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10:24
Ja kun soitimme sitä viimeistä sointua ja tunnelmaa. Minä näin sen tarinan. Näin kuinka ojia oli 
kaivettu ja kuinka vesi muuttui vereksi. Ja kuinka Jumalan viholliset määrätietoisesti voitettiin 
taistelussa. Toisin sanoen, tämä on taistelu, joka on järjestetty. Ja tässä aikaikkunassa, jossa 
parhaillaan elämme, tämä on taistelu, joka on järjestetty niin, että Jumalan ihmiset voittavat sen. He 
voittavat tämän. Olemme hyvin lähellä Punaisenmeren tapahtumaa. Jotkut teistä ovat kuulleet 
minun puhuvan siitä. Siitä, kuinka toinen pääsiäinen on ohitse ja kun olemme päässeet ulos 
kopeistamme. Ja niin me pääsimme ulos taloistamme. Me menimme välittömästi Punaistamerta 
kohden. 

Ja minä uskon, että tämä on ensimmäinen kerta, kun hän on todella pyytänyt minua soittamaan 
lyyraa tässä lähetyksessä (11th Hour)...ja kun minä soitin sitä, minä näin nuo ojat täynnä verta. No, 
Raamattu sanoi, että tuona yönä he kaivoivat ojia profeetan sanan mukaisesti. Ja vaikka siellä ei 
ollut minkäänlaista merkkiä sateesta tai mitään sen suuntaista, noissa ojissa oli vettä seuraavaan 
aamuun tultaessa. Ja kun aurinko nousi niiden päälle, Jumalan viholliset näkivät sen verenä. Siinä 
sanotaan, että he alkoivat taistelemaan keskenään ja he tappoivat toinen toisensa... Ja kun he 
menivät sinne, he havaitsivat, ettei se ollutkaan verta, mitä he olivat katsoneet. Joten, mikä taisteli 
kuninkaiden taistelua? Se oli veri. Se oli veriliitto (blood covenant). Esittäen Jeesuksen verta, joka 
ilmestyi vetenä. Ja se on jotain, mitä vihollinen ei voi... Kun he näkevät sen, he eivät tiedä, mitä 
tehdä. He menevät sekaisin. Joten veri. Alkakaa pirskottamaan verta. Alkakaa kutsumaan veren 
voimaa, koska tämä on upein hetkenne - Jumalan ihmiset. Tämä on päivä ja aika, kun meidän on 
tarkoitus liikkua eteenpäin ja valmistautua. Koska, kun vihollinen tulee vauhdilla vastaamme 
seuraavalla kerralla, te lähdette kohtaamisesta mukananne ryöstösaalis. 

Joten siellä tulee olemaan todellinen erkaantuminen. Ja tämä on erkaantumisen aikaa... Mutta 
kysymyksessä ei ole sen kaltainen erkaantuminen. Tämä on sinun erkaantumisesi maailmasta. Sinun
pitää pystyä vaeltamaan ja olemaan maailmassa, mutta kuitenkaan olematta maailmasta. Ja sinun 
pitää olla tehokas evankelioimaan tämä maailma. Sitä me aiomme tehdä. Halleluja.

...ja tuo tarina, he ajattelivat, että Jumalan ihmiset olivat jo kääntyneet taistelemaan keskenään. No, 
miltä asiat näyttävät maailmassa juuri parhaillaan? Se näyttää siltä, että kaikki Jumalan lapset ovat 
kääntyneet toisiaan vastustamaan. Puhuvat toisistaan pahaa heidän selkänsä takana. Näemme 
ihmisiä Facebookissa ja sosiaalisessa mediassa. He näyttävät hampaansa ja purevat Joel Osteenia ja 
he purevat veli Copelandia. Ja he purevat näitä Jumalan miehiä ja naisia. Ja he purevat heitä kunnes 
näyttää siltä, että heidän verensä valuu ojiin. Mutta se ei ole heidän vertaan. Ja heti kun vihollinen 
sanoo: "Ryöstösaaliin kimppuun!" He ovat kääntyneet toisiaan vastaan ja aivan yhtäkkiä, kun he 
hyökkäävät, he näkevät, että olemme olleet kaikki yhtä mieltä koko ajan. Ja me nousemme ylös 
yhtenä armeijana ja määrätietoisesti voitamme vihollisen. Halleluja.
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16:51
Kun Daavid linkoaa kiven, jättiläinen kaatuu. Ja näemme, että kivi on lähtenyt lentoon. Ja nyt 
jättiläinen on kaatumassa. Ja hän osui jättiläistä päähän. Jättiläinen on kaatumassa. Sallikaa minun 
kertoa tämä teille. Kun Daavid lähti taistelemaan Goljattia vastaan, ..., kun Daavid kohtasi Goljatin 
ja pyöritti kiveä lingossa. Hän linkosi sen menemään. Jokin sai nuo filistealaiset todelliseen 
sekasorron valtaan. Siinä sanotaan, kun he näkivät jättiläisensä tai sankarinsa kuolleena, he 
juoksivat karkuun. He alkoivat juoksemaan. Mutta kuvitelkaa, jotta kivi läpäisee pronssikypärän. Se
ei mennyt niin kuin elokuvassa näytettiin. Hänellä oli kypärä päässään. Hänellä oli kypärä päässään,
koska oli sodassa. Ja se meni pronssikypärän läpi ja meni kallon läpi. Ja hänen päänsä oli varmaan 
koripallon kokoinen. Se meni sen paksun kallon läpi ja heprean kielessä eräs käännös sanoo. Vuosia
sitten. Että se kaatoi hänet kuin sileä pikkukivi purossa. Se meni hänen aivoihinsa kuin sileä 
pikkukivi puroon. 

Joten tuo kivi liikkui niin nopeasti, että luultavasti filistealaisten puoleiselta vuorelta, kun Daavid 
laittoi kivensä liikkeelle, he eivät olleet koskaan kuulleet äänivallin rikkoutuvan. Mutta tuo kivi 
liikkui niin nopeasti, että se rikkoi äänivallin, kun se kulki ilmassa. Ja luultavasti heidän 
katselupaikaltaan se saattoi näyttää siltä, kuin tuli olisi viuhahtanut ilman läpi. Tulenleimahdus. Ja 
se tappoi heidän jättiläisensä. BOOM! He tiesivät, että kyseessä oli jumalien välinen taistelu. 
Muistatte, että Goljatti kirosi hänet. Kirosi hänet omien jumaliensa kautta. Kirosi Daavidin. Ja 
Daavid sanoi, minulla on yksi Jumala. Goljatilla oli monta. Ja hän linkosi kiven, joka osui ja hän 
kaatui kasvoilleen. Hän kaatui aseenkantajansa päälle. Ja kun hän kaatui, filistealaiset olivat 
järkyttyneitä. He olivat kuulleet BOOM! Ja nähneet tulenleimahduksen. Ja heidän sankarinsa oli 
kaatunut. He olivat kauhuissaan. Kunnes Daavid. Nuori israelilainen poika. Juoksi paikalle, otti 
miekan, joka oli lähes yhtä pitkä kuin hän itse. Ja heilautti sen päänsä yläpuolelle ja leikkasi 
Goljatin pään irti. Ja nyt hän pitää päätä toisessa ja miekkaa toisessa kädessään. Ja he tietävät 
varmasti, että Daavidin Jumala on ollut taistelussa mukana. Ja he alkavat juoksemaan pakoon. No, 
tämä on sitä, mitä on tapahtumassa. Tässä ajassa, Daavid,... minä jätän tämän asian tähän. Hän on 
juuri lingonnut kiven. Pitäkää tämä asia mielessänne. Ajatelkaa tätä hetken ajan niin te ymmärrätte 
asian. Lingotkaa vain kivi ja vihollinen on paniikissa kaikkialla. He ovat sekasorron vallassa. He 
juoksevat karkuun. 

23:35
Eräs suurimmista asioista, jonka näen modernissa sodankäynnissä, on petos. Ei siis petos sellaisissa 
asioissa, joita olettaisit näkeväsi. Mutta petos siinä, mikä Jumala on ja mitä Jumala tekee. Jumalan 
ihmiset puhuvat asioita kuten, tähän tyyliin. He sanovat: "Great shakings." (suuria 
seulontoja/ravisteluja) Mutta eivät koskaan selvennä asiaa, kuka tai mikä tekee seulontoja. Sitä ei 
tehdä selväksi koskaan, mistä taistelu on tulossa. Me puhumme kehossa. Kuulemme ihmisten 
puhuvan kärsimyksestä Jeesuksen puolesta, mutta he eivät koskaan tee selväksi, mikä tuo kärsimys 
on. Ja tämä on sitä, mitä hän sanoi minulle. Nämä asiat ovat epäselviä. Epäselvät ja epämääräiset 
repliikit ovat niitä, missä paholainen toimii. Se on paikka, missä eräs suurimmista vahingoista 
Jumalan kuningaskunnalle tapahtuu. Epämääräisyys on vaarallista. Jollei pasuuna (toim. huom. 
hälytyssireeni) anna selvää ääntä, se on vaarallista, koska kuinka kukaan voi juosta taisteluun? 
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Ihmiset käyttävät epämääräisiä sanoja. Ne ovat hengelliseltä kuulostavia sanoja. Oletteko koskaan 
havainneet sitä? Ne ovat todella hengelliseltä kuulostavia sanoja kuten: "On tulossa suuri ravistelu."
"On tulossa järistyksiä." "Tulee tapahtumaan siirtymä tai vavistus." Mutta he eivät koskaan kerro, 
mikä on tuon tapahtuman aiheuttaja tai lähde. Ja niinpä, kun et kerro lähdettä, mistä se on tulossa. 
Mikä se on? Se jättää asian tulkinnan kuuntelijalle. Mutta se saa hänet, joka sanoi asian, 
kuulostamaan hengellisesti aikuiselta. Se saa heidät kuulostamaan aikuisilta, koska he käyttävät 
näitä hengellisiä sanoja. Ja kuitenkaan he eivät itse tiedä, mikä tai missä taistelu on. Jos on olemassa
ravistelu, meidän on tiedettävä, kuka tekee ravistelun (shaking). Keneltä ja mistä se on tulossa. Jos 
se on siirtymä (shifting), niin kuka tai mikä on sen lähde? Jos aiheuttajaa ei tunneta, niin ole 
rehellinen tietämättömyytesi kanssa. Jos et tiedä, mistä se on tulossa, niin sano ainakin näin: "On 
tulossa ravistelu. Ja minä en tiedä, mistä se on tulossa." Sen sijaan, että yrität vain kuulosta 
hengelliseltä ja asetat päällesi peitteen. Koska me käytämme epämääräisiä ja epäselviä sanoja 
peittääksemme tietämättömyytemme. 

Me tiedämme, kun henkilö ei ole tietämätön jostain asiasta. Se on siinä, kun he käyttävät jotain 
sanaa ja kertovat, missä se on tapahtumassa. Mutta jos sinä vain puhut ääneen näitä hengellisiä 
sanoja,... Sinä tiedät, että on olemassa kaikenlaisia hengellisiä sanoja. On olemassa: järistyksiä, 
ravisteluja, aikakausia, siirtymiä, koettelemus. Mutta kukaan ei koskaan... He ovat epämääräisiä sen
suhteen, mistä nämä sanat tulevat. Ja kuka sen tekee. Jos ajattelet, että Jumala tekee sen, niin 
ainakin sano, että ajattelet Jumalan tekevän sen. Ja sitten, kerro meille, miksi hän tekee sen. Ja 
sitten, kun hän tekee sen ja sinä uskot, että hän tekee sen ja kerrot meille, miksi hän tekee sen. Niin 
kun hän tekee sen, onko se yhdenmukaista sanan kanssa. Niin, jos se ei ole linjassa sanan kanssa, 
olet ehkä kuullut sanan "järistys", mutta olet väärässä sen suhteen, kuka sen tekee. Näettekö, me 
sanomme, että kehossa tulee olemaan seulonta (shifting). Okei. Voin ymmärtää sen. Seulonta 
kehossa. Minä voin kuulla sellaista. Meidän hengelliset silmämme voivat kuulla sen. Nyt, kerro 
minulle, kuka tekee seulonnan? No,...,Herra. Ei, ei, ei. Koska me löydämme sanan seulonta 
(shifting) kirjoituksista. Sana seulonta, Jeesus katsoi Pietariin ja sanoi tämän: "Saatana on halunnut 
sinut itselleen kuin viljaa seulotaan (shifting like wheat)." Mutta minä olen rukoillut puolestasi, että 
uskosi kestää. Joten, jos on tulossa seulonta, tiedämme, että Saatana on sen takana. Te näette, mitä 
minä tarkoitan. Minä en ole epämääräinen tämän asian kanssa. Kun on tulossa seulonta, niin 
paholainen tekee sen. Ja vavistukset ja poliittiset järistykset, jotka minä näen olevan tulossa, koska 
suuri pelko on leviämässä vihollisen leirissä. Se on sitä, mitä minä näen.

Koska Daavid on lingonnut kiven ja osunut jättiläistä päähän. Minä puhun nyt profeetallisesti ja 
Herra on asettanut suitset minuun juuri nyt. Hän ei anna minun sanoa kovin paljon. Joten, minä vain
sanon tämän asian ääneen ja hengelliset korvat kuulevat sen. Ja te, jotka otitte vastaan tämän, mitä 
minä puhun, te ymmärrätte asian. Kun Daavid linkosi kiven, samaan aikaan siellä nähtiin 
tulenleimahdus, odottamaton komeetta nähtiin taivaalla samaan aikaan ja se oli jokaisen nähtävillä. 
Ja nyt, Jumalan viholliset vapisevat ja tärisevät pelosta sen suhteen, mitä on tulossa. Joten, näen 
tuon kaltaisen ravistelun olevan tapahtumassa.
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00:30:09
Voimmeko olla selväsanaisia? Tämä on päivä, jolloin meidän on oltava selväsanaisia. Koska 
meidän on puhallettava selvä ääni, jotta Jumalan sotilaat voivat juosta taisteluun. Ja jotta he tietävät,
mihin suuntaan on juostava. Mutta, jos sinä jätät sanan vain sinne epämääräisenä. Meillä on ihmisiä,
jotka ovat koulutettuja presbyteerikirkoissa, baptistikirkoissa, helluntaikirkoissa, katolisissa 
kirkoissa. Meillä on ihmisiä, jotka ovat episkopaalisissa kirkoissa. Meillä on ihmisiä, jotka eivät 
usko kirkkoihin. Meillä on ihmisiä, jotka on kasvatettu ajattelemaan, että puhtaus on lähellä 
Jumalaa. Tämä on Raamatussa. Ja nämä ihmiset alkavat sylkemään epämääräisiä sanoja, mikä jättää
vastuun kuulijoille siitä, miten noita sanoja tulkitaan. Johtajina, meidän on otettava paikkamme ja 
aloitettava olemaan hyvin selväsanaisia. Epämääräisyys on vaarallinen asia. Epämääräisyys tekee 
työtään varjoissa. Ja siellä missä varjon olento asuu, hänen nimensä on Saatana. Ja jos sinä teet 
työtäsi epämääräisesti, sinä annat hänelle aseen, jolla hän taistelee. Nyt, kyllä, epämääräisyys on 
voimakas vihollisen ase.

00:34:01
Olen kertonut ihmisille aikaisemminkin. Te lukitsette itsenne Jumalan asioihin. Ja te tulette 
ihmisjoukkoon. Ja te menette sinne sisälle juuri tarpeeksi. Ja sitten yhtäkkiä te nousette ylös, 
vetäydytte ja lähdette pois. Ja tavallisesti jokin näistä sanoista kuullaan tuossa tilanteessa. Aikakausi
(season). Me tunsimme johdatuksen (We felt led). Herra johdattaa meitä sinne, me olemme niin 
surullisia. No, jos te olette niin surullisia, mikä on minun ensimmäinen havaintoni: Jumala ei 
kertonut teille, että teidän pitää lähteä pois. Koska se on iloista aikaa. Ja jokainen osallistuja on 
iloinen. Ja kun ihmiset lähtevät pois. Yritän kertoa teille jotain. Minä en ole epämääräinen. Kun 
ihmiset lähtevät pois, eikä heillä ole selkärankaa puhua pastorille. Ja sinä todella uskot, että Jumala 
siunaa sinua siellä, missä sinä olet. Ja sinä olet toiminut epäkunnioittavasti, olet häpäissyt 
seurakunnan, olet häpäissyt kutsumuksen, olet häpäissyt pastorin, olet häpäissyt kaiken ympärilläsi. 
Ja kuitenkin, sinä vain menet jonnekin muualle. Ja sinä et koskaan sano mitään. Kuinka voimme 
olla vielä selväsanaisempia: sinä olet väärässä ja olet ongelmissa. Ja sitten sinä menet jonnekin 
muualla ja viet häpäisysi sinne mukanasi ja menet sinne. Ja sitten sinä häpäiset heidät eikä siinä 
mene pitkä aika. Mitä tämä tällainen on? Minä uskon, että se kaikki tulee siitä, että olemme 
epämääräisiä. Vuosien ajan. Ihmiset ovat epämääräisiä puhujankorokkeen takana. Niin pitkään että 
he ovat saaneet kasvatettua sukupolven varjoihmisiä. He uskovat, että kykenevät työskentelemään 
varjoissa. 

...jos kysymyksessä olisi tavallinen sotilastukikohta tuolla maailmassa, älä mene kertomaan heille, 
että sinun aikasi on tullut lähteä. Mene sinne komppaniasi päällikön juttusille ja sano: "Tiedätkö 
mitä, minusta tuntuu, että minun aikani on tullut lähteä." Tai, sinä vain lähdet ja lähetät hänelle 
tekstiviestin. Tarkkailepa, mitä tapahtuu seuraavaksi. Sinua pidetään poissa olevana ilman syytä 
(a.w.o.l). Ja sinä menet vankilaan, jos et mene sinne, missä sinun pitää olla. Joten tämä 
epämääräisyyttä. Tämä epämääräisyys... Tämä ei mennyt lainkaan niin kuin olin ajatellut sen 
menevän.

Epämääräiset sanat kuten koettelemus, täytyy selittää. Epämääräiset sanat eivät rajoitu yhteen, 
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koska me olemme kaikki käyttäneet niitä enimmäkseen peittelemään sitä, mitä me emme tiedä. 
Onko tuossa järkeä mielestänne? Me käytämme noita epämääräisiä sanoja enimmäkseen 
peittelemään sitä, mitä me emme tiedä. Kuunnelkaa, me olemme erittäin strategisessa ajassa 
maailmassa. Ja minä rakastan teitä, mutta ei minulla ole aikaa silittää päätänne ja kuorruttaa 
sokerilla kaiken sen, mitä te parhaillaan teette niin että sotkette seuraavat 15 vuotta elämästänne. Ja 
jokaisen toisen elämän, johon olette yhteydessä. Teidän on kuultava selväsanaisia hälytyssanoja. Ja 
jos olet todella vakavissasi asian suhteen, sinä olet kiitollinen kuullessasi noita sanoja ja teet pientä 
säätöä sydämessäsi niin, että saat jalkasi takaisin polullesi niin, että kykenet juoksemaan kilpailusi 
nopeasti. Tämä asia... Me olemme ajassa, jossa te ette ole... En ole varma. En ole varma, että suurin 
osa ihmisistä on valmiina siihen, mitä tulee tapahtumaan. Joten, epämääräiset sanat eivät rajoitu 
yhteen. Me kaikki olemme tehneet sellaista. Minä olen tehnyt sitä. Jokainen julistaja on sanonut 
epämääräisiä sanoja aikaisemmin. Ja mitä se oli? Se ei ole mitään muuta, kuin sen asian 
peittelemistä, mitä me emme tiedä. Mutta jos saat asian kuulostamaan mysteeriltä, kun sanot sen, 
ihmiset eivät kyseenalaista sitä, mitä se tarkoittaa. Ajatelkaapa tätä: "On tulossa ravistelu." "On 
tulossa järistys ja se ravistelee teidät kaikki nurin." Ja ihmiset sanovat: "Voi Jumalani!" 

00:39:27
Minua muistutettiin Habakkukista. Kirjoitin tämän muistiin: kirjoita näky ylös ja tee siitä 
yksiselitteinen niin, että ne jotka lukevat sen, voivat juosta sen mukaan. Huomatkaa tämä: se ei 
tarkoita, että kirjoita näky ylös ja tee siitä epämääräinen. Niin, että ne jotka lukevat sen, voivat 
juosta ympyrää sen mukaan. Rakkaat ihmiset, suurin osa saarnaamisestamme on vilpitöntä 
julistusta. Kun me julistamme vilpittömästä sydämestä, vilpittömyyteen on liittyneenä silloin 
puhtaus. Niinpä ihmiset seuraavat sitä. Mutta sydämen vilpittömyys ei välttämättä tuota selvyyttä. 
Sydämen vilpittömyys ei välttämättä tuota selvää hälytyskutsua. Koska olet vilpitön, monet ihmiset 
seuraavat... Koska heidän sydämensä on puhdas, he ovat vilpittömiä, mutta vilpittömyys ei tarkoita 
selväsanaisuutta. Sinä voit olla vilpitön ja voit olla vilpittömästi väärässä. Minä olen ollut sellainen. 
Meidän on oltava selväsanaisia ja vilpittömiä, jotta lukija ja kuulija voi juosta tarkoituksella. Ja 
sitten minä kirjoitin: "Jumala siunatkoon teitä kaikkia."

...meidän täytyy nousta ylös ja nousta eturintamaan taistelemaan juuri nyt. Koska Jumala on 
aloittamassa taistelunsa Punaisellamerellä, mutta meidän on oltava valmiina, kun se tapahtuu. Ja 
toisella puolella oli amalekilaisia ja kaikenlaisia jättiläisiä. Punaisenmeren toisella puolella oli 
odottamassa kaikenlaisia asioita. Meidän on valmistauduttava nyt sotaan ennen kuin menemme 
meren yli. "Voi Robin-veli, olemmeko me menossa kohti seuraavaa hengellistä taistelua?" 
Kuunnelkaa! Jos te ette taistele, te olette pakenemassa! Teidän on valmistauduttava, koska toisella 
puolella tuota Punaistamerta, vauhti alkaa jälleen kiihtymään. Mutta ihmeiden määrä kasvaa. 
Halleluja. Kuunnelkaa, me menemme Jordanille sen jälkeen. Ja aivan tuon Jordanin toisella puolella
on lupaukset. Luvattu maa. Ja minä en aio olla kuten Mooses ja kuolla erämaassa kaikkien kanssa. 
Tiesittekö, että Herra kertoi minulle kun olin nuori ja varttumassa aikuiseksi. Hän lähetti profeettoja
luokseni ja he sanoivat: "Sinä olet aivan kuin Mooses. Olet radikaali kuin Mooses. Olet aivan kuten 
Mooses." Ja minä havaitsin myöhemmin. Minulla oli tapana ajatella: "Aivan, aivan, aivan." Mutta 
sitten eräänä päivänä asia valkeni minulle. Mooses kuoli erämaassa. Minä sanoin: "Herra, mitä tämä
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on? Miksi minä olen kuin Mooses?" Hän sanoi, koska minä annoin sinulle viestin: "Jumala on 
ehdottoman hyvä (God is absolutely good)." Ja näettekö, kun Jumala tuli Mooseksen luokse ja sanoi
hänelle...ja minä sanoin, kiittäkää Herra. Minä mielelläni otan tuon vastaan, mutta en aio kuolla 
erämaassa... Mutta Mooses oli välittäjä-tyyppi (type of mediator), joten hän jäi sinne.

00:50:33
Hän piti heidät lämpiminä ja suojeli heitä vihollisilta ja antoi heille kaiken tarvitsemansa. Ja he 
valittavat. Muistakaa tämä, kun menemme tuon meren yli. Se määrittelee, uskon tällä kertaa se tulee
olemaan: menetkö sinä luvattuun maahasi vai jäätkö erämaahan. Koska tällä kertaa kysymyksessä 
on henkilökohtainen valinta. Ja minä kerron sinulle juuri nyt: minä menen yli. Minä tulen näkemään
Jumalan lupaukset. Olen aina halunnut olla siellä ja olen aina halunnut nähdä sen. Ja kun menemme
sen yli. Jokainen voitto, jonka voitamme Punaisellamerellä, kun tulemme sen yli. Se tulee 
kaikumaan kaikkialla maan päällä ja Jeriko kuulee sen. Tiesittekö, että Jeriko oli ollut peloissaan 
Israelin lapsien vuoksi 40 vuotta? He olivat... Kuunnelkaa, Raamattu sanoo Jeriko suljettiin 
kokonaan. Kukaan ei päässyt sisälle eikä kukaan tullut ulos, siellä oli Israelin lapset. Mutta Rahab 
kertoi vakoojille, me pelkäsimme teitä 40 vuotta sitten. 40 vuotta sitten, me pelkäsimme teitä. Me 
kuulimme, kuinka Jumalanne aukaisi meren ja me kuulimme, kuinka Jumalanne murskasi Oggin ja 
Bashan - jättiläiset. Me kuulimme, kuinka Jumalanne teki sen. Joten, Jeriko sulki ovensa 40 vuotta 
sitten. Kuuleeko kukaan minua? He sulkivat ovensa 40 vuotta sitten! Eivät he alkaneet sulkemaan 
ovia, kun he olivat ylittämässä Jordania ja näkivät heidät. He alkoivat sulkemaan ovia, kun kuulivat 
Punaisenmeren ylityksestä. He alkoivat vahvistamaan kaupungin muureja. He alkoivat rakentamaan
korkeampia suojamuureja. He alkoivat sulkeutumaan sinne sisälle. He pelkäsivät Israelin lapsia 40 
pitkää vuotta! Ja Israelin lapset vain vaeltelivat aavikolla. Ja Jeriko ja kaikki muutkin kansakunnat 
pelkäsivät heitä. Ja niinpä he pistivät ovet lukkoon. Ja sitten Rahab sanoo, että olemme pelänneet 
teitä 40 vuoden ajan. Missä te olette olleet? Ḿe kuulimme, että olette tulossa takaisin jo 
aikaisemmin. No, mitä vakoojat vastaavat? No, katsotaanpa. Meillä oli kultainen vasikka. Maa 
aukaisi suunsa ja nielaisi osan meistä. Siellä oli muutama käärme, jotka purivat heitä. Tämä 
tapahtui. Me söimme mannaa, joka satoi taivaasta jalkojemme juureen. Me valitimme, joten Jumala 
lähetti viiriäisiä. Me valitimme. Se pursusi ulos nenästämme. Osa meistä kuoli siihen. Me 
tarvitsimme vettä ja hän lähetti kiven, josta sitä saatiin. Ja nämä kengät. Tiesitkö, nämä kengät, 
Rahab, minulla on ollut nämä kengät siitä lähtien, kun täytin neljä. He olivat peloissaan. Kyllä he 
olivat. Toisella puolella heti ylistyspalveluksen jälkeen, jota Mirjami johti. Mutta pian sen jälkeen 
siellä oli rotuongelma, koska Mooses meni naimisiin tummaihoisen naisen kanssa. Hän oli 
etiopialainen. Te tiedätte tämän. Hänellä on nyt oma meikkituotesarja. Ihmiset ovat nimenneet sen 
hänen mukaansa. Hän oli ehdottoman. Sanottiin, että nainen oli kaunis. Hän oli ehdottoman 
tyrmäävän kaunis. Joten, Mooses meni hänen kanssaan naimisiin ja suututti sillä tavalla Mirjamin. 
Koska hän tuli Haamin puolelta eikä hän pitänyt siitä. Kysymys ei ollut niinkään hänen 
ihonväristään vaan siitä, mistä hän tuli. Ja, niinpä heillä oli tuollainen ongelma käsissään. Mirjami 
sairastuu lepraan, koska hän on... rasisti. Meidän on parasta olla tarkkaavaisia näinä päivinä. Jos 
olet liian rasisti, sairastut lepraan. Miksi se on niin? No, koska sinä kylvät siemenen vastustamaan 
ihonväriä, joten sinä itse sairastut ihotautiin. 
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...kun olemme ylittäneet Punaisenmeren, meillä on edessä taistelu mielestä. Me emme saa alkaa 
valittamaan. Meidän on lopetettava puremasta Joel Osteenin nilkkaa. Tarkoitan, mikä se oli se pieni 
sarjakuva vuosia sitten... He purevat hänen nilkkaansa ja meidän on lopetettava sellainen! Meidän 
on lopetettava sellainen! Ihmiset rukoilevat, että Copeland-veljen kone tekee pakkolaskun. 
Tarkoitan, ainoa asia, mistä he valittavat on suihkukone. Teidän on varottava sitä tilannetta, kun itse 
olette sellaisen kyydissä. Te valitatte hänen suihkukoneestaan, joten olkaa tarkkoina, kun olette 
oman suihkukoneenne kyydissä! Jopa silloin, kun lennätte täältä Disneyworldiin... Teidän on 
lopetettava valitus. Ja jos pystymme olemaan valittamatta, kun ylitämme Punaisenmeren, olemme 
lupauksissamme 11 päivän kuluttua. 11-14 päivän kuluttua me kävelemme siellä, missä päämme on.
Jos vain saamme tämän asian yhteen. 

00:57:53
1.Moos.14:16: "Ja hän toi takaisin kaiken tavaran; myöskin sukulaisensa Lootin ja hänen tavaransa 
hän toi takaisin, niin myös vaimot ja muun väen." Tässä on jotain. Hän toi takaisin Lootin, hänen 
tavaransa ja myös naiset. Tuo on kirjoitettu siihen jostain syystä. Koska tuohon aikaan, kun 
kuninkaat veivät naisia, he eivät olisi päässeet lähellekään heitä vapauttaakseen heidät. Mutta hän 
toi heidät kaikki takaisin. Hän toi kaikki takaisin. Ja hän luultavasti toi heidät takaisin ennen kuin 
heitä ehdittiin lainkaan vahingoittaa. Ja ihmiset. Ja Sodoman kuningas. Tämä on asia, jonka haluan 
teidän näkevän. 1.Moos.14:17-18: "Kun hän oli paluumatkalla, voitettuaan Kedorlaomerin ja ne 
kuninkaat, jotka olivat tämän kanssa, meni Sodoman kuningas häntä vastaan Saaven laaksoon, jota 
sanotaan "Kuninkaan laaksoksi". Ja Melkisedek, Saalemin kuningas, toi leipää ja viiniä; hän oli 
Jumalan, Korkeimman, pappi. Ja hän siunasi hänet sanoen: "Siunatkoon Abramia Jumala, Korkein, 
taivaan ja maan luoja. Ja kiitetty olkoon Jumala, Korkein, joka antoi vihollisesi sinun käsiisi." Ja 
Abram antoi hänelle kymmenykset kaikesta. Ja Sodoman kuningas sanoi Abramille: "Anna minulle 
väki ja pidä sinä tavara". Mutta Abram sanoi Sodoman kuninkaalle: "Minä nostan käteni Herran, 
Jumalan, Korkeimman, taivaan ja maan luojan, puoleen ja vannon: En totisesti ota, en langan päätä, 
en kengän paulaa enkä mitään muuta, mikä on sinun, ettet sanoisi: 'Minä olen tehnyt Abramin 
rikkaaksi'. En tahdo mitään, paitsi mitä palvelijat ovat kuluttaneet ja mikä on niille miehille tuleva, 
jotka minua seurasivat, Aanerille, Eskolille ja Mamrelle; he saakoot osansa." 

Haluan, että havaitsette tämän. Herra puhui tämän minulle. Ja haluan, että tutkitte tätä asiaa 
sydämessänne. Päätämme tänään tähän asiaan, ajattelen. Avainsana tässä on kuningas. Bera oli 
Sodoman kuningas. Birsa Gomorran. Mutta Bera, uskon, että hänen nimensä oli Sodoman kuningas.
Mutta, hän oli kuningas! Ja se on asia, jonka haluan saada sanottua teille. Hän oli kuningas 
paikassa, joka kirjoitettiin historiaan. Hän oli kuningas paikassa, joka kirjoitettiin historiaan näin: 
täynnä syntisiä ylen määrin. Muistakaa tämä, mitä hänestä sanottiin. Siellä oli ylen määrin syntisiä. 
Ylen määrin synnillistä. Se oli siis omassa luokassaan. Synti. Ja Bera oli siis noiden ihmisten 
kuningas. Heidän johtajansa. Hän oli heidän johtajansa. Hänet tullaan aina muistamaan historiassa 
heidän kuninkaanaan. Hänellä oli oma aikansa heidän kuninkaanaan. Ja se aika meni ohitse. Ja sen 
mukaan hänet tullaan muistamaan. Hänet tullaan muistamaan ylen määrin syntisen paikan ja 
syntisten ihmisten kuninkaana. Se on sitä, miten Sodoman kuningas tullaan aina muistamaan. Se on 
kirjattu taivaaseen ja sillä tavalla hänet tullaan maassa muistamaan. Kuinka voimme tietää asian? 
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No, koska se on kirjoitettu pyhiin kirjoituksiin. Sillä tavalla hänet tullaan muistamaan. Mitä se 
kertoo meille veljet ja sisaret? Sinä olet kuningas! Kyllä, kyllä vain! Herra on tehnyt meistä 
kuninkaita ja pappeja hänen Jumalalleen ja Isälleen. Mutta sinä olet kuningas jopa siinä 
tapauksessa, että et ole pelastunut. Näettekö, tätä ihmiset eivät ymmärrä. He ovat aina hallitsijoita 
omalla alueellaan. Jopa siinä tapauksessa, etteivät he ole pelastuneita. Joten, sinusta tulee Jumalan 
ja Isän kuningas vain silloin, kun teet Jeesuksesta elämäsi Herran. Siinä ei sanottu, että sitten kun 
sinusta tulee kuningas. Siinä sanottiin, että sitten kun sinusta tulee Jumalan kuningas ja pappi. Tässä
on mainittu kaksi kuningasta. Toinen oli todellinen kuningas ylen määrin synnillisessä paikassa. Ja 
hänellä oli piilomotiivi antaakseen Aabrahamille rahaa niin, että olisi voinut sanoa maailmalle 
tehneensä hänestä rikkaan. Nyt, katsokaa tätä. Joten, sinä olet kuningas. Sinun aikasi tulee 
menemään ohitse. Jokaisella ihmisellä on oma aikansa kuninkaana. Lopulta se tulee päättymään. Ja 
se on. Kuinka sinut tullaan muistamaan? Kuinka sinut tullaan muistamaan, kun sinun aikasi on 
päättynyt? Tullaanko sinut muistamaan taivaassa ja maassa? Erityisesti taivaassa, siitä, kuinka sinä 
hallitsit omaa aluettasi? Olitko sinä juoppojen kuningas? Olitko sinä varkaiden kuningas? Olitko 
sinä ylen määrin syntisten ihmisten kuningas? Kuinka sinun aikasi täällä maassa tullaan 
muistamaan? 
Tullaanko sinut muistamaan Jumalan kuninkaana ja pappina? Ja Herramme, Jeesuksen Kristuksen, 
Isän kuninkaana ja pappina? Mutta, sinä olit jo kuningas! Hän teki sinusta valtiaan, jolla on 
valinnan vapaus, kun sinä synnyit. Sinut tullaan aina muistamaan jonkin asian kuninkaana! Joo, 
tiedän, etteivät ihmiset halua kuulla tällaista. Mutta, sinut tullaan aina muistamaan jonkin asian 
kuninkaana. Ja jos et ole uudestisyntynyt. Ja sinä sanot: "Minä aion vain juhlia. Minä aion käyttää 
huumeita. Olen juoppo. Olen tätä. Olen tuota." Olen haureuden harjoittaja. Olen avionrikkoja. Mitä 
tahansa sinä oletkin, niin sellaisena sinut tullaan muistamaan, jos kuolet siinä tilanteessa. Sinut 
tullaan muistamaan juomareiden kuninkaana. Varkaiden, avionrikkojien, haureuden harjoittajien, 
kaikkien noiden ylenmäärin jumalattomien asioiden kuninkaana. Sinä tulet jäämään historiaan 
kuninkaana. Tämä on sitä, kun sinä menet taivaaseen. Ja yhtäkkiä, Raamattu sanoo, kirjat avattiin. 
Kuolleet, pienet ja suuret seisovat siinä Jumalan edessä. He eivät ole kuninkaita, jotka ovat 
syntyneet uudelleen. He seisovat Kristuksen valtaistuimen edessä ja ovat tuomiolla teoista, jotka he 
tekivät uudestisyntymisensä jälkeen. Mutta nämä ovat pieniä ja kuolleita. Pieniä ja suuria. Hän 
puhuu pienistä ja suurista kuninkaista. He tulevat kaikki seisomaan Kuninkaan edessä. Ja heidän 
kirjansa. Heidän kirjakäärönsä avataan. Heillä ei olisi kirjakääröä tai kronikkaa, jos he eivät olisi 
kuninkaita. Joten sieltä tuodaan esiin heidän oma kirjakäärönsä Ilmestyskirjasta. Ja se avataan siitä 
katsotaan, mitä sinä teit omalla ajallasi kuninkaana. Ja jos sinun oma aikasi kuninkaana sanoo, 
kuten Sodoman kuningas, että sinä olit ylen määrin syntisten ihmisten kuningas. Ylen määrin. Ja 
olet tuon kaltainen kuningas ja sinä jatkuvasti yritit hankkia itsellesi kunniaa jostain sellaisesta, mitä
Jumala on tekemässä. Ja sinä jatkuvasti elit väärällä puolella Jumalaan nähden. Niin silloin sinusta 
tullaan lukemaan sukupolville miehiä, jotka siellä seisovat, minkälainen kuningas sinä olit. Sillä ei 
ole merkitystä, palvelitko Jumalaa vai et. Sinusta on tehty kirja siitä huolimatta, koska sinut luotiin 
Jumalan kuvaksi. Ja sinulle annettiin vapaa moraalivalinta tehdä sitä, mitä aiot tehdä. Niinpä siellä 
tulee olemaan avattuja kirjakääröjä, jotka sanovat, että sinä olit juoppouden kuningas. Sinä olit 
haureuden kuningas. Sinä olit aviorikoksen kuningas. Sinä olit kaiken sen ahneuden kuningas. Ja 
kaikkien niiden asioiden. Ja kaikkien niiden ylen määrin synnillisten asioiden. Sinut tullaan 
muistamaan sellaisten asioiden kuninkaana. 
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Joten, miten sinä kulutat tuon oman aikasi? Sinun aikasi kuninkaana tulee päättymään. Joka päivä 
ihmisten aika päättyy. Kaikella on määräaika, ja aikansa on joka asialla taivaan alla. Juuri nyt minä 
selitän teille määräaikaa. Vai mitä? Joka asialla on aikansa ja määräaikansa taivaan alla. On aika 
syntyä ja aika kuolla. Mitä jos vaan luemme sen? Luetaan se. Eiköhän lueta tämä, vai mitä? 
Mennään saarnaajaan. Tämä on yhdestoista tunti, te tarvitsette hieman informaatiota, jotta pystytte 
tekemään yhdennentoista hetken päätöksiä. Se on sitä, mitä te tarvitsette. Se on sitä, mistä tässä 
kaikessa on kysymys. Saarnaaja 3. Jae 1. Kaikella on määräaika, ja aikansa on joka asialla taivaan 
alla. Aika on syntyä ja aika kuolla. Aika on istuttaa ja aika repiä istutus. Aika on surmata ja aika 
parantaa. Aika on purkaa ja aika rakentaa. Aika on itkeä ja aika nauraa. Aika on valittaa ja aika 
hypellä. Aika on heitellä kiviä ja aika kerätä kivet. Aika on syleillä ja aika olla syleilemättä. Aika on
etsiä ja aika kadottaa. Aika on säilyttää ja aika viskata pois. Aika on reväistä rikki ja aika ommella 
yhteen. Aika on olla vaiti ja aika puhua. Aika on rakastaa ja aika vihata. Aika on sodalla ja aika 
rauhalla. Mitä hyötyä on työntekijällä siitä, mistä hän näkee vaivaa? Mistä hän tuossa puhuu? Siinä 
puhutaan näistä aikaikkunoista. Ne ovat ajan kohtuja, joihin siemenet on kylvetty. Ja omassa 
kuningaskunnassasi sinulla on aika tuolla asialle, aika tuolle toiselle asialle, ja sinä kuljet noiden 
aikojen läpi. Kuinka sinä hallitset aikojasi? Sinä tulet olemaan vastuussa omasta kirjakääröstäsi. 
Eräänä päivänä. Kyllä vain. Ja Robin D. Bullock, joka tunnettiin ennen kuin pelastuin. Miten 
ajattelemme siitä kirjakääröstä, joka minulla oli tuohon aikaan, kun olin ylen määrin synnillisten 
asioiden kuningas? Missä se on? Sitä ei tulla koskaan katsomaan valtaistuimen edessä. Sitä ei 
pystytä koskaan lukemaan. Ei vaikka joku vaatisi sitä Kuninkaan edessä. "Miten on tuon miehen 
kanssa? Minä tunsin hänet." Syyttäjä sanoo tuollaisia asioita. Tuokaa tänne se vanha kirjakäärö! 
Hänellä on sellainen tuolla. Jos he katsovat kirjakääröäni, ajalta ennen kuin tunsin Jeesusta. Haluan,
että katsotte kolossalaisille. Katsokaa kolossalaisille. Halleluja. Toivon, että joku yhä kuuntelee. Ei 
sillä ole väliä. Aion sanoa tämän kaikesta huolimatta. Tämä on teidän hyödyksenne. Kolossalaisille 
2, jae 14. Jae 13 alkaa: "Ja teidät, jotka olitte kuolleet rikoksiinne ja lihanne 
ympärileikkaamattomuuteen, teidät hän teki eläviksi yhdessä hänen kanssaan, antaen meille 
anteeksi kaikki rikokset, ja pyyhki pois sen kirjoituksen säädöksineen, joka oli meitä vastaan ja oli 
meidän vastustajamme; sen hän otti meidän tieltämme pois ja naulitsi ristiin." Tuokaa tänne se 
vanha kirjakäärö, joka on enne vuotta 1988. Haluan, että luette sen kirjakäärön ajalta enne tuota 
aikaa. Tuokaa se tänne! Minä tiedän, että hänen on maksettava niistä asioista. Ja syyttäjä seisoo 
siinä. Ja ehkäpä siellä on muitakin ihmisiä seisomassa ja he haluavat, että teidän vanhat 
kirjakäärönne katsotaan myös. Koska he pysyivät ylenmääräisen synnin kuninkaina. Ja sitten he 
sanovat, minä tein sen heidän kanssaan! Tuossa on heidän kirjakäärönsä. Minä en ole vielä nähnyt 
heidän kirjakääröään. Ja sitten kun se kuulutetaan: "Missä on tuon kuninkaan kirjakäärö?!" Tuolta 
menneisyyden ajalta. Kun tuo kirjakäärö avataan, jae 14: "ja pyyhki pois sen kirjoituksen 
säädöksineen, joka oli meitä vastaan ja oli meidän vastustajamme; sen hän otti meidän tieltämme 
pois ja naulitsi ristiin." He löysivät minun vanhan kirjakääröni ja katsoivat, mitä sinne oli kirjoitettu.
Se oli täysin tyhjä. Kaikki on pyyhitty sieltä pois. Siitä ei löydy mitään luettavaa. Ja he sanovat, 
ettei hänellä ole oikeutta tuohon kuninkuuteensa. Hänellä ei ole oikeutta olla paikallaan, koska 
täällä ei lue mitään hänestä. Ja sitten, kun sitä kysytään, he sanovat: "Minä tein sen noiden ihmisten 
kanssa." Silloin Herra sanoo: "Ai tuo mies, hän kuoli." Hän lakkasi olemasta. Mutta me seisomme 
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Kristuksen armon valtaistuimen edessä. Ja kun sinun kirjakäärösi avataan siellä, se onkin itsensä 
Jeesuksen kirjakäärö. Ja sen perusteella sinut tuomitaan. Ja työt, joita olet tehnyt, sinä saat niistä 
palkkion. On hyvä asia, kulkea tämän ajan läpi, kuninkaana, joka on oikeassa kuningaskunnassa. 
Oikean kuningaskunnan kuningas. Sinä olet kuningas (nainen kuninkaana on nimeltään kuningatar).
Ja kun aikasi on ohi... Ja tuo väliviiva päivämäärien välissä (viittaa hautakiven kirjoitukseesi), se 
kertoo, missä kuningaskunnassa sinä olit ja mitä sinä teit - tuossa kuningaskunnassa. No, kiitos 
Jumalalle. Olen erittäin kiitollinen. Että tuo vanha ihminen kuoli kauan sitten - kaikki nuo vuodet 
sitten. Minun vanha minäni kuoli kauan sitten. Ja nyt olen upouusi luomus Kristuksessa 
Jeesuksessa. En omien töitteni perusteella vaan Lampaan veren perusteella. Hänen uhrauksensa 
perusteella. Sen hinnan perusteella, jonka Hän maksoi. Hän meni helvettiin. Hän nousi kuolleista. 
Hän maksoi hinnan. Hän istuu Isä Jumalan oikealla puolella. Ja taivaassa on kirjoitettu muistiin, että
minä kuolin. Ja että minä nousin uudelleen. Ja että minä istun siellä, koska minä istun siellä Hänen 
kanssaan taivaallisissa paikossa. Halleluja. Mutta täällä maan päällä on kirjoitettu muistiin, että Hän
kuoli. Toivon, että saimme paljon hyötyä tästä tänään. Me toimme monta viestiä tänään. Eikö vain? 
Tarkoitan: epämääräisyys, kuninkaat,.. Tämä on ollut matka. Halleluja. Soitimme lyytaa. Se oli 
melko mahtavaa. Halleluja. 

No, haluan... Haluan rukoille puolestanne. Haluan rukoilla, että mitä olette kuulleet tulee painumaan
syvälle sydämeenne. Ja että se juurtuu sinne ja alkaa kasvamaan ja tulee suuremmaksi. Mikä 
tahansa, mikä teitä on vastustamassa - mikä tahansa ongelma. Isä, rukoilen ihmisten puolesta juuri 
nyt. Minä rukoilen, Herra Jumala, mitä on sanottu, että se kokonaan, Herra, että se on siemen, joka 
on sijoitettu koko heidän olemuksensa rakennelmaan, syvälle heidän henkeensä, että se kasvaa ja 
tulee suuremmaksi kuin mikään ongelma, mikä heillä on edessään. Ja minä annan Sinulle kunnian 
ja ylistyksen ja kirkkauden sen vuoksi. Jeesuksen nimessä. Aamen. Aamen.
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