
ML/84 -Elävien Jumala 

Heinäkuun 28. 2011 – Herralta, Jumalaltamme ja Pelastajaltamme – Herran Sana puhuttuna 

Timothylle, Kaikille Niille, Joilla On Korvat Kuulla 

Näin sanoo Herra… Kuka tämän kuolevan sukupolven joukossa tulee ylistämään Minua kuopasta? 

Ja mikä laulu kuullaan haudassa nukkuvien suusta? Tuleeko mätänevä liha seisomaan pystyssä ja 

ylistämään Israelin Jumalaa? Tulevatko tomuksi muuttuneet antamaan Minulle kunniaa?... 

Minä kerron teille mysteerin! Katsokaa, Minä tulen puhumaan ihmeen!... On ihmisiä, jotka 

nukkuvat ja liha, jossa ei ole elämää. On monia, jotka ovat palanneet maahan, eikä heitä voida 

löytää, kuitenkin Herra Jumala tietää heidän nimensä ja asuinpaikkansa… Yksikään ei ole kadonnut 

Minun näköpiiristäni, yksikään ei ole menehtynyt, eikä ole annettu tyhjyydelle.  

Sillä Minä olen Elävien Jumala! Yksi, yksin, kaiken ylistyksen arvoinen! Minä en ole kuolleiden 

jumala, vaan elävien. Sillä kuolleilla ei ole hallitsijaa… Mikä kuningas käskee kuolleita ruumiita? 

Heissä ei ole elämää, kaikki ajatukset ovat menehtyneet. Ei yhtäkään ääntä kuulla haudasta; vain 

täydellinen ja äärimmäinen hiljaisuus löytyy sieltä… Pimeys ilman aikaa.  

Minä olen Hän, joka muotoili elävät, Hän, joka myös loi kuolleet; tomusta Minä heidät loin, ja 

tomuun he palaavat; Minun omalla hengitykselläni heidät tehtiin eläviksi ja ilman Minun 

hengitystäni he lankeavat uneen hetkessä… Pojan kuvaksi heidät muotoiltiin, Hänen kaltaisekseen 

heidät tullaan ennallistamaan.  

Sillä päivä ja hetki ovat lähellä käsillä, kyllä se on hyvin lähellä, kun kuolleet tulevat nousemaan ja 

nukkujat tulevat heräämään!... Kun mätänevät ruumiit elvytetään ja tomu kerääntyy yhteen, 

jälleen kerran! Maapallon ääristä, jopa syvimmistä syvyyksistä, tulevat Minun ihmiseni 

nousemaan!... Ja he tulevat antamaan Minulle kunniaa, jälleen kerran!  

Sillä Minun sydämeni ikävöi heitä, Minun sieluni tuntee kipeää heidän ääntensä soinneista. Minä 

kaipaan halata heitä, tuntea heidän sykkivät sydämensä, koskettaa heidän pehmeitä kasvojaan… 

Minä haluan heidän olevan Minun kanssani siellä, missä Minä olen!  

Kappas, he tulevat olemaan Minun kanssani, eivätkä vain he, vaan kaikki, jotka ovat Minun, 

elävistä ja kuolleista ja jokainen viaton lapsi. Sillä heissä Minä olen tunnettu ja heidän kauttaan 

Minut on tehty tunnetuksi… Sillä sellainen on Taivaan Valtakunta!  

Minä kerron teille, päivä ja hetki on valittu ja Minun oikeaan käteeni Minä olen sen kirjoittanut. 

Sen vuoksi, antakaa kaikkien Israelin lasten astua eteenpäin!... Antakaa jokaisen, Mashiach’aan 

liittyneen, rynnätä eteenpäin ja vaatia perintöään! Sillä Teidän Sydäntenne Mielihalu on hyvin 

lähellä!... Teidän liittonne odottaa!  

Siispä sitten, olkaamme iloisia yhdessä! Sillä Minun tulee vain kutsua teidän nimeänne! Sanoo 

Israelin Pyhä, Lunastajanne. 


