
1. ve 2. diriliþ

Dünya artýk terkedilmiþ, Ýsa ve Baba'yý kabul etmemiþ bütün 
insanlardan temizlenmiþ durumda.

Þeytan þeytan 1000 yýl boyunca uçurumun içinde kalmýþ.

Hristiyanlar, Ýsa Mesih ile düðün için cennettir

Ölenler, krallýðýnýzý bekleyen ölüm veya Hades aleminde.

Vahiy 21:1   Bundan sonra yeni bir gökle yeni bir yeryüzü gördüm. 
Çünkü önceki gökle yeryüzü ortadan kalkmýþtý. Deniz de yoktu 
artýk. 2  Kutsal kentin, yeni Yeruþalim'in gökten, Tanrý'nýn 
yanýndan indiðini gördüm. Güveyi için hazýrlanmýþ süslü bir gelin 
gibiydi. 

Vahiy 21: 9-12 Son yedi belayla 
dolu yedi tasý taþýyan yedi melekten 
biri gelip benimle konuþtu. ‹‹Gel!›› 
dedi, ‹‹Kuzu'ya eþ olacak gelini 
sana göstereyim.›› 10-11  Sonra 
melek beni Ruh'un yönetiminde 
büyük, yüksek bir daða götürdü. 
Oradan bana gökten, Tanrý'nýn 
yanýndan inen ve O'nun görkemiyle 
ýþýldayan kutsal kenti, Yeruþalim'i gösterdi. Kentin ýþýltýsý çok 
deðerli bir taþýn, billur gibi parýldayan yeþim taþýnýn ýþýltýsýna 
benziyordu. 

Yeni Kudüs, arýndýrýlmýþ dünyaya geri dönen Hýristiyanlardýr.

Bazý tahtlar ve bunlara oturanlarý gördüm. Onlara 
yargýlama yetkisi verilmiþti. Ýsa'ya tanýklýk ve Tanrý'nýn 
sözü uðruna baþý kesilenlerin canlarýný da gördüm. 
Bunlar, canavara ve heykeline tapmamýþ, alýnlarýna ve 
ellerine onun iþaretini almamýþ olanlardý. Hepsi dirilip 
Mesih'le birlikte bin yýl egemenlik sürdüler. 
5  Ýlk diriliþ budur. Ölülerin geri kalaný bin yýl 
tamamlanmadan dirilmedi. 

Ýlk diriliþ budur. 

Bu Hristiyanlar bize 144.000 Vahiy 7 + 14 olarak vahiy ile karþý karþýya kalmaktadýrlar.

1Ko_15:44 Doðal beden olarak gömülür, ruhsal beden olarak diriltilir. Doðal beden olduðu gibi, ruhsal 
beden de vardýr. 

Vahiy 20:6  Ýlk diriliþe dahil olanlar mutlu ve kutsaldýr. Ýkinci ölümün bunlarýn üzerinde yetkisi yoktur. 
Onlar Tanrý'nýn ve Mesih'in kâhinleri olacak, O'nunla birlikte bin yýl egemenlik sürecekler.

Ýkinci diriliþ takip eder



Vahiy 20:11   Sonra büyük, beyaz bir taht 
ve tahtta oturaný gördüm. Yerle gök 
önünden kaçtýlar, yok olup gittiler. 
12  Tahtýn önünde duran küçük büyük, 
ölüleri gördüm. Sonra kitaplar açýldý. 
Yaþam kitabý denen baþka bir kitap daha 
açýldý. Ölüler kitaplarda yazýlanlara 
bakýlarak yaptýklarýna göre yargýlandý. 

Bu "ölüler" Hristiyan deðillerdir, çünkü tahtlara otururlar, ancak Ýsa'yý tanýmayan ya da Ýsa'nýn 
doðumundan önce yaþadýklarý için tanýyamadýklarý her zaman insandan öldüler. Ýyi haberi 
duyurmadýðýnýz ülkeler. Ýnançtan kurtarýlmazlar, yaptýklarýna göre deðerlendirilirler.

Vahiy 20:13  Deniz kendisinde olan ölüleri, ölüm ve ölüler diyarý da kendilerinde olan ölüleri teslim 
ettiler. Her biri yaptýklarýna göre yargýlandý. 

Vahiy 20:14  Ölüm ve ölüler diyarý ateþ gölüne atýldý. 
Ýþte bu ateþ gölü ikinci ölümdür. 
15  Adý yaþam kitabýna yazýlmamýþ olanlar ateþ gölüne 
atýldý.

Bu ikinci ölümdür, ateþ gölüdür.

Ýkinci diriliþ ettedir. 1000 yýl boyunca krallarýn kralý olan Ýsa Mesih ile tahtlara oturan Hýristiyanlarýn 
yönettiði uluslardýr.

1000 yýlýn sonunda, Ýkinci Kýyametin Yükseliþi için bir test geldi.

Vahiy 20:7  Bin yýl tamamlanýnca Þeytan atýldýðý zindandan serbest 
býrakýlacak. 
8  Yeryüzünün dört bucaðýndaki uluslarý -Gog'la Magog'u- saptýrmak, savaþ 
için bir araya toplamak üzere zindandan çýkacak. Toplananlarýn sayýsý deniz 
kumu kadar çoktur. 
9  Yeryüzünün dört bir yanýndan gelerek kutsallarýn ordugahýný ve sevilen 
kenti kuþattýlar. Ama gökten ateþ yaðdý, onlarý yakýp yok etti. 
10  Onlarý saptýran Ýblis ise canavarla sahte peygamberin de içinde 
bulunduðu ateþ ve kükürt gölüne atýldý. Gece gündüz, sonsuzlara dek 
iþkence çekeceklerdir.

Vahiy 22:1   Melek bana Tanrý'nýn ve Kuzu'nun 
tahtýndan çýkan billur gibi berrak yaþam suyu ýrmaðýný 
gösterdi. 2  Kentin anayolunun ortasýnda akan 
ýrmaðýn iki yanýnda on iki çeþit meyve üreten ve her 
ay meyvesini veren yaþam aðacý bulunuyordu. Aðacýn 
yapraklarý uluslara þifa vermek içindir. 
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