BRUNA COSTACURTA SĄD NAD ŚWIATEM WEDŁUG BIBLII

Oskarżenie, według Biblii, można wnieść dopiero wówczas, gdy się już przebaczyło. Dopiero wówczas o tym można mówić.
Jeśli więc ktoś mówi oskarżenia, czyni to, ponieważ chce, aby ktoś inny się zbawił, zaprzestając czynienia zła. Chce dla niego szczęścia. Nic innego. Oto dlaczego zakłada się, że już mu przebaczono. Zakłada się, że chce takiego dobra dla innego, że nie interesuje go co ten rozumie, ale szuka jedynie dobra dla niego. Innymi słowy, jeśli oskarża, to dlatego, że szuka jego szczęścia. Jest więc jasne, że już mu przebaczył, zanim jeszcze oskarżył.
Z drugiej strony, jeśli się przebacza, potrzeba mówić. Nie przebaczył w rzeczywistości ten, kto milczy. Nie mówić, oznacza tyle, co być niezainteresowanym losem drugiego, mieć za nic jego szczęście lub nieszczęście. Przebaczyć, to znaczy chcieć szczęścia tego drugiego, do którego koniecznie trzeba przemówić. Przemówić, znajdując taką formę słowa, które nie potępia drugiego, nie zamyka go, lecz pomaga drugiemu nawrócić się i zbawić. Dlatego trzeba przemówić, ponieważ już się przebaczyło. (...)
Trzeba więc znaleźć takie sposoby mówienia, aby pomóc drugiemu nawrócić się. Kiedy wspomagani przez oskarżenie, zdajemy sobie sprawę z naszego grzechu i wyznajemy go, zdajemy sobie sprawę, że popełniliśmy szaleństwo, uczyniliśmy błąd i nie chcemy nigdy więcej do niego powracać. 
MISZPAT: sposób sądu w Biblii dotyczący tego, który będąc winnym, nie chce się nawrócić. Termin miszpat oznacza >>sąd<<. Strona pokrzywdzona nie mogąc ugodzić się z krzywdzicielem udaje się do sędziego. Udaje się do sędziego, aby ustalić, czy faktycznie oskarżenie ma podstawy i czy należy ukarać winnego. W tym wypadku jeśli któraś ze stron spierających się jest winna, musi zostać ukarana. Kiedy naprawdę udają się do sędziego, to po to, by któryś z nich został ukarany, gdyż sędzia nie może nie ukarać. O ile w polubownym rozstrzygnięciu obie strony sporu mogą wyjść bez kary, (co po hebrajsku nosi nazwę rib), o tyle tutaj, wprost przeciwnie wniesienie oskarżenia jest równoznaczne z postulatem ukarania winnego. Oskarżenie jest po to, by ukarać, stąd prowokuje obronę w postaci kontrataku.
Sędzia musi stwierdzić, gdzie jest wina i ustalić prawdę. Musi ustalić gdzie jest prawda, gdyż bez prawdy nie ma zbawienia. Nie jest możliwe życie w kłamstwie. Zamieszanie co do dobra i zła nie prowadzi do zbawienia. W fakcie stworzenia zawiera się rozdzielenie. Rozróżnienie czyni prawdę. Życie wypływa z faktu, że objawia się prawda.
W przypadku miszpat życie objawia się ponieważ winny zostaje ukarany. Sędzia ma za zadanie ustalić na nowo połączenie między osobami poprzez wprowadzenie sprawiedliwości. Jeśli oskarżony okaże się winny, wówczas musi zostać ukarany. Jeśli zaś oskarżenie jest niesłuszne, wówczas oskarżyciel musi ponieść karę, jaka przypadłaby oskarżonemu, gdyby okazał się winnym.
Kiedy Biblia mówi o Bożej sprawiedliwości wobec grzesznika, używa zarówno określenia rib, co oznacza polubowne rozstrzygnięcie sporu, jak i miszpat, czyli zwrócenie się do sędziego. W przypadku rib, Bóg przebacza człowiekowi i wówczas oskarża go w taki sposób, aby oskarżony uznał swoją winę, poznał swoje szaleństwo tego, co uczynił i zrozumiał, że nie wiedział, co czyni. Skoro wina już jest przebaczona, jakie znaczenie ma pokuta? Jest po to, aby pokazać, że zerwaliśmy z grzechem, że wyszliśmy z błędu, nie chcemy go popełniać. Słowo oskarżenia u Boga równa się ze słowem przebaczenia, gdyż Bóg wypomina grzech już przebaczony. Jednak wina wobec Boga to coś więcej, niż spór między ludźmi. U ludzi, jest tak, że ktoś popełnia niesprawiedliwość, my zaś przebaczamy i wypominamy, aby zrozumiał i przyjął.
U Boga jest inaczej. On przebacza od początku czasu. Ponieważ Słowo stworzenia wypowiedziane przez Pana Jezusa jest definitywnym słowem Boga i Logos jest zawsze objawieniem się przebaczenia Boga, objawieniem się miłosierdzia. My żyjemy, ponieważ nad nami wypowiedziane zostało słowo: Ojcze, przebacz im, ponieważ nie wiedzą, co czynią. My już rodzimy się pod przebaczeniem Boga i stąd paradoksalnie możemy powiedzieć, że Bóg już przebaczył, zanim zaczęliśmy źle czynić! Nasz grzech jest już poddany przebaczeniu Boga, zanim go popełniliśmy. Już go nie ma więcej! To nie jest warunek, aby nam przebaczono, lecz sposób w jaki my przyjmujemy przebaczenie Boga, które już zostało dane. Wyznanie winy nie jest opłatą poprzedzającą przebaczenie. Wyznanie winy jest to pobranie tego przebaczenia, które już zostało dane, aby stało się naszym. Przyjąć przebaczenie, to znaczy zrozumieć szaleństwo, jakie popełniliśmy i zrozumieć cudowną dobroć Boga, który wyciąga nam z rąk zło, jakie popełniliśmy. To właśnie czyni Bóg. Cały profetyzm w Izraelu nie jest niczym innym, jak oskarżeniem Boga skierowanym do ludu, że się nie nawraca. "Jeszcze czterdzieści dni i Niniwa zostanie zniszczona": to znaczy, że Bóg podarowuje Niniwie 40 dni przed zburzeniem. Celem przepowiadania jest zapobieżenie zniszczenia, jakie się zapowiada. I tutaj jest cudowny paradoks: prorok, który zapowiada przyszłość, ale przyszłość jest inna od zapowiedzianej! On mówi: jeszcze czterdzieści dni i potem zostanie Niniwa zburzona, ale prawdziwe proroctwo nie realizuje się, gdyż Niniwa nawróci się. Tak jest właśnie między nami a Bogiem: jest zawsze możliwość, że winny przyzna się do winy i nawróci się. Dopóki jest czas, nie ma sądu. Dopóki człowiek żyje, jest w drodze, może się pogodzić z tym, któremu uczynił krzywdę. Tak jest aż do śmierci, gdyż później nie można już nic zmienić. Dlatego w wieczności obowiązuje schemat sądu miszpat, czyli spór w oparciu o sędziego.
Mamy sędziego (Boga), przed którym stoi oskarżyciel (szatan), który kogoś oskarża (ludzi). Gdyby oskarżali się ludzie, mogliby dojść jakoś do porozumienia. Tymczasem w wieczności oskarża szatan, który utożsamia się z grzechem człowieka. I dlatego to właśnie szatan ma być zniszczony. Ludzi więc oskarża najgorszy z oskarżycieli, broni zaś najlepszy Obrońca na Sądzie Bożym, Jezus Chrystus. I prawdziwy problem zachodzi między Jezusem a szatanem. Problem bierze się stąd, że Jezus staje po stronie ludzi. To, co będzie działo się na sądzie ostatecznym, to ukazanie, że oskarżyciel jest kłamcą i oszustem. Nie dlatego jednak, jakoby ludzie nie mieli winy, ale dlatego, że jak mówi Jezus, popełnili ją, nie wiedząc co czynią: "Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią!" Słowo Jezusa objawia niewinność człowieka. To słowo zostało powiedziane na krzyżu i wystarczy, żeby człowiek uznał, że nie wiedział, co czynił, aby zostać całkowicie zbawionym. 
To przekonania dopada człowieka w chwili śmierci, ostatnim wielkim darze, jaki staje się udziałem człowieka. W ten sposób objawia się ostatecznie prawda: że człowiek jest nieszczęśnikiem! W śmierci objawia się prawda, że człowiek nie jest Bogiem! Człowiek jest ofiarą.
Według Biblii jedynym wielkim grzechem jest chcieć być jak Bóg. I dlatego, gdy człowiek umiera, nie ma już złudzeń na ten temat. Kiedy człowiek umiera, zdobywa w swoim ciele doświadczenie, że nie jest Bogiem. Wówczas poznaje do jakiego stopnia iluzją i szaleństwem było to wszystko, co go pchało do grzechów. Śmierć więc jest ostatnią cudowną propozycją dla człowieka, który w nieunikniony sposób staje się ofiarą. W śmierci pryskają wszelkie iluzje, które popchały go do grzechu i wystarczy, aby otworzył się na tę prawdę, aby został zbawiony. W śmierci widać jak na dłoni, że człowiek nie jest Bogiem. Wystarcza, aby człowiek otworzy się na tę rzeczywistość.
Tak więc podczas życia Bóg czyni wyrzuty człowiekowi, ale kiedy życie się kończy, wielkim oskarżeniem staje się sama śmierć. I sama śmierć staje się definitywnym miejscem, w którym człowiek przyjmuje definitywne Słowo oskarżenia Boga, który zbawia człowieka, gdyż Jego Słowo przebacza. Na sądzie ostatecznym to właśnie będzie się objawiać.
Zobaczmy teraz, co stało się łupem zwycięstwa Jezusowego:
on umarł, gdyż został niesprawiedliwie oskarżony przez fałszywych oskarżycieli. Mamy schemat sądu; sędzią stał się Rzymianin, Piłat, byli fałszywi oskarżyciele, i oskarżony: Jezus. On, jako niewinny, nie odpowiada na fałszywe oskarżeniam gdyż jedynym sposobem obrony byłoby oskarżenie i skazanie innych na tę karę, której domagali się dla niego. W tym wypadku Bóg milczy. I śmierć Jezusa staje się wielkim Słowem oskarżenia, które jest zarazem słowem zbawienia, gdyż towarzyszy mu słowo: "Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią!" Jezuus staje po stronie oskarżonych ludzi i broni ich przed osobą Oskarżyciela.

