
3 ETAPY SĄDU OSTATECZNEGO (uzupełnienie)
Dziś dowiedziałem się, że Sąd Ostateczny będzie przebiegał w 3 etapach:

1. Pan Jezus zaskoczy nas, przychodząc „z wielką mocą i chwałą” w
otoczeniu Aniołów w naszym mistycznym przeżyciu. Pozwoli nam przeżyć
pośmiertny sąd szczegółowy bez śmierci, dając nam ostatnią szansę na
przemianę życia. Przez ten etap Bóg mnie przeprowadził, opisywałem go.

2. Po straszliwym oczyszczeniu ludzkości, która wśród różnych wstrząsa-
jących wydarzeń podzieli się na prześladowców i prześladowanych za
wierność Bogu, nastąpi drugi etap Sądu: „3 dni ciemności”. Na ich końcu
ucichnie na dworze wrzawa demonów i ludzi przez nich porywanych do
piekła – tych, którzy nie nawrócili się dzięki „prześwietleniu sumień” na
etapie pierwszym, przy spotkaniu z Jezusem. Wtedy na dźwięk anielskiej
trąby otworzy się Niebo i rozlegnie się z niego potężny Głos: „Padnijcie przed
Panem i wyrzeknijcie się grzechów lekkich, nawet najmniejszego zła!”.
Wszyscy ludzie, czuwający dotąd na modlitwie, uczynią to, i w tym
momencie nabiorą ogromnego obrzydzenia (wstrętu) do najmniejszego nawet
zła, które do tej pory lekceważyli. Staną się ludźmi nowymi, gotowymi do
rozpoczęcia życia w nowym świecie, w szczęśliwym 25-leciu. Za chwilę Głos
z Nieba wezwie ludzi do pełnego pojednania z bliźnimi. Będą to słowa:
„Przyjmijcie ich jako waszych najukochańszych braci i siostry!”. Chociaż nie
będzie to w tym momencie fizyczne spotkanie z rozproszonymi po świecie,
lecz każdy w duchu będzie miał okazję zjednoczyć się w serdecznym uścisku
ze wszystkimi (oczywiście nawróconymi!), których do tej pory nie umiał
kochać: z lekceważonymi i odrzucanymi, skazanymi (nawet na dożywocie –
przestaną istnieć więzienia), obciążonymi zarzutami oraz rzeczywistymi
winami, nawet najcięższymi. Ten serdeczny uścisk zakończy rozwody,
wszelkie rozdźwięki i niechęci między ludźmi, czyniąc z nich jedną rodzinę
i odrywając ich od złej przeszłości. Ludzkość przyjmie w pełni „światło na
oświecenie (dawnych) pogan i chwałę ludu Izraela” (nowego Izraela –
Kościoła, jednoczącego wszystkich). Teraz Aniołowie będą mogli oczyścić
ziemię ze wszelkich skażeń i śmieci i doprowadzą ją do tego stanu, w jakim
wyszła z rąk Stwórcy. Będzie przepiękna, jak cząstka Raju! Jednak ruiny
miast pozostaną ku przestrodze, a i mapa świata będzie inna.

3. Ostatnim etapem Sądu – na końcu świata – będzie „porwanie na obłoki”
(do Nieba) ostatnich wiernych oraz do wiecznej czeluści niewiernych, i to już
w ciałach nie podlegających śmierci. Nastąpi wtedy zmartwychwstanie ciał,
dążących do połączenia się ze swoimi duszami w Niebie lub w piekle.
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