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ZMARTWYCHWSTANIE„To  jest  bardzo  istotny  i  ważny list,  w  którym Duch Święty inspiruje  mnie  do  napisania  o  nadchodzącym zmartwychwstaniu  i układaniu rzeczy w perspektywicznym porządku! Wraz z pobraniem”. – „Jezus daje pewne cudowne obietnice zmartwychwstania! Lecz najpierw, skupmy się na Łukaszu 7:14-15, gdzie Jezus objawił nam, że ma siłę w nadchodzącym zmartwychwstaniu!” – „Ja mówię do 

ciebie, powstań, a ten, który był umarły, usiadł i zaczął mówić!” – „Zauważamy w całym wersecie, że był to młody człowiek, w tym przypadku widocznie oznacza, że ciała powstaną z powrotem do pewnego wieku w czasie zmartwychwstania! A ci w pobraniu, będą  także przemienieni do ich lat młodości! I nadal będziemy się znać nawzajem, jak byliśmy znani!” (I Kor. 13:12) – „Te wersety objawiają nam rodzaj mocy nadchodzącego zmartwychwstania!” – „Tam był już pierwszy owoc zmartwychwstania, kiedy Jezus umarł i powstał odnośnie niektórych świętych Starego Testamentu!” (Mat. 27:52-53) – „Także będzie pierwszy owoc zmartwychwstania w Nowym  Testamencie!” – Jan 5:25, „Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, godzina nadchodzi, a nawet już jest, kiedy martwi usłyszą głos  
Syna Bożego: a ci, którzy usłyszą, żyć będą!” Zauważ te słowa, a nawet już jest, wydaje się, że to pasuje dokładnie tutaj, jest blisko ! Zauważ, ci, którzy usłyszą, żyć będą! Prawdziwe nasienie Boże usłyszy głos, lecz inne, złe nasienie w grobie nie usłyszy tego w tym  czasie! Tak samo w czasie Pobrania, ‘prawdziwi wybrani’ usłyszą głos! – „Jezus umarł i powstał w wieku, 33 ½ lat. To prawdopodobnie  pokazuje, że starzy święci nie zatrzymają starego ciała, lecz będą przemienieni do tętniącego życiem wieku!” (I Kor. 15:20 – 54)„Teraz pozwól Duchowi Świętemu dopasować to wszystko na odpowiednie miejsca!” – Dzieje 24:15, „Miej nadzieję w Boga, którą 
także oni mają, że nastąpi zmartwychwstanie umarłych, zarówno sprawiedliwych, jak i niesprawiedliwych”.  Na pierwszy rzut oka,  to  doprowadzi  nas  by  uwierzyć,  że  niesprawiedliwi  zostaną  wskrzeszeni  w  tym  samym  czasie,  co  sprawiedliwi,  lecz  gdy sprawdzimy Pisma, odnajdujemy, że jest tam odstęp czasu pomiędzy tymi dwoma zmartwychwstaniami! Dan. 12:1-3 wskazuje na to, w ten sam sposób! Lecz Jezus daje nam objawienie, dotyczące różnic czasu w osądach i wynagrodzeniach! „Pierwsze zmartwychwstanie i  pobranie świętych jest tysiąc lat wcześniej, niż Sąd Białego Tronu!” (Ap. 20:5-6)„Zacznijmy od początku każdej z faz!” –  I Tes. 4:16, „Ponieważ sam Pan zstąpi z nieba z okrzykiem, z głosem archanioła i na 
dźwięk trąby Bożej: a umarli w Chrystusie powstaną pierwsi!” – „Następnie my, którzy jesteśmy żywi, będziemy pobrani, by 
spotkać Pana w powietrzu!” – Ap. 4:1-3, „ jest  zapowiedzią tego!” Pobranie znajduje się także w Mat. 25:4-6, 10. „W wołaniu o  północy,  wyjdziemy na  spotkanie  z  Nim!”  –  „Dotycząc  tego,  jest  również  bardzo  wyjątkowa grupa  w samym sercu  Boga! Są  oni szczególnie odznaczonymi pierwszymi pośród wygranych!” Ap. 14:1-5, „Z całą pewnością będą inni w niebie, poza tą ważną grupą wierzących!”„Teraz rozważając w pierwszym zmartwychwstaniu,  jest  tam coś,  co nazywamy żniwem Ucisku, co przyjdzie później,  lecz nadal zaliczane do pierwszego zmartwychwstania (Ap. 7:14-15). Także tych dwoje świadków, którzy są zabrani, są symboliczni dla kilku więcej,  którzy  również  pójdą  do  góry! (Ap.  11:9-12)  Przeczytaj  werset  12.  Wszystko  to  nadal  dzieje  się  pod  pierwszym zmartwychwstaniem!”  (Ap.  20:4,  późniejsza  część  wersetu.)  Werset  5  pokazuje,  że  reszta  umarłych,  nie  ożyje,  aż  tysiąc lat  się skończyło! Przed tym jest Pierwsze Zmartwychwstanie! Tysiąc lat pomiędzy Pierwszym i Drugim Zmartwychwstaniem jest Millenium,  a nawet wtedy, niektórzy z Milenijnych świętych, którzy umarli w zaawansowanym wieku, będą ciągle uważani pod błogosławieństwo Pierwszego Zmartwychwstania. – (Przeczytaj Iz. 65:20-21.)„Tak jak widzimy, nasienie zła, nieposłuszeństwa, w tym tysiącletnim okresie będzie musiało stanąć przed Wielkim Białym Tronem  Sądu! Teraz ci z tych  wszystkich wieków, którzy dopuścili się nikczemności (bądź złe nasiona) powstaną wszyscy razem, by stanąć przed Wielkim Sądem Białego Tronu !” (Ap. 20:11-15) „To jest ważne do zapamiętania”. – „To jest śmierć druga, werset 14. A werset 6  ukazuje  wszystkich  innych,  przed  tym,  pojawiających się  pod  Pierwszym  Zmartwychwstaniem;  Nad  tymi  druga  śmierć,  czy zmartwychwstanie nie ma władzy! Bądź pewny, by przygotować swe serce,  by być w Pierwszym Zmartwychwstaniu!” – „Możemy dodać, że nasienie zła w czasie Milenium jest odnalezione w Zach. 14:16-18. – Ap. 20:7-9, gdzie zdecydowanie przedstawia sąd nad  milenijnym buntowniczym nasieniem!” (Przeczytaj to.)

„Zdaję sobie sprawę, że jest to tylko niewielka część z całego tematu, lecz Duch Święty da wam mądrość po czytaniu więcej  
listów! Zostało to zrobione jak najlepiej mogłem z pomocą Boga, ufam, że teraz masz dokładniejszy obraz tego i że podniesie  
to twoją wiarę, ponieważ Jego obietnice są rzeczywiście prawdziwe!”W Bożej miłości i chwale,Neal Frisby
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