1. i 2. zmartwychwstanie
Ziemia jest teraz opuszczona, oczyszczona ze wszystkich ludzi,
którzy nie uznali Jezusa i Ojca.

Szatan diabeù jest uwiæziony w otchùani przez 1000 lat.
Chrzeúcijanie sà w niebie na weselu z Jezusem Chrystusem,
Umarli sà w królestwie úmierci lub Hadesu, czekajàc na twój
osàd.
Apokal. 21:1 Potem ujrzaùem nowe niebo i nowà ziemiæ, bo
obecna ziemia i niebo zniknæùy, tak jak i morze.
2 I ujrzaùem miasto úwiæte, nowe Jeruzalem, zstæpujàce z niebios
od Boga. Wyglàdaùo wspaniale – jak panna mùoda piæknie ubrana
dla swego mæýa.
Apokal. 21:9 Wtedy podszedù do
mnie jeden z siedmiu anioùów,
majàcych puchary napeùnione
siedmioma ostatecznymi
katastrofami, i powiedziaù: „Chodê,
pokaýæ ci pannæ mùodà, maùýonkæ
Baranka”.
Apokal. 21:10 I przeniósù mnie duchowo na szczyt wysokiej góry.
Tam mi pokazaù úwiæte miasto Jeruzalem, zstæpujàce z niebios od
Boga.
Nowe Jeruzalem to chrzeúcijanie, którzy powracajà na oczyszczonà ziemiæ.
Off 20:4Ujrzaùem takýe trony, a ci, którzy na nich
zasiadali, otrzymali prawo sàdzenia. I ujrzaùem dusze
zabitych z powodu wiary w Jezusa i gùoszenia Boýego
Sùowa, a takýe dusze tych, którzy nie pokùonili siæ bestii
ani jej obrazowi i nie przyjæli jej znaku na czoùo i rækæ.
Teraz oýyli i przez tysiàc lat królowali z Chrystusem.
5 To jest pierwsze zmartwychwstanie. Pozostali umarli
jeszcze nie powrócili do ýycia – stanie siæ to dopiero po
upùywie tysiàca lat.
To jest pierwsze zmartwychwstanie.
Ci chrzeúcijanie spotykajà nas w Objawieniu jako 144 000 Rev.7 + 14. Otrzymujà ciaùo duchowe i sà
teraz na oczyszczonej ziemi
1Koryntian 15:44 a zmartwychwstanie ciaùo wspaniaùe, peùne mocy, duchowe! Bo istnieje ciaùo
materialne i duchowe.
Apokal. 20:6 Szczæúliwy i úwiæty ten, kto bædzie miaù udziaù w pierwszym zmartwychwstaniu. Nad tymi
ludêmi druga úmierã nie rozciàgnie swego panowania. Bædà oni kapùanami samego Boga i Chrystusa i
bædà z Nim panowaã tysiàc lat.

Nastæpuje drugie zmartwychwstanie

Apokal.20:11 I ujrzaùem wielki biaùy tron i
Zasiadajàcego na nim. Niebo i ziemia
uciekaùy sprzed Jego oblicza, ale nie
mogùy siæ nigdzie ukryã.
12 Ujrzaùem umarùych, wielkich i maùych,
stojàcych przed tronem. Otwarto wtedy
ksiægi oraz jeszcze innà ksiægæ – ksiægæ
ýycia. A wszyscy umarli zostali osàdzeni
zgodnie z zapisami w ksiægach – kaýdy
wedùug swych uczynków.

Ci „umarli” nie sà chrzeúcijanami, poniewaý siedzà na tronach, ale umarli ludzie wszystkich czasów,
którzy nie znali Jezusa lub nie mogli go poznaã, poniewaý ýyli przed narodzeniem Jezusa lub w Kraje,
w których nie gùoszono dobrej nowiny. Nie sà zbawieni przez wiaræ, lecz sàdzeni wedùug ich czynów.
Apokal. 20:13 Morze, ziemia i úwiat podziemny wydaùy swych umarùych. I wszystkich sàdzono
zgodnie z ich czynami.
Aüpokalö. 20:14 A úmierã i bezdenna otchùañ zostaùy
wrzucone do ognistego jeziora. Jest to druga úmierã –
w jeziorze ognia.
15 I kaýdy, kto nie byù zapisany w ksiædze ýycia, teý
zostaù wrzucony do ognistego jeziora.

To druga úmierã, jezioro ognia.
Drugie zmartwychwstanie jest w ciele. To narody rzàdzone przez chrzeúcijan, którzy zasiadajà na
tronie wraz z Jezusem Chrystusem, który jest królem królów, przez 1000 lat.
Apokal 22:1 Potem anioù pokazaù mi rzekæ wody
ýycia, przezroczystà jak krysztaù. Wypùywaùa z tronu
Boga i Baranka
2 i biegùa úrodkiem placu. Na obu jej brzegach rosùo
drzewo ýycia, owocujàce dwanaúcie razy w roku – co
miesiàc rodzàce nowe owoce. A jego liúcie sùuýyùy
narodom za lekarstwo.

Pod koniec 1000 lat nadchodzi test na Zmartwychwstanie Drugiego Zmartwychwstania.
Apokal. 20:7 A po upùywie tego czasu szatan zostanie uwolniony ze swego
wiæzienia.
8 Wyruszy stamtàd zwodziã narody ze wszystkich krañców ziemi, narody
zwane Gogiem i Magogiem. Zbierze je na wielkà bitwæ, a ich wojska bædà
tak liczne, jak piasek na brzegu morza.
9 Przemierzyli caùà ziemiæ i otoczyli úwiætych oraz umiùowane miasto Boga.
Wtedy z nieba spadù ogieñ i wszystkich ich pochùonàù.
10 Diabeù zaú, który ich zwiódù, zostaù wrzucony do ognistego jeziora,
pùonàcego siarkà, gdzie znajdowali siæ juý bestia i faùszywy prorok. Tam
bædà razem mæczeni dniem i nocà po wszystkie czasy.

