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Näin sanoo Herra… Kakki ihmiset nukkuvat kuolemassa, sekä ne, jotka ovat tehneet hyvää ja ne, 

jotka ovat tehneet pahaa. He eivät millään muotoa ole elävien joukossa, eivätkä he ole tietoisia; he 

eivät tiedä yhtään mitään, sillä kaikki heidän ajatuksensa ovat kadonneet heidän mukanaan.  

Kaikki pysyvät levossa, siihen päivään asti, kunnes Minä kutsun heitä heräämään; joitakin 

ensimmäiseen, elämän ylösnousemukseen ja monia muita toiseen, tuomion ylösnousemukseen… 

Siunattuja ja pyhiä ovat he, jotka ottavat osaa ensimmäiseen ylösnousemukseen, sillä heihin ei 

toisella kuolemalla ole mitään valtaa, kuten on kirjoitettu.  

Sinä olet kuullut sanottavan… ’Olla pois ruumiista, on olla läsnä Herran kanssa.’ Tämä sanonta on 

totta. Sillä he, jotka kuolevat Messiaassa, tulevat todella katsomaan ylös Häneen Viimeisenä 

Päivänä, kuitenkin heille se tulee olemaan kuin silmänräpäys. Sillä kuolleet eivät tiedä ajan kulkua, 

eivätkä he tiedä, että he ovat nukahtaneet. Siten on todella elämää kuoleman jälkeen, kuitenkin 

kuoleman aikana ei mitä varmimmin ole.  

Sillä Minä kerron sinulle totuuden, jos on elämää kuoleman aikana, kuten yleisesti ihmisten 

keskuudessa opetetaan, silloin kukaan ei todella kuole. Ja jos kaikilla on voitto kuolemasta, elävinä 

henkinä, sitten kaikki ovat kuten Messias, tehden siten Uuden Liiton hyödyttömäksi ja 

ylösnousemuksen tehottomaksi.  

Tämä opetus on väärä, kieltäen sekä Messiaan uhrauksen, että Jumalan Sanan. Sillä jos kukaan ei 

todella kuole, silloin Messias ei enää ole kuolleiden Esikoinen, Ensi Hedelmät. Ja jos Hän ei ole 

ensimmäinen, joka vapautettiin kuolemasta ja haudasta, sitten Messias ei kuollut. Ja jos Messias ei 

kuollut, silloin synnin voimalla on voitto ja hauta on tullut sinun lopulliseksi lepopaikaksesi, jättäen 

sinut ilman mitään toivoa pelastuksesta.  

Kuitenkaan Pyhät Kirjoitukset eivät valehtele: synnin palkka on kuolema! Ja kuitenkin kirkot 

jatkavat olemista jakautuneena itseään vastaan, korruptoiden Minun Sanaani, kun he asettuvat 

linjaan saatanan kanssa, pettäen ja tullen petetyksi, saarnaten… ’Ette suinkaan kuole’, opettaen 

sitä, mikä on päinvastaista Pyhiin Kirjoituksiin nähden. 

Sen vuoksi, kuule Herran Sana, Oi tyhmä ja petetty sukupolvi… Jos niin kuin te sanotte, kuolemaa 

ei ole ja kaikki jatkavat elämistä sieluina, olipa se Taivaassa tai helvetissä tai jossain toisessa 

paikassa, sitten te myös sanotte, että ei ole olemassa Jumalaa, eikä Poikaa, jonka Hän lähetti 

pelastamaan teidät kuolemalta.  

Mihin tämä sitten teidät jättää?... Te olette kadotettuja!... Ihmisiä vailla toivoa, suuret joukot 

petettyjä ihmisiä, jotka valehtelevat toinen toisilleen, odottaen omaa väistämätöntä tuhoaan, 

luomista, joka on työstetty turhaan! Kuitenkin Minun Poikani maksoi syntienne rangaistuksen, 

jopa kuolemaan saakka… Hän on noussut!... Kuoleman Ensimmäiset Hedelmät, joilla myös teidät 

on päästetty kuoleman voimasta, jos niin valitsette vastaanottaa Hänet, sellaisena kuin Hän 

todella on. 

Sillä yksin Hän tulee ojentamaan kätensä sinä päivänä ja nostamaan Hänen rakastettunsa 

haudasta, missä kaikkien täytyy nukkua, pelastamaan heidät, jotka pysyvät hereillä Hänen 

tulemisessaan, kuten on kirjoitettu.  



Ja katso, aika on todella tulossa, kun kaikki, jotka ovat haudassa, tulevat kuulemaan Hänen 

äänensä ja tulemaan pois!... Ne, jotka ovat tehneet hyvää, elämän ylösnousemukseen!... Ja ne, 

jotka ovat tehneet pahaa, tuomion ylösnousemukseen… Minä olen Herra. 


