów (Mat. 24, 50 - 51; Nowa Biblia Gdańska). „Pięć ociężałych dziewic” zostanie na czas ucisku. W tym koszmarze wydadzą uczynki z Wiary; po
czym na ich podstawie będą uznani za sprawiedliwych, ścięci (Obj. 20, 4) i dołączą do swoich braci jako
męczennicy wielkiego ucisku.
Kiedy upłynie 7 lat, Bóg wspomni na dom Jakóba. Szatan zostanie spętany. Zabrzmią słowa: Stało się, a
niebo rozpłomieni majestat Zbawiciela. Jezus wróci na ziemię ze świętymi, jako Władca całego stworzenia. Rozlegnie się cudna pieśń. To 144000 młodzieńców z 12 pokoleń Izraela przywita Króla Wszechświata. Kto żyw, wyda radosny okrzyk: Błogosławiony, który przychodzi w Imieniu Pana! Rozpoczną
się rozliczenia. Antychryst oraz fałszywy prorok zostaną wrzuceni do gehenny (Obj. 19,20). A ludzie?
Pozostała przy życiu ludzkość stanie przed tronem Zbawcy, na tak zwanym Sądzie Narodów. A gdy
Syn Człowieka przyjdzie w swojej chwale oraz z Nim wszyscy święci aniołowie, wtedy
usiądzie na tronie swojej chwały; i zostaną przed nim zgromadzone wszystkie narody.
Więc ich rozdzieli, jednych od drugich, jak pasterz oddziela owce od kóz; i postawi owce
po swojej prawicy, a kozy po lewicy. Wtedy Król powie tym, po swojej prawicy: Pójdźcież,
uwielbieni mojego Ojca, odziedziczcie Królestwo przygotowane wam od założenia świata.
Bowiem łaknąłem, a daliście mi jeść; pragnąłem, a daliście mi pić; byłem odmiennym, a
ugościliście mnie; byłem nagi, a przyodzialiście mnie; zachorowałem, a odwiedziliście
mnie; byłem w więzieniu, a przyszliście do mnie. Wtedy odpowiedzą mu sprawiedliwi,
mówiąc: Panie, kiedy widzieliśmy cię łaknącym, a nakarmiliśmy; albo pragnącym, a daliśmy ci pić? Kiedy też widzieliśmy cię odmiennym, a ugościliśmy; albo nagim, a przyodzialiśmy? Albo kiedy widzieliśmy cię chorym, czy w więzieniu, a przyszliśmy do ciebie?
Zaś Król odpowiadając, powie im: Zaprawdę, powiadam wam, cokolwiek zrobiliście jednemu z tych najmniejszych moich braci - mnie zrobiliście (Mat. 25 – 4; NBG). Tak resztka Żydów (Zach. 14) oraz wybrani z pogan, którzy im pomagali w niedoli (sprawiedliwi pośród narodów),
wejdą do 1000-lecia w starych ciałach, już jako Izrael według Ducha. Inni, ma się rozumieć – poginą.

