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On suuren herätyksen aika

Lähde: https://www.youtube.com/watch?v=eYKKLeQpRU0

Videossa 00:43:21
Robin-veli sinä aloitit tarinasi niin iloisesti. Me olimme niin iloisia. Ja nyt, me emme enää ole niin 
iloisia. Minä olen... Minun pitää kertoa teille, mitä näen olevan tulossa. Jos en kerro teille sitä, mitä 
näen olevan tulossa. Minkälainen vartija minä oikein olen? 

Nyt, kerroin teille aikaisemmin ajasta. Ja koska puhumme aikajanoista, on olemassa aika. Se on 
aika, jolloin Amerikka ja maailma siirtyy uuteenvuoteen - tammikuussa. Vuonna 2021. Silloin alkaa
vuosi 2021. Mutta Jumalan ajassa vuosi 2021 alkoi syyskuussa - rosh hashanah (juutalainen 
uusivuosi, Feast of Trumpets). Niinpä tuo ajanjakso syyskuusta tammikuun ensimmäiseen, siinä on 
monen kuukauden pituinen aukko. Se on aukko ajassa. Ja siinä aukossa sinä oletkin todellisuudessa 
jo omassa tulevaisuudessasi. Koska, jos kuulut Jumalalle. Kuunnelkaa tarkasti. Jos kuulut Jumalalle
ja olet uudestisyntynyt, sinä aloitit vuoden 2021 jo syyskuussa. Kun koko muu maailma tulee sinne 
vasta tammikuussa. Siinä sinulla on nuo muutamat kuukaudet, jolloin voit julistaa sitä, mitä haluat 
tapahtuvan tulevaisuudessa. Jumala antoi tuon aukon ajassa profeetalliseksi äänitorvekseen.

Se on profeetallisen sanan julistamisen aikaa - tuossa ajassa. Joten, me olemme yhä siinä ajassa. 
Joten, minä kutsun teitä profeetat. Ja kaikkia heitä, jotka uskovat profeetalliseen. Ja kaikkia teitä, 
jotka olette uudestisyntyneitä ja kuulutte Jeesukselle. Ja kaikkia teitä, joilla on ääni ja jotka tunnette 
Jumalan. Alkakaa julistamaan juuri nyt sitä, mitä haluamme vuoden 2021 olevan. Minä julistan, että
näen meidän olevan toisella puolella (Punainen meri). Toisella puolella. Halleluja.

Me olemme yhä tulevaisuudessa. Numerolla yksi: meidän on tiedettävä se ja ymmärrettävä se. 
Numerolla kaksi: meidän on tiedettävä, mitä sillä tehdään. Numerolla kolme: meidän on tehtävä se. 
Ja numerolla neljä: meidän on kiitettävä Jumalaa siitä. Joten aloittakaa julistamaan. Alkakaa 
julistamaan. Halleluja. Sallikaa minun vielä kertoa tämä yksi asia ennen kuin teemme jotain muuta. 
Elian aikaan, ylipapin aikaan, Elian pojat Hofni ja Pinehas tekivät kauhistuttavia asioita. 
Temppelissä. Kiristystä. Kaikenlaisia asioita. Kaikenlaisia moraalittomia asioita. He tekivät 
sellaista. Ja he käyttivät Jumalaa peitelläkseen asioita. Elia ei korjannut asiaa, joten Samuel tuli 
esiin. Ja Samuel meni ja kertoi Elialle, mikä oli hänen ongelmansa. Ja mitä Jumala aikoo tehdä. 

Nyt, Samuel ei halunnut kertoa asiaa Elialle, mutta hän kertoi kuitenkin. Eikä yksikään Samuelin 
viesti jäänyt toteutumatta. Hän oli sellainen profeetta. Hän oli eräs suurimmista profeetoista, jonka 
tunnemme. Profeetta-Samuel. Nyt, Elia edustaa yliuskonnollista sukupolvea. Hänet piti poistaa. Ja 
Samuelin piti tulla esiin. Miksi? Koska Elia tai hänen poikansa. Elian sukupolvi ei olisi koskaan 
tunnistanut Daavidia ja asettanut (anoint) häntä kuninkaaksi. Numerolla yksi: hän olisi pelännyt 
Saulia liian paljon. Numerolla kaksi: hän ei kuullut Jumalan ääntä. Koska hän ei saanut avointa 
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näkyä. Samuelin piti tulla esiin. Ja Samuel kuuli, että Saul ei enää ole kuningas. Daavid on 
kuningas. 

Jotkut profeetat juuri nyt. Jos te peräännytte siitä, minkä Jumala aloitti kanssanne. Te ette voi... 
Älkää menkö Elian sukupolven mukana. Koko uskonnollinen sukupolvi sanoo: voi ei, tämä on 
menetetty. Se on ohi. Asia on loppuunkäsitelty. Se on tätä. Se on tuota. Todellako? Teillä ei ole 
selkärankaa asettaa Daavidia virkaansa. Joten tämä uskonnollinen sukupolvi pitää työntää pois 
tieltä. Ja Samuelin täytyy tulla esiin näyttämölle asettamaan Daavidit virkaansa. Koska on olemassa
kokonainen sukupolvi profeettoja, jotka tekevät hyvää työtä ja sen seurauksena tulemme näkemään 
Daavidit virassaan. He nousevat esiin. He tulevat näyttämölle. Sitä tapahtuu parhaillaan ja se on 
tulossa eteemme. 

Joten, Punaisella merellä uskonnollinen sukupolvi eteni toiselle puolelle, mutta he kaikki kuolivat 
erämaassa. Joten, sinä, ole päättäväinen. Aloita julistamaan siellä, missä oletkin. Tiesittekö, että 
Punainen meri jakaantui yhdessä yössä. Yhdessä yössä. Jumalalla on yhä viikkoja aikaa. Punainen 
meri jakaantui yhdessä yössä. Minä vain pidä sauvaani ylhäällä. Ja minä vain pidän sen ylhäällä. Ja 
ellei Herra käske minua laskemaan sitä alas, se pysyy kädessäni enkä liikuta sitä minnekään. Se 
pysyy ylhäällä kädessäni. Halleluja. 

Ajattelen, että Jumalan miehet ja naiset, joilla on nuo ohjelmat. Internetohjelmat, televisio-ohjelmat,
jotka antavat rohkeasti profeetoille äänen. Ja tiedättekö, mitä sain selville. He kysyvät profeetoilta. 
He pyytävät profeettoja puhumaan. Kiitos teille noista ohjelmistanne. Jumalan siunausta. Tässä on 
jotain profeetallista, jonka haluan antaa teille tänään. Ja Herra sanoi, että tämä on annettava teille. 
Joten, minä aion tehdä niin. Juuri nyt haluan, että valmistaudumme kuulemaan Herran sanan. Sinä 
sanot: "Oliko tuo Herran sana?" Kyllä oli. 

Mutta tämä on profeetallista puhetta, jonka kohta kuulemme. Sellaista, mitä Herra sanoo. Nuo 
ilmestykset ajanjaksoista, joista puhuin teille äsken. Nyt, minä kuulin sanan Bakersfield. 
Bakersfield. Kuulin tuon paikan nimen. Bakersfield. Ja heti sen jälkeen kuulin seuraavaa. Tai Herra 
halusi minun kirjoittavan tämän tuon äskeisen sanan alapuolelle. Hän sanoi, että muistakaa kaikki 
tähkänpoimijat Boasin pelloilla. Kaikki ne tähkänpoimijat, jotka tulivat Boasin pelloille. Ja he 
poimivat tähkiä. Kaikki ne lesket ja leskimiehet tulivat hänen pelloilleen poimimaan tähkiä. He 
poimivat tähkiä myös Ruutin pelloilta. Koska Ruut lopulta sai pellot omistukseensa. Joten, sinä voit
olla tähkänpoimija tänään. Ja seuraavana aamuna omistatkin pellon. Halleluja.

Ajattelen, että tämä sana koskee nimenomaan Bakersfieldiä. Joku henkilö siellä. Sinä voit olla 
tähkänpoimija tänään ja seuraavana aamuna omistatkin pellot. Ja kaikki henkilöt, jotka puhuivat 
sinulle tähkänpoimijana, kun te kaikki olitte poimimassa tähkiä. Nyt he kutsuvatkin sinua pomoksi. 
Halleluja. Me hymyilemme jälleen. Me kaikki hymyilemme jälleen. No, se on hyvä. Se on hyvä. 
Haluan antaa teille tämän. Se käsittelee pelkoa. Se on Luukas 12. Haluan, että katsomme sitä todella
nopeasti. Me tavallaan menemme eteenpäin nyt. Kiitos, että olette tulleet seuraamme 11th Hour -
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lähetykseen. Luukas 12. Luukas 12:1: "Kun sillä välin kansaa oli kokoontunut tuhatmäärin, niin 
että he polkivat toisiaan, rupesi hän puhumaan opetuslapsillensa: "Ennen kaikkea kavahtakaa 
fariseusten hapatusta, se on: ulkokultaisuutta." 

Luukas 12:2-4: "Ei ole mitään peitettyä, mikä ei tule paljastetuksi, eikä mitään salattua, mikä ei 
tule tunnetuksi. Sentähden, kaikki, mitä te pimeässä sanotte, joutuu päivänvalossa kuultavaksi, ja 
mitä korvaan puhutte kammioissa, se katoilta julistetaan. Mutta minä sanon teille, ystävilleni: älkää 
peljätkö niitä, jotka tappavat ruumiin, eivätkä sen jälkeen voi mitään enempää tehdä." 
Havaitsetteko, että hän kutsuu heitä ystävikseen. Näettekö sen? Hän sanoi heille, ystäväni. Se on 
liiton sana. Se on vahvan ystävyyden liitto. Luukas 12:5: "Vaan minä osoitan teille, ketä teidän on 
pelkääminen: peljätkää häntä, jolla on valta tapettuansa syöstä helvettiin. Niin, minä sanon teille, 
häntä te peljätkää." Luukas 12:7-8: "Eikö viittä varpusta myydä kahteen ropoon? Eikä Jumala ole 
yhtäkään niistä unhottanut. Ovatpa teidän päänne hiuksetkin kaikki luetut. Älkää peljätkö; te olette 
suurempiarvoiset kuin monta varpusta. Mutta minä sanon teille: jokaisen, joka tunnustaa minut 
ihmisten edessä, myös Ihmisen Poika tunnustaa Jumalan enkelien edessä. Mutta joka kieltää minut 
ihmisten edessä, se kielletään Jumalan enkelien edessä."

Mitä hän puhuu tuossa? Hän sanoo siinä: "älkää pelätkö ihmisiä, jotka voivat tappaa ruumiin." 
Älkää pelätkö ihmisiä, jotka voivat aiheuttaa sinulle fyysisen vamman. Toisin sanoen, mitä hän 
yrittää tuossa kertoa sinulle ja minulle: on olemassa tapa tehdä tätä. Hän sanoo, että julista sinä 
rohkeasti minusta ihmisten edessä niin minä kerron Jumalan enkeleille, että te julistatte minusta 
ihmisten edessä. Niin silloin minä välittömästi julistan sinun nimeäsi heidän edessään, jolloin he 
voivat tulla sinua suojelemaan. Näettekö tuon? Se on sitä, mitä hän tuossa puhuu. Hän sanoo, että 
viisi varpusta myydään kahdella kolikolla, mutta te olette arvokkaampia kuin monta varpusta. 
Toisin sanoen, sinä et kuole niin kuin lintu. Sinä et kuole niin kuin eläin. Hän sanoo, että rohkeasti 
tunnustakaa minut ihmisten edessä niin minä kerron enkeleille sinun nimesi. Ja he tulevat 
taistelemaan sinun puolestasi. He tulevat vapauttamaan sinut. Sillä tavalla pelkoa tulee käsitellä. 

Aloita vaan julistamaan Jeesusta ihmisten edessä niin hän kertoo nimesi Jumalan enkeleille. Hän 
sanoo, että jos aiot olla peloissasi ja kieltäydyt puhumasta minusta ihmisten edessä, koska ajattelet 
heidän iskevän sinua fyysisesti, vievän sinun rahasi, tai aivan mitä tahansa he aikovat tehdäkin, niin 
hän sanoo, ettei minulle ole sinun nimeäsi, jonka tunnustan Jumalan enkeleille. Joten, kun tunnustat 
Jeesusta rohkeasti, et tule häviämään. Hän varmistaa sen, ettet häviä. Hän sanoo enkeleille, menkää 
ja suojelkaa heitä. Menkää ja taistelkaa heidän puolestaan. Menkää tukemaan heitä. Tämä on tapa, 
jolla pelkoa tulee käsitellä. Toivon, että joku huutaa tätä ääneen. Toivon, että huudatte: "Robin-veli, 
minä huudan tätä ääneen."

Profeetat, pitäkää kiinni kutsumuksestanne! Tehköön se merkin aikaan tänään. Profeetat, astukaa 
sisälle kutsumukseenne! Älkääkä hyljätkö sitä, sanoo Herra. Ihmiset yrittävät saada sinut pois 
kutsumuksestasi. Älä anna heidän tehdä sitä. Joulukuun 12. 2020 kuulin nämä sanat. Minä kuulin, 
että vuonna 2021 Joe Bidenia tullaan metsästämään kuin peltopyytä nurmikolla. Häntä ajetaan takaa
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kunnes hän on poistunut, koska te Baalin profeetat ajattelitte, että minä Herra, en ole Herra. Te 
tulette sen ymmärtämään. Joillekin teistä on olemassa vielä mahdollisuuden aika tehdä parannus. 
Niille teistä, jotka varmistatte reset-suunnitelmaa. Hyvä on, kuunnelkaa tätä sanoo Herra. Minun 
oikeudenpalvelijani on täällä nyt julistamassa kuninkaan käskyjä. Kuulkaa, kuulkaa, mitä kuningas 
sanoo. Tulee tapahtumaan reset, sanoo Herra, mutta ei sellainen, jota te odotatte. 

Joulukuun 12. 2020 Herra sanoi, kerro tämä sana tuomareille. Ja kyllä vain, nimen omaan 
Korkeimman oikeuden tuomareille. Tämä tapahtui siis joulukuun 12. Tämä liittyy tuomareihin: 
jokainen teistä on kutsuttu tekemään tiettyä työtä ja täyttämään tietty tarkoitus Herran 
suunnitelmassa. Jos te ette seiso täyttämässä tarkoitustanne ettekä tee kutsumustanne, vapautus 
nousee jostain muualta. Mutta teidän äänenne muuttuu paljon heikommaksi. Koska, jos te ette tee 
sitä, mitä olen kutsunut teidät tekemään, silloin teidän äänenne katoaa meren pauhuun. Herra yrittää
saada aikaan jotain profeettojensa kautta. Ole yksi heistä.

No, joku saattaa sanoa: "Robin-veli, sinä sanoit, että Joe Bidenia tullaan metsästämään kunnes hän 
on kadonnut. Mitä se tarkoittaa?" Minä en tiedä, mitä se tarkoittaa. Minä tiedän, mitä hän sanoi. 
Kunnes hän on hävinnyt (until he is gone). Sillä minä kuulen tämän. Minä kuulen tämän sanan. 
Kaikille teille, jotka ette antaneet minun pasuunalleni lepoa. Ette öisin ettekä päivisin. Ette päivisin 
ettekä öisin. Kaikille teille, jotka hellittämättä jahtasitte ja hyökkäsitte ilman syytä, teidän aikanne 
tulee silloin, kun teitä jahdataan samaan tapaan. Paitsi, ettei teillä ole minun suojapaikkaani, jonne 
voisitte mennä piiloon. Ja jonne voisitte paeta. Tehkää parannus vielä kun voitte. Myöntäkää se, 
mitä olette tehneet. Ja Herra sanoo, minä annan teille uudet jalat jälleen. Ja sallin teidän juoksevan. 
Halleluja. Herran sana on hyvä. 

Minä kuulin tämän: järistyksiä, järistyksiä, järistyksiä. Ja kuulin Utah. Suuri järistys (a major 
shaking). Sitten kuulin, että toisessa valtiossa. Sillä Saatanan valtaistuimelle ei anneta 
mahdollisuutta nousta valtaan kolmatta kertaa. Näin, että Saksassa tapahtuu pidätys. Se tulee 
olemaan merkittävä ja pidätys ja se, mihin se on liittynyt. Se on merkittävä. Sitten kuulin tämän ja 
ihmiset sanovat: "No, tuo ei ole mikään uutinen Robin-veli." Mutta, tämä on sitä, mitä minä kuulin. 
Äänestyslevottomuus (election turmoil). Sitten kuulin nimen Amy. Ja sitten kuulin sanan armo. En 
tiedä, onko se Amy Grace. En tiedä, onko se kaksi eri asiaa. Mutta se on sitä, mitä minä kuulin. 
Sitten kuulin, että hirvittävä maanjäristys on tulossa. Ja kuulin, että ennen äänestystä. Joten, me 
näemme. Ehkä se voi olla... En tiedä, miten minä tarkalleen kuulin tuon asian, mutta minä kuulin: 
kauhea maanjäristys tulossa. Ja sitten kirjoitin: ennen vaaleja. En tiedä, missä se on. Missä se tulee 
olemaan.

En edes tiedä. Ehkä voimme rukoilla ja pysäyttää sen. Mutta, minä kuulin tämän: kauheita 
äänestystapahtumia, jotka johtavat siihen. Sitten kuulin: rakennetaan uudelleen sen jälkeen 
(building back after). Sitten kuulin, että Italiasta kuullaan uutisia. En tiedä, mikä uutinen se on, 
mutta se tulee Italiasta. Sitten kuulin jotain Venezuelasta. Nyt, muistakaa, että jotkin näistä sanoista.
Herra vain herättää minut ja puhun nyt kello kaksi kolme aamuyöstä. Ja kuulin: vuorovesiaalto. 
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Vuorovesiaalto. En tiedä, onko se fyysinen, hengellinen, kuvaannollinen. Sitten kuulin tämän: 45. 
Sitten kuulin: on aika levätä. Ja tuo oli sitä, mitä kuulin. Nuo olivat Herran sanoja, jotka kuulin. 

Herra kertoo paljon asioita. Tämä on niin kuin eräs profeetta sanoi, että tämän päivän roisto... Mutta
sitten heidän maineensa puhdistetaan historian kuluessa. Elia antoi rohkeita profetioita ja hän ei 
edes itse nähnyt niiden toteutumista. On nimittäin aika rohkeaa sanoa, että koirat kirjaimellisesti 
syövät Iisebelin. Että koirat kirjaimellisesti syövät hänet tietyn muurin juurella. Se saa meidät 
miettimään. Ja uskon, että juuri siksi monet noista profeetoista piiloutuivat. He piilottelivat luolissa.
Tarkoitan, että heidän pääprofeettansa oli jo antanut profetian, joka pelotti heitä. Tarkoitan, ajatelkaa
asiaa. Aiotko sinä nousta ylös ja sanoa, että koirat syövät kuningattaren muurin juurella. 

He sanoivat: "Me emme tunne häntä. Hänellä ei ole järkeä päässä." Ja he menivät piiloon ja vain 
yksi profeetta pysyi hänen kanssaan koko sen ajan. Elisa. Mutta, kyllä vain, se tapahtui. Elisa näki 
sen tapahtuvan. Ajattelepa asiaa hetken. Joten, profeetat antavat rohkeita profetioita parhaillaan. 
Jotkut kuulemistamme, saatat ajatella niistä, että ne ovat aika rohkeita. En tiedä. Minä vain sanon, 
mitä kuulen hänen haluavan minun sanoa. "Robin-veli, sinun pitäisi olla ystävällisempi." Minä olen 
ystävällinen. Minä olen erittäin ystävällinen. Ja monet asiat, jotka Herra antaa minulle, en minä 
välttämättä haluaisi puhua sellaisista asioista. Mutta, miten minun kävisi, jos en puhuisi. Halleluja. 
Joten, Herran sana on hyvä. Me arvostamme Herran sanaa. Halleluja. Halleluja.

Videossa 01:04:33
Sillä nyt on tullut maahan aika tunnustaa: "Jeesus on ainoa tie." Joten me laulamme ja tanssimme. 
Me kohotamme kätemme ja kiitämme sinua. Sillä sinä Kaikkivaltias Jumala olet yhä ikuinen 
kaikkina aikoina. Halleluja Lampaalle. Ja Halleluja, kun sanon uudelleen. Halleluja Jumalan 
Lampaalle. Me julistamme Jeesuksen verestä ihmisten keskellä, koska tämä aika on 
ennennäkemätöntä joillekin ihmisille. Tämä nähdään taivaassa ja tätä pelätään helvetissä. Mutta 
taistelu raivoaa kovana. Me tulemme voittamaan, kun pidämme lippusi korkealla. Elävän Jumalan 
sanan käsissämme. Me hylkäämme jumalattomat tapamme Herra. Joten, nyt me kiitämme sinua 
Herra siitä, että sinä parannat maamme. Sinä olet Jumalamme ja me olemme sinun ihmisiä. 
Emmekä me halua asian olevan millään toisella tavalla. Ja minä seison tässä korokkeellä tänään ja 
minä julistan taivaan, maan ja helvetin kuullen: "Jeesus on ainoa tie." Halleluja Jumalan Lampaalle.
Tulkaa mukaan ja kohottakaa kätenne kaikkialla maailmassa ja alkakaa kiittämään häntä. Sillä tämä
on huutamisen ja iloitsemisen aikaa, koska jalkamme saavat uutta voimaa juoksemiseen. Ja 
kuningas sanoo, että me tulemme juoksemaan. Joten menkää ja kutsukaa kirkkautta ja kirkkauden 
hän tulee meille antamaan. Ylösnousemusvoima kulkee nyt maan päällä, kun se alkaa liikkumaan 
salaman kaltaiset kirkkaudenhuudot räjähtävät hänen kämmenistään. Jumalan käsistä. Me puhumme
Jumalan otteesta taivaissa yläpuolellamme. Katsokaa ylös, sanoo Herra, te olette silmäteräni ja 
rakkauden kohteeni. Minä en koskaan jätä teitä enkä hylkää teitä, sanoo kuningas. Sillä te olette 
minun ja minä olen teidän. Ja aika teidän laulaa. Laulakaa. Laulakaa henkenne keskeltä ääneen. 
Sillä, minä olen tulossa sanoo Herra, kaikkien pilvien keskellä. Ja kirkkaus tullaan näkemään, 
kuulemaan ja siinä tullaan vaeltamaan maan päällä. Tämä on suuri aika. Tämä on suuren 
haltioituneen ylistyksen aikaa, jota laulavat ne uudessa syntymässä. Joten, laulakaa sanoo Herra. 

5/6



Liittykää iloon, sanoo Herra. Sillä minä olen kanssanne enkä minä koskaan poistu. Sillä tämä on 
aika, sanoo Herra, kaikille profeetoilleni: ojentakaa sauvanne ja uskokaa! Sillä tämä on se. Tämä se 
on. Tämä on se suuren herätyksen aika. Ja se on tullut maahan. Joten, katsokaa minua sanoo Herra. 
Katsokaa minua, te, jotka ette tunne minua. Ja minä annan teille uuden syntymän. Herätkää, 
herätkää, herätkää uneksijat. Herätkää ja pyyhkikää uni silmistänne. Sillä tämä on aika korottaa 
äänenne ja katsoa ylös pilviin. Sillä minä olen tulossa suuren kirkkauden pilvissä. Ja minä osoitan 
teille, kuka minä olen. Joten jatkakaa vain sanoo kuningas ja olkaa iloisia siitä, että kuulutte 
mahtavalle Lampaalle. Halleluja kuninkaitten kuninkaalle! Ja herrojen Herralle. Halleluja. 

Videossa 01:11:20
Kaikki ihmiset Englannissa, Lontoossa, Englannissa. Kohottakaan kätenne ja äänenne ja sanokaa: 
"Minä otan vastaan herätyksen täällä." Minä tunnen, että Herra haluaa puhaltaa herätyksen koko 
tuohon kansaan. Joten, kutsukaa sitä juuri nyt ja sanokaa: minä otan sen vastaan. Siihen ei tarvita 
jokaista ihmistä Englannissa - vain hänen ihmiset. Jos hänen ihmiset, ne, jotka hän on kutsunut, jos 
he nöyrtyvät ja etsivät hänen kasvojaan ja hylkäävät jumalattomat tapansa. Silloin hän kuulee 
taivaassa ja antaa heille anteeksi heidän syntinsä ja parantaa heidän maan. Ja nyt Herra sanoo, 
alkakaa kutsumaan herätystä. Kutsukaa herätystä! Herra sanoo, minä tuon sen sinne. Katsokaa, se 
tulee Englantiin. Katsokaa, se tulee Skotlantiin. Katsokaa, se tulee Walesiin. Katsokaa, se tulee 
Uuteen Etelä-Walesiin. Katsokaa, se tulee, sanoo Herra. 

Herätys on tulossa Espanjaan. Herätys on tulossa Espanjaan, sanoo Herra. Joten, kutsukaa sitä. 
Herätys. Herätys Irlannissa. Kutsukaa sitä juuri nyt. Alkakaa kohottamaan äänenne ja kutsukaa sitä. 
Kutsukaa sitä, sanoo Herra. Maailmassa on paikka. Sinä et tule olemaan kuuluisa hirviöstä lukossa 
(monster in a lock). Sinä tulet olemaan kuuluisa herätyksestä, kirkkaudesta ja shokista. Koska on 
olemassa miljoonia, jotka odottavat pelastusta. Ja se tulee maahanne, sanoo Herra. Eivätkä ihmiset 
enää sano, tulkaa katsomaan syvyyden hirviötä. He tulevat sanomaa, tulkaa katsomaan kirkkautta 
lampaiden joukossa. Halleluja Jumalan Lampaalle. Kiittäkää häntä. Suuri herätys. 

Videossa 01:16:29
Ja minä aion tulla kaikkialle Intiassa. Halleluja. Joten, siellä tapahtuu suuri siunaus Jumalan 
ihmisille - Intiassa. Ja minä kuulin tämän: vaino loppuu Pakistanissa. Iso osa siitä vainosta, jota 
ihmiset kokevat Pakistanissa, tulee loppumaan. Herra tulee pysäyttämään sen. Hän pysäyttää sen 
samalla tavalla kuin hän pysäytti Herodeksen. Halleluja. Tämä on Herran äänien aikaa. Ääni. 
Syrjäiset kylät Kiinassa. Ääni. Tämä on se aika. Kaikkialla maailmassa tulee tapahtumaan 
hallitusmuutoksia (regime change). Tarkkailkaa niitä ja muistakaa nämä sanat. Sillä Herra sanoo, 
kun näet sen, sinä tiedät, että kuulit sen taivaasta. Halleluja. Annetaan Herralle kiitoshuuto 11th 
Hour -lähetyksessä tänään. En tiennyt, että tämä vie näin paljon aikaa tänään. Mutta se meni niin 
kuin sen pitikin mennä. Halleluja. Ylistäkää Jumalaa.
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