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Yhdestoista tunti, kausi 14 jakso 1 

11th Hour, Season 14 #1

Video: https://www.youtube.com/watch?v=kCW6wCnRXOI&ab_channel=RobinD.Bullock

Videossa 43:39

Lady-Robin: Näin enkeleiden sotajoukon, joka lähetettiin matkaan samaan aikaan, kun me 
ylistimme. Ja se kasvoi isoksi. Ja siellä joukossa oli niitä, jotka lauloivat kanssamme. En tiedä, 
kuulitko sinä sen vai et. Siellä oli paljon ääniä - enkeleiden ääniä. Mutta, siis, järjestäytyneitä 
taivaan armeijoita lähetettiin matkaan tänään.

Robin: Aamen. LR: Halleluja. R: Aamen. Ja mehän lauloimme armeijasta. Me lauloimme 
vahvistusjoukoista. Lauloimme tuon kaltaisista asioista. Halleluja. Halleluja. Haluaisin... Herra on 
antanut minulle jotain tänään. Ja tämä löytyy Genesiksen kappaleesta kolme (1.Moos.3). Ja haluan, 
että näette tämän asian. No, voin tehdä sen Herra. Voin tehdä aivan mitä tahansa haluat minun 
tekevän. Nyt, Herra anna meille silmät, jotka näkevät ja korvat, jotka kuulevat. Niin, että voimme 
oppia sanaasi yhtenä perheenä. Ja minä kiitän ja kunnioitan sinua siitä Jeesuksen nimessä. Aamen.

Genesiksen (luomiskertomus) kappaleessa yksi ja olette kuulleet minun puhuvan monta kertaa 
siitä, kun Jumala loi muotin itsestään. Ihmiset ovat kuulleet minun puhuvan siitä. Ja kolmantena 
päivänä Hän peitti maanpinnan vedellä. Ja Hän peitti sen sumuun. Ja hän kävi makuulle tuon sumun
keskelle. Ja Hän teki muotin itsestään maanpinnan ylimmän kerroksen sisään. Maanpinnan 
ylimmän pintakerroksen sisään Hän teki muotin itsestään. Ja Hän peitti sen kirkkaudella. Ja sitten 
Hän täytti sen uskollaan. Ja sitten kolmantena päivänä eli tarkalleen kolme päivää ja kolme yötä 
myöhemmin Jumala tuli takaisin tuohon paikkaan ja alkoi kaivamaan maata sen ympäriltä. 
Yksikään enkeli ei ollut nähnyt, mitä oli tapahtunut. Kukaan hengellisessä maailmassa ei ollut 
nähnyt, mitä Hän oli tehnyt.

Se oli mysteeri, joka oli piilotettu Jumalan sisälle. Mutta kolmen päivän ja kolmen yön jälkeen, 
kuudentena päivänä, Hän avasi maanpinnan ja siellä makasi kuva Hänestä itsestään. Siellä se 
makasi. Maan sisällä. Ja se näytti samankaltaiselta kuin avoin hauta. Hän asetti itsensä valoksen 
päälle ja Hän puhalsi siihen, minkä oli luonut sellaiseksi, jonka Hän teki. Ihmisestä tuli elävä sielu. 
Tuolla hetkellä ajassa ensimmäinen liitto tehtiin. Hän teki ensimmäisen veriliiton tuon ihmisen 
kanssa. Jumala  puhalsi ihmisen sieraimiin elämän hengen (breath of lifes). Kirjoitukset sanovat, 
että kaiken lihan elämä on veressä. 

Joten, Hän puhalsi oman verensä. Hän teki liiton. Siksi Hän pystyi tekemään sen, minkä näimme 
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Elisan ja Elian tekevän. Hän asetti itsensä tuon ruumiin päälle. Heprea sanoo tällä tavalla: "Hän 
varjosti tuon miehen..." Hän asetti itsensä makuulle tuon miehen päälle. Hän asetti silmänsä hänen 
silmiinsä, suunsa hänen suuhunsa ja kuten Elisa, hän asetti omat kätensä hänen käsiinsä. Ja Hän teki
liiton tuon ihmisen kanssa. Ja Hän vuodatti oman verensä ihmisen valuun sisälle - ihmisen kehoon. 
Ja Jumalan veri on valo. Valo. Ja ihmisen veri on punaista - maata. Maata ja nestettä, mutta Jumalan
veri imeytyi luihin ja ihmisen runkoon, jota Hän oli tarkkaavaisesti työstänyt maanalaisessa 
työpajassaan psalmin 139:15 mukaisesti. Ja Hän teki sen. Hän puhalsi ihmisen sieraimiin jokaisen 
elämän hengen. Ja kaikki liha tulee yhdestä verestä. 

Ja Hän teki liiton, veriliiton, ja kun, ihminen tuli ylös tuosta haudastaan, Jumala profetoi: eräänä 
päivänä Jumala tulee lihaksi ja kuolee ja haudataan kolmeksi päiväksi ja yöksi. Siinä on profetia 
julistettu alusta loppuun saakka. Muinaisista ajoista tapahtumiin, jotka eivät vielä edes ole 
tapahtuneet. Niinpä Lammas teurastettiin maailman perustamisessa. Ja siinä hän nyt on ja hän 
nousee ylös tuosta haudastaan ja hänen verensä hohtaa Jumalan veren kaltaisesti. Hänen verensä 
hohtaa Jumalan veren kaltaisesti. Jumalan valon kaltaisesti. Ja Aatamilla oli verityyppi: G - God. Ja 
Jumala antoi nimen ihmiselle: Adam. Valo loistaa Aatamin kasvojen läpi. Hän teki ensimmäisen 
veriliiton ihmisen kanssa. 

Nyt, haluan, että näette jotain tässä. Liitto on asia, joka täytyy havaita näinä päivinä, juuri nyt, tällä 
hetkellä. Liitto täytyy tunnistaa. Meidän täytyy havaita, että meillä on heimolaisveriliitto tehty 
Jeesuksen Kristuksen veren kanssa. Siinä on kysymys Hänen verestään. Muistatteko, kun hän sanoi 
istuessaan pöydän ääressä. Muistatteko, kun hän sanoi, hän sanoi, ottakaa ja syökää tämä on minun 
ruumiini. Juokaa tämä, se on minun vereni. Se perustuu muinaisiin heimoliittoihin. Kun teet liiton 
jonkun kanssa, veri liittyy asiaan. 

Ja silloin vannottiin osapuolien välillä. Ennen kuin tulet nälkäiseksi, minä annan oman lihani sinulle
syötäväksi. Ennen tulet janoiseksi, minä annan oman vereni sinulle juotavaksi. Se on symboli sille, 
ettet koskaan tule jäämään ilman ja annan vaikka oman itseni ruokkiakseni sinut. Ja niinpä hän 
sanoi tuona iltana: juokaa tämä, se on minun vereni. Syökää tämä, se on minun ruumiini. Liitto. 
Hän sanoi, että tämä on uusi testamentti tai uusi liitto. Minun veressäni. Se on tehty sinun kanssasi. 
Se on vuodatettu sinun vuoksesi. Te näette sen.

Joten, veriliitto täytyy tunnistaa näinä päivinä ja tässä ajassa. Ja se täytyy havaita, jotta todella 
pystymme kulkemaan Jumalan kanssa tavalla, jolla Jumala haluaa kulkea kanssasi. Hän haluaa 
sinun tietävän, että luusi ovat Hänen luutaan ja lihasi on Hänen lihaansa. Ja että Hän antoi elämän 
sinulle. Hän on elämäsi kaikkina päivinäsi. Joten, tämä liitto, heti kun olemme sen havainneet. 
Puhuin eilen Elijah Streamissa. Ja puhuin Stevelle näistä samoista asioista. Ja hän sanoi, että wau, 
tämä herättää uskon sisälläni. Tämä antaa rukouselämälleni upouuden asian. Ja sen se muuten 
tekeekin niin. Se antaa rukouselämällesi upouuden asian, kun tiedät, että Hän antaa sinulle
oman lihansa syötäväksi ja oman verensä juotavaksi sen sijaan, että sinä jäisit ilman. Ja Hän teki sen
jo puolestamme. Jotta sinun ei koskaan tarvitse jäädä ilman. 
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Joten et ole koskaan tappiolla, koska Jumalasi on kanssasi. Ihmiset sanovat: "Jos vain pääsisin läpi 
Jumalan luokse." Kun sinä sanot: "Jeesuksen nimessä." Isä, Jeesuksen nimessä,..., sinä olet tuolla 
hetkellä päässyt läpi. Ja Hän sanoo, tulkaa rohkeasti armon valtaistuimen eteen. Tulkaa minun 
valtaistuinsaliini. Kiivetkää minun syliini. Laittakaa kätenne tuolini käsinojien päälle ja nojatkaa 
kasvojeni suuntaan, jotta pystyisitte saamaan osaksenne armon ja löytäisitte armon, joka auttaa
teitä, kun olette sen tarpeessa. Joten, tämä liitto on elintärkeä. Ja juuri tämä liitto se, mikä saa 
vihollisen pelkäämään koko siitä mielestään, joka hänellä on jäljellä. Se pelottaa vihollista ja koko 
hänen olemustaan. Vihollinen vapisee. 

Tiesittekö, että Raamattu sanoo: saastaiset henget tietävät, on olemassa yksi Jumala. Ja he 
vapisevat. Toisin sanoen, kuunnelkaa tarkasti, he tietävät, on olemassa yksi Jumala. Ihmiset eivät 
ole sitä ymmärtäneet. Moni ihminen ei tiedä sitä. He ajattelevat, että on paljon enemmän kuin yksi 
Jumala. Mutta, saastaiset henget tietävät, on yksi. Ja he vapisevat. Se ei tarkoita, että he värisevät 
vain hieman, koska ovat hermostuneita. Se tarkoittaa, että koko olemuksensa ytimestä lähtien he 
vapisevat. Koska yksi sana yhdeltä Jumalalta. Tämä on syy... Näettekö, saastaiset voimat ovat 
saaneet ihmisen epäonnistumaan. He saavat ihmisen hallintaansa. Menevät ihmisen sisälle.
Ja saavat siten ihmisen epäonnistumaan. He saavat ihmiset koettelemaan rajojaan. Ja he tietävät, 
että jos onnistuvat siinä, ihminen kaatuu. Ja saastaiset henget pääsevät pakoon. 

Joten, ihmiset ovat ainoita... Nyt, kuunnelkaa mitä olen kertomassa teille. Riivaajat tietävät, että on 
olemassa yksi Jumala. Ja he vapisevat. Ihmiset ovat mukana tässä rinnakkaiselossa. On vain tiettyjä 
ryhmiä, jotka elävät rinnakkaiseloa. Uskovat ovat yhtä mieltä. He hengailevat keskenään 
rinnakkaiselossa. Mutta pahat ihmiset hengailevat keskenään rinnakkaiselossa. Koska me uskovat 
ajattelemme samalla tavalla. Ja he, pahat ihmiset, ajattelevat samalla tavalla. Mutta, kun näet 
merkkejä kuten rinnakkaiselo kirjoitettuna niin, että kukin kirjain esittää eri uskontoa. Ja ikään kuin 
jokin noista uskonnoista pystyisi tulemaan ja sitomaan Jeesuksen sandaalinnauhat. He eivät
siihen kykene. Ei ole olemassa toista Jumalaa kuin yksi. 

Tietäkää tämä. Tietäkää tämä totuus. Amerikan Jumalan on Jeesus Kristus. Hän on Amerikan Herra.
Se on sitä, mikä Hän on. Tämä asia on juuri niin kuin sanoin. Niin, ettei kukaan ajattele, että sanon 
jotain muuta. Jeesus Kristus on Herra. Hän on. Hän on Jumala lihassa. Hän on ainoa tie. Ja ei ole 
olemassa toista tietä. 

Ja jos sinä et hyväksy Häntä ja hänen vertaan uhriverenä itsellesi etkä henkilökohtaisena 
Pelastajanasi, sinä avaat oven helvettiin kokonaan auki. En halua. En halua silitellä tätä asiaa kovin 
paljon. Minun täytyy. Minun täytyy kertoa teille, että helvetin tuli ja tulikivi ovat yhä todellisia 
asioita. Mutta taivas on todellinen asia. Eikä Hän halua, että kukaan menehtyy vaan että kaikki 
tekevät kääntymyksen. Katumuksen. Tulla takasin huipulle. Re - se tarkoittaa palata (return). Pent - 
tarkoittaa huippua. Repent - tarkoittaa palata huipulle. 

Joten, miten se tehdään? Tässä liitossa. Sinulla pitää olla tietoa veriliitosta. Nyt, Jumala teki 
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ensimmäisen liiton täällä, kun hän teki tuon ihmisen ja loi tuon miehen. Hän laittoi oman verensä 
tuon ihmisen sisälle. Hän kutoi oman sielunsa kiinni Aatamin sieluun. Ja Hän ja Aatami ajattelivat 
samalla tavalla ja he puhuivat samalla tavalla. Hänellä ei voinut olla ajatusta, jota Aatami ei voinut 
kuulla. Ja Aatamilla ei voinut olla ajatusta, jota Jumala ei voinut kuulla. Se oli. 

Ja vasta sen jälkeen, kun Aatami ajatteli eri tavalla kuin Jumala, Herra sanoi: "Missä sinä olet?" 
Missä sinä olet? Nyt, tunnusta minulle. Haluan, että näette tämän asian. Joten, liitto on sitä, mitä
saatana pelkää. Ja minä haluan näyttää teille tänään. Ja sitten tiedätte, miksi olen mennyt tähän 
suuntaan. En ollut aivan varma, miten minä olisin asian teille kertonut. Ja minne olisin ajautunut. 

Mutta, tämä on jotain, mitä teidän on tiedettävä. Sen jälkeen kun tämä liitto oli tehty. Muistatte 
muotin ja sen kuinka hän makasi maan sisällä. Hän solmi liiton tuon ihmisen kanssa. Hän vuodatti 
verensä, joka on valoa, tuon ihmisen ruumiiseen. Kun hänen verensä meni tuon ihmisen ruumiiseen,
se on Jumalan valoa, joksi minä kutsun sitä. Jumalan valo on hänen verensä. Raamattu sanoo. 
Hänessä on valo. Eikä lainkaan pimeyttä. Jos sinussa virtaa veri, se tarkoittaa, että olet saanut sen 
Häneltä. 

Hänellä on sitä vastaava asia, joka on valoa. Joka virtaa Hänessä jatkuvasti. Ilmestys, valo ja voima.
Ja kun Hän antoi sen tuolle ihmiselle, tuon ihmisen sielu kudottiin kiinni Hänen ajatuksiinsa. 
Koska veri on nestemäinen sielu. Se on kaikki mitä se on: nestemäinen sielu. Niin kuin ihminen 
ajattelee, sellainen hän on. 

Kun alat ajattelemaan ajatuksia sielullisessa ihmisessäsi (sielu=mieli, tahto, tunteet), veresi nappaa 
sen kiinni ja alkaa pumppaamaan sitä sydämesi kautta verenkiertoosi. Ja se menee koko kehosi läpi 
ja lopulta sinusta tulee sitä, mitä ajattelet. Juuri siksi mielen uudistaminen on tärkeintä - mielen 
uudistaminen sanan mukaiseksi. Joten, tämä liitto. Saatana tiesi, että hänen täytyisi tehdä jotain 
mitätöidäkseen tuon liiton. Minun täytyy saada ihminen paikkaan, jossa hän ei ajattele olevansa 
liitossa. Kuinka hän tulee sen tekemään? Hän tietää, että on olemassa yksi Jumala. Ja hän vapisee. 
Mutta hänen tarkoituksensa on saada ihminen sekaannukseen. Jonkin asian suhteen.

Nyt, kuuntele tätä tarkasti. Genesiksessä kappaleessa kolme (1.Moos.3), jae 1. Kuinka käärme oli 
kaikkein ovelin ja viekkain kaikista eläimistä, jotka Herra Jumala oli tehnyt. Ja käärme sanoi 
naiselle, sanoiko Jumala niin? Ettei sinulla ole lupaa syödä kaikista puutarhan puista? Ja nainen 
sanoi käärmeelle, me voimme syödä kaikkien puiden hedelmiä, jotka ovat puutarhassa. Mutta 
Jumala sanoi, että puutarhassa on yksi puu, josta emme saa syödä. Jumala sanoi, ettemme saa edes 
koskea siihen, jotta emme kuolisi. 

No, Hän ei koskaan sanonut, ettei siihen saa koskea. Hän sanoi, älkää syökö siitä. Ja sitten käärme 
sanoi naiselle. Naiselle kerrottiin siis väärää tietoa. Joku, joka tiesi, kertoi. Ainoa, joka kuuli 
todellisen käskyn, oli Aatami. Ja aivan selvästi, hän ei kertonut naiselle, mitä hänen olisi pitänyt 
kertoa. 

4/17



Ja nainen sanoo... Hän sanoo, jos kosket siihen, te varmasti kuolette. Käärme tiesi, että hän oli 
saanut naisen ansaan. Koska... Me saamme selville, että Aatami oli siinä mukana ja seisoi siinä 
naisen vieressä koko keskustelun ajan. Mutta käärme oli pettänyt naisen nyt, koska nainen uskoi nyt
jotain, mitä Jumala ei ollut sanonut. 

Nyt, katsotaan, mitä tapahtuu seuraavaksi. Niinpä käärme alkaa painostamaan naista ja sanoo: "Et 
sinä varmasti kuole." Sillä Jumala tietää, että sinä päivänä kun syötte siitä puusta, teidän silmänne 
aukeavat ja te olette kuin jumalat tietäen hyvän ja pahan. Mitä käärme todellisuudessa tuossa kertoi 
naiselle? Huomatkaa, että tunnette hyvä ja pahan. Siinä on kysymyksessä hyvän ja pahan tiedon 
puu. Joten, mikä on se hyvä ja paha asia, mikä tässä on parhaillaan edessämme tapahtumassa.

Kuunnelkaa, mitä hän sanoo: "Te ette varmasti kuole." Nyt hän valehtelee kiertelemättä. "Koska 
Jumala tietää, että sinä päivänä kun syötte siitä puusta, teidän silmänne aukeavat ja te olette kuin 
jumalat tuntien hyvän ja pahan." Toisin sanoen, on olemassa jotain, mitä Jumala ei ole kertonut 
teille. Hänellä on joitain sanoja, joita te ette ole kuulleet. Hän on salannut tietoa teiltä. Hän tietää, 
että päivänä jona syötte tuota hedelmää,... Kuunnelkaa nyt, koska minä aion todella tuoda tämän 
asian tähän päivään ja nykyhetkeen. Hän tietää, jos syötte tuota hedelmää, te löydätte Raamatun 
kadoksissa olevat kirjat. 

Kuinka moni teistä on kuullut tuon? Te tiedätte... Te tiedätte, mikä puuttuu kirjoituksista. Te 
tiedätte, mitä Jumala ei ole sanonut. Tämä on iso asia, joka parhaillaan on tapahtumassa. Ja se on 
kasvanut isommaksi ja isommaksi. On tehty löydös, joka näyttää ikään kuin ihmiset... Että kyseessä
olisi jotain uutta. Hanokin kirjan löytyminen (Enoch). Oikeamielisen kirja (the book of Jasher). 
Raamatun kadoksissa olevat kirjat, joita ihmiset eivät liittäneet siihen. Miksi he eivät liittäneet niitä 
siihen mukaan? Ihmiset sanovat, ne ovat kadoksissa olevia kirjoja ja jotain puuttuu Raamatusta. Me 
emme tiedä, mitä sieltä puuttuu. Mutta, sitten ihmiset lohduttavat itseään ja sanovat: "Tämä
on riittävästi." Ei, ei, ei, ei, ei. Tämä on se. Näettekö... Mutta, me tiedämme tarpeeksi, he sanovat. 
Ei, ei, ei. Tämä on Jumala kirjoitetussa muodossa. 

Voi, on olemassa kirjoja, jotka puuttuvat siitä. Okei. Nyt, jos uskot tuohon. Niin, mihin sinä silloin 
perustat uskosi? Se ei voi olla tämä (Raamattu). Koska sinä et tiedä, mitä sieltä puuttuu. Sinulla ei 
voi olla täyttä uskoa sanaan, koska et tiedä, mitä sieltä puuttuu. Sinä ajattelet, että jokin on 
kadoksissa. Nyt, missä olemme kuulleet vastaavaa aikaisemmin? "Et sinä varmasti kuole vaan hän 
tietää, kun syöt tuota hedelmää niin silmänne aukeavat." Ja sitten te tiedätte, mitä teiltä vielä 
puuttuu. Käärme kertoi heille, että on vielä olemassa jotain, mitä Jumala ei ole kertonut teille. 
Niinpä, ihmiset ovat alkaneet nostamaan noita muita kirjoja vastaavaan asemaan Raamatun
kanssa. Minä jatkan tästä aiheesta vielä jonkin aikaa.

Koska, jos aiomme kulkea tässä liitossa, johon Jumala on meidät kutsunut, meillä on oltava korkein 
usko tähän kirjaan tässä näin. Sinulla on oltava korkein usko tähän kirjaan. Sinun täytyy uskoa, että 
tämä on Jumala kirjoitetussa muodossa. No, tiesitkö, että on olemassa kirjoja, jotka on jätetty sen 
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ulkopuolelle. Silloin tilanne on tämä. Aivan kuten keskustelimme toissa päivänä: surkea, vanha 
Jumala. Hän ei ollut tarpeeksi iso, että me olisimme saaneet kaikki kirjat. Hän yritti, mutta jotkin 
kirjoista katosivat. Se tarkoittaa, että oikeasti Jumala sai turpaansa. Eikö se silloin tarkoita, että hän 
oikeasti koki tappion. Jos Hän ei... Jos Hän ei ollut tarpeeksi iso, että olisimme saaneet kaikki kirjat.

Mitä me parhaillaan kuulemme, se on käärme, joka on tulossa sekoittamaan pakkaa näinä 
viimeisinä aikoina. Ja hän sanoo saman asian uudelleen. Ja jos ajattelet, ettei tuo käärmehenki ole 
parhaillaan näyttämöllä, katsoisitko videon, jonka tein otsikolla "käärmeensilmä" (the eye of the 
serpent). Ja petollinen presidentti, joka on Valkoisessa talossa juuri tällä hetkellä. Tuo henki on 
siellä. Shakaali on se, joka juoksee valtoimenaan maan päällä parhaillaan. Ja se juoksee 
hallituksissa. Se tulee muuttumaan.  

Mutta asia on tämä: samaa asiaa sanotaan ääneen parhaillaan. Ja Jumalan ihmiset itse, etsivät 
kadoksissa olevia kirjoja. No, eikö Hanokin kirja ole melko hyvä? No, jotkin osat siitä ovat. Me 
näemme Genesis 6:ssa, että Jumala otti jakeen, joka on kirjoitettu sinne ja laitettu Raamattuun. 
Juudaksen kirja mainitaan. Mutta, mikä tahansa on päätynyt Raamattuun, ne ovat ainoita osia noissa
kirjoissa, jotka olivat Pyhän Hengen innoittamia. Loppu osa noista kirjoita, ne saattavat olla aivan 
mitä tahansa ajatuksia. 

Ja jos havaitset itsesi metsästämässä jotain, jonka uskot Jumalan piilottaneen sinulta,... Nyt, 
puhutaan jostain sellaisesta, minkä Jumala piilottaa. Kirjoitukset sanovat, että Jumalan on kunnia 
salata asia. Näetkö, Robin-veli, se on piilotettu. Se on piilotettu. Ei, ei. Meidän täytyy lukea jae 
loppuun saakka. Jumalan on kunnia salata asia ja kuninkaan kunnia on tutkia asia. Joten kaikki 
löytyy Raamatusta. Se on piilotettuna tarinoihin ja sanoihin ja ilmestystietoon. Koska saatanalla ei 
ole ilmestystietoa. 

Niinpä hänen täytyy haastaa ilmestystietoa sisältävä kirja (Raamattu). Hänen täytyy haastaa kirja, 
joka on täynnä Jumalan ilmestystä. Jokainen vastaus, jokainen sana, jokainen henkilö, jokainen 
nimi, on tässä kirjassa. Ja Raamatun koodit jopa kertovat ne meille. Ei ole mitään... Jumala ei tule 
koskaan vaatimaan sinulta mitään. Hän on antanut itsensä sinulle liitossaan. Se tarkoittaa, että Hän 
on antanut itsensä sinulle (Raamatussa). Liitossa.

Joten, meillä on aito sana käsissämme juuri tässä Raamatussa. Muistan, kun eräs mies oli Israelissa. 
Ajattelen, että se oli Hesekielin hauta, jota he olivat etsimässä. Ja sieltä löytyi eräänlaista kirjoitusta.
Sieltä löytyi kirjoitusta ja joku sanoi, että... Kun he seisoivat siellä, he olivat turistimatkalla siellä, 
kun he katsoivat hepreankielistä kirjoitusta. Mies sanoi: "Voi kun osaisin lukea tuota. 
Ymmärtäisinpä hepreaa. Silloin minä tietäisin, mitä siinä sanotaan." Toinen mies katsoi häneen
ja sanoi: "Tuo englanninkielinen Raamattu kädessäsi on sanasta sanaan sitä, mitä tuossa lukee." 
Jumala oli tarpeeksi suuri, että me saimme käsiimme Hänen sanansa. Ja kaiken sen sisällä. 

Ja, kun alat ajattelemaan, ettei tämä ole kaikki, mitä on olemassa. Olet ongelmissa. Olet ongelmissa,

6/17



koska nyt sinä kuuntelet käärmehenkeä. No, voinko katsoa joitain muita lähteitä historian 
näkökulmasta? Jos haluat niin. Mutta, sinun on parasta varmistua siitä, että tämä (Raamattu) on 
kiinteä standardi, jonka kanssa sen on oltava linjassa. Koska jos niin ei ole, maan päällä on 
viisautta, joka on maanpäällistä, tunteellista ja pirullista. Ja jos haluat tietää, miten tuo asia toimii,
lue se takaperin. Se on pirullista ja sen alkuperä on paholainen. Se toimii viiden fyysisen aistin 
välityksellä. Ja se on juuttunut maahan. Maanpäällistä. Tunteellista. Pirullista. 

Joten, meidän on nähtävä tämänkaltaiset asiat. Ja meidän on ymmärrettävä, että sinulla on. Jumala 
ei ole piilottanut sinulta mitään. Ja siksi kirjoitukset sanovat, että nainen petettiin. Sitten sanotaan, 
että kun nainen näki hedelmän olevan hyvää ruuaksi ja miellyttävän näköinen ja puu tekee sinusta 
viisaan. Toisin sanoen, puu paljastaa sinulle jotain, minkä Jumala on piilottanut sinulta. Kun nainen 
otti hedelmän. Koukku, siima ja paino. 

Hän otti hedelmän ja söi ja antoi myös miehelleen, joka myös söi. Molempien silmät aukenivat ja 
he tiesivät olevansa alasti. Ja tekivät viikunanlehdistä itsellensä vaatteet. Liian vähän ja liian 
myöhään he havaitsivat, ettei Jumala ollut piilottanut heiltä mitään. Hän oli antanut heille kaiken, 
mitä hänellä oli. Hän oli antanut itsensä liitossa. Hän oli vuodattanut oman verensä heihin. Ja jos 
haluat tietää jotain, joka hämmästyttää sinua. 

Kirjoitukset sanovat. Ihan vain sen vuoksi, että tiedät, en minä keksi näitä asioita. Haluan, että 
kuulet tämän. Tämä sanotaan Genesis 5:2:ssa. Mieheksi ja naiseksi hän heidät loi ja siunasi heidät 
ja antoi heille nimen ihminen, silloin kun heidät luotiin. "Male and female created he them; and 
blessed them, and called their name Adam, in the day when they were created"(KJV). Hänen 
verensä oli molemmissa heissä. Hän kutsui heitä molempia Adam. Hän antoi kaiken, mitä hänellä 
oli heille. Joten mitään ei jätetty piiloon. Mutta, kun he uskoivat valheen. Ja mies vain seisoi siinä 
vieressä ja antoi kaiken tapahtua. Hän teki maanpetoksen. Kun se tapahtui, heidän silmänsä 
aukenivat. Ja he näkivät, että heillä oli jo totuus itsellään, ennen kuin kaikki se alkoi. 

Ja tämä on paikka, missä sinun on oltava. On liikkeellä valhe, jota vihollinen yrittää tuoda 
maanpinnalle. Ja kirjoitukset sanovat, jos mahdollista niin jopa valitut tulevat petetyksi. Sinun on 
lopetettava ja sanottava nyt: "Minulla on Jumala kirjoitetussa muodossa käsissäni." Minulla on 
Jumalan sana. Jumala oli tarpeeksi suuri, jotta minä sain sen. Ja tämän kaanonin. Kirjoitukset. Hän 
oli tarpeeksi suuri, että minä sain sen Häneltä. Siitä ei puutu mitään. 

Ihmiset sanovat: "No, eikö siellä sanota, että kaikki Jeesuksen teot, jos ne kirjoitettaisiin kirjaksi, 
edes kaikki maailman kirjat eivät riittäisi." Kyllä. Jos ne kirjoitettaisiin sanasta sanaan, mitä hän 
teki. Mutta kaikki on täällä Raamatussa. Sinä et vain ole vielä nähnyt sitä. Se on piilossa 
kirjoituksissa ilmestystietona. Näettekö, kirjanoppinut tuli Jeesuksen luokse ja sanoi näin. Tai 
paremminkin lainoppinut. Hän tuli Jeesuksen luokse ja sanoi, opettaja, mitä minun pitää tehdä, jotta
perisin ikuisen elämän. No, rakasta Herraa Jumalaasi koko sielustasi, koko..., te tiedätte tämän, 
koko voimallasi ja niin edelleen. 
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Ja naapuriasi kuin itseäsi. Hän sanoi, rakasta naapuriasi kuin itseäsi. Mutta lainoppinut halusi 
osoittaa olevansa vanhurskas ja kysyi: "Kuka on minun naapurini?" Hän sanoi, kuka on naapurini. 
Joten, Jeesus alkoi kertomaan tarinaa hänelle. Haluan, että kuulette sen, miten hän sanoi asian. 
Teidän on kuultava tämä. 

Videossa 01:10:37

Tämä on Luukas 10. Ja katso, eräs lainoppinut nousi ja kysyi kiusaten häntä: "Opettaja, mitä minun
pitää tekemän, että minä iankaikkisen elämän perisin?" Ja tässä on asia, jonka haluan teidän 
näkevän. Niin hän sanoi hänelle: "Mitä laissa on kirjoitettuna? Kuinkas luet?" Näettekö, Jeesus 
kysyi lainoppineelta, kuinkas luet? Kuinka sinä luet tätä kirjoitusta? Hän sanoi, kuinka sinä luet sitä,
jotta saisit itsellesi ikuisen elämän. Todella, kuunnelkaa minua nyt. Kuinka kaikki se voi
olla piilotettuna yhdessä kaanonissa (Raamattu). Kuunnelkaa tätä nyt ja sitä, miten se loikkaa sieltä 
luoksesi. 

Ja katso, eräs lainoppinut nousi ja kysyi kiusaten häntä: "Opettaja, mitä minun pitää tekemän, että 
minä iankaikkisen elämän perisin?" Niin hän sanoi hänelle: "Mitä laissa on kirjoitettuna? Kuinkas 
luet?" Niinpä lainoppinut vastasi, kuinka hän lukee asian. Hän sanoi, "Hän vastasi ja sanoi: 
"Rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta voimastasi 
ja kaikesta mielestäsi, ja lähimmäistäsi niinkuin itseäsi". Hän sanoi hänelle: "Oikein vastasit; 
tee se, niin sinä saat elää". Tuo oli sitä, miten sinä luet sen. 

Sitten, katsokaa, mitä hän sanoi. Mutta hän tahtoi näyttää olevansa vanhurskas ja sanoi Jeesukselle: 
"Kuka sitten on minun lähimmäiseni?" Jeesus vastasi ja sanoi: "Eräs mies vaelsi Jerusalemista alas 
Jerikoon ja joutui ryövärien käsiin, jotka riisuivat hänet alasti ja löivät haavoille ja menivät pois 
jättäen hänet puolikuolleeksi." Jeesus kertoi tarinan eräästä miehestä, joka lähti Jerusalemista 
Jerikoon. 

Ja hän puhuu siinä Aatamista, joka lähtee kodistaan ja lähtee veriselle tielle. Hän lähtee kohti kuuta 
- Jeriko tarkoittaa kuu. Se on paikka, jossa saatanan valtaistuin oli. Heprealaiset opettavat
sillä tavalla. Hän lähti kodistaan Jerusalemista ja lähti veriselle tielle. Hän liittyi varkaiden 
joukkoon. Varkaat veivät häneltä kunnian. Se on Adam, joka hänellä oli päällään. He riisuivat sen 
hänen päältään. Ja he jättivät hänet puolikuolleeksi tietäen hyvän ja pahan. Ja pappi ei pystynyt 
häntä pelastamaan. Leeviläinen laki tuli paikalle eikä pystynyt pelastamaan häntä. Mutta eräs 
samarialainen tuli hänen luokseen. 

Samarialainen on puolijuutalainen. Samarialaisen äiti on juutalainen, mutta isä on jotain muuta. 
Jeesuksen äiti oli Maria - juutalainen. Hänen isänsä on Jumala. Ja hän sanoo, minä olen 
samarialainen. Ja hän pesi haavat ja voiteli hänet öljyllä ja viinillä ja laittoi hänet juhtansa selkään ja
vei hänet Pyhän Hengen luokse - lohduttajan luokse asumaan. 
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Nyt, mitä minä sanon tässä? Hän sanoo, mitä on kirjoitettu laissa ja miten sinä sitä luet? 
Lainoppinut kertoi, miten hän luki asian. Jeesus sanoi, tämä on sitä, miten minä luen asian. Se, mitä 
Jeesus kertoi, oli piilotettuna laissa koko ajan. En, en, en kuule kenenkään huutavan, joten en ole 
varma... En tiedä, osuiko tuo äskeinen sinuun samalla tavalla kuin se iski minuun. Hän tiesi. Hän 
kysyi lainoppineelta. Ja ihmiset sanovat: "Se ei ole Raamatussa." Eräs henkilö sanoi minulle kerran,
tiesitkö, en minä sano, että Raamatussa on kaikki vastaukset. Ja minä ajattelen: "Todellako?!" 
Kuinka se voi olla Raamatun sisällä? Minulla on lakimies. Todellinen lakimies. Todellinen lakimies.
Erittäin kuuluisa sellainen. Hän kertoi minulle kerran. Hän sanoi, olen lukenut Raamatun. Olen 
lukenut Raamatun kaikki tarinat ja olen nyt lukemassa jotain muuta. Minä tiedän kaiken sen nyt. 

Tämä on sitä, mitä Jeesus kysyi tuolta lainoppineelta. Hänellä oli tohtorin tutkinto lakiopissa. 
Kuinka luet sitä? Kuinka luet lakia siitä, miten saat itsellesi ikuisen elämän? Lainoppinut antoi 
Jeesukselle yhden kirjoituksen kohdan. Jeesus vastasi, oikein teit. Tee niin ja sinulla on elämä. 
Mutta se ei riittänyt miehelle. Sitten Jeesus kertoi, miten hän luki lakia ja sitä, miten saadaan 
ikuinen elämä. Ja koko se tarina, jonka hän kertoi. Joten, Jeesus opiskeli lakia ja ymmärsi 
Aatamin, lankeemuksen, matkan, paholaisen, kunnian joka katosi, tiedon hyvästä ja pahasta, kaiken.
Hän kertoi koko historian. Joten, kysymys on siitä, miten luet sitä. Siinä ei ole kysymys 
henkilökohtaisesta tulkinnasta. Vaan siitä, miten sinä luet sitä. Kuinka pitkälle olet valmis 
menemään siinä? 

Mutta, jos ajattelet, että jotain puuttuu sieltä. Ihan vain sen vuoksi, että et ole ollut valmis 
menemään tarpeeksi syvälle ymmärtääksesi asioita. Olet ongelmissa. Koska silloin sinä perustat 
uskosi siihen, mitä käärme sanoi. Et sinä varmasti kuole. No, nainen varmasti kuoli. Ja niin kuoli 
myös mies. Joten, kadoksissa olevissa kirjoissa. Tämä on Raamatun kadoksissa oleva kirja. 
Todellako?! Minne se sopii Raamatussa? Mihin kohtaan se laitetaan Raamatussa? Ja jos
tiedät, että kysymyksessä on Raamatun kadoksissa ollut kirja ja asetat uskosi siihen, olet 
ongelmissa. Olet ongelmissa, koska se ei tuota. Tämä (Raamattu) tuottaa. Tämä tuottaa. Sinun on 
sanottava: "Tämä on Jumala kirjoitetussa muodossa." Hän ei jättänyt kertomatta mitään minulle. Se 
on Jumala kirjoitetussa muodossa. 

Me näemme nyt tätä parhaillaan maailmassa. Ihmiset sanovat: "Sinun täytyy olla tietoinen." Sinun 
täytyy tiedostaa. Tiedostaa. Tiedostaa mitä? No, tiedostaa todellisuus. Tiedostaa totuus. Tiedostaa, 
kaikki se, mitä he yrittävät pakottaa kurkustasi alas. Se ei ole mitään uutta. Käärme sanoi, jos syöt 
tätä hedelmää silmäsi aukenevat. Eikö se ole vain yksi tapa sanoa: "Sinun täytyy olla tietoinen." 
Mutta asia meni niin, kun he alkoivat olla tietoisia, he näkivät olevansa alasti eikä heillä ollut 
mitään. Koska he seurasivat valhetta. Kun Jeesus rukoili, hän sanoi: "Sinun sanasi on totuus." Tämä
on totuus (Raamattu). Ja sinun on yritettävä olla seuraamatta käärmettä johtajanasi. 

Minä opiskelen. Ihmiset kuuntelevat, kun opetan. Ja minä opiskelen paljon juutalaisten historiaa. Ja 
monet juutalaiset opettajat opettavat asioita. Jokainen minut tunteva, tietää myös tämän: jos 
opiskelemani asia törmää Raamatun perusteisiin, minä heitän sen pois. Koska ihmiset ovat 
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erehtyväisiä. Tämä (Raamattu) ei ole. Miten on tieteen laita. Mitä ajattelemme tieteestä? No, tiede 
yrittää hitaasti päästä kelkkaan kyytiin. Joka kerralla, kun tiede huutaa ääneen jotain asiaa 300 
vuotta, että asian laita on näin. Ja sitten Raamattu sanoo aivan päinvastaista. Niin, eräänä päivänä 
Raamattu tekee heistä naurunalaisia. Koska käy hyvin selväksi, että se oli naurettavaa.

Jopa minun isoisälläni oli tapana kutsua maalaisjärkeä hevosen järjeksi. Ja jopa hevosen järki kertoo
meille tämän: ihmiset eivät ilmestyneet evoluution kautta. Se on helppo todistaa. Okei, ihmiset 
kehittyivät. Mistä he ovat kehittyneet? He kehittyivät tästä, tästä, otuksesta, joka ryömi kuivalle 
maalle merestä. Todellako? Mistä tuo otus sitten tuli? No, hmm, se tuli merestä. No, mistä meri 
sitten ilmestyi? No, se tuli tästä big bangistä, joka tapahtui. Todellako? Mistä sitten big bang 
ilmestyi? No, siellä oli vain nämä molekyylit, jotka .. .. .. Hetkinen, hetkinen, mistä tämä molekyyli 
tuli? Mistä kaikki tämä. . . Se on mahdotonta, että jokin ilmestyy tyhjästä. 

Jumala sanoi, tulkoon valo, ja niin tapahtui. Mutta, Jumala on joku. Tämä kaikki on tullut Hänestä. 
Ja jos on olemassa big bang, se on tämä: "Jumala sanoi: 'BANG!'" Ja niin tapahtui. Ja asiat alkoivat 
tapahtumaan. 

Nyt, mitä sinä et voi tehdä, et voi tehdä kompromissia sanan suhteen. Voi, kyllä, kyllä, Robin-veli, 
minä uskon tuon, mutta uskon, että Hän käytti evoluutiota luomisessa. Todellako? Olet kaltevalla ja 
liukkaalla tiellä. Nyt sinä yrität elää rinnakkaiseloa jonkin asian kanssa. Älä aloita lisäämään mitään
siihen. Älä ala ottamaan mitään pois sieltä. Sinä teet hyvin, kun uskot sen, mitä siinä sanotaan. 
Koska se sanoo asian niin kuin se on. Ja sitten, kysy Jumalalta, kuinka se toimii. Ja silloin tulet 
näkemään, että Raamatussa on yhdensuuntaisia aikoja. Raamattu kertoo oman tarinansa kolme eri 
kertaa sen sisältämien sivujen sisällä. Kaikki tulee vahvistetuksi itsestään. Kaikki tulee todistetuksi 
itsestään. Koko luomakunta vahvistaa sen, mitä siellä sanotaan. 'Sinä teet hyvin tietämällä,
että tämä on Jumala kirjoitetussa muodossa ja Hän ei ole piilottanut mitään sinulta. 

Juuri siksi hän sanoi, ottakaa kaste Hengessä, rukoilkaa vierailla kielillä, jolloin puhut kielellä, jota 
Aatami ja Jumala käyttivät keskustelussaan keskenään. Te puhutte silloin Jumalan mysteerejä. Ja 
Pyhä Henki etsii Jumalan mielen silloin, koska hän tietää, mitä ovat Jumalan syvät asiat. Kun 
rukoilet kielillä, Hän tulee mukaan kanssasi ja vastustaa heikkouksiasi ja etsii kaiken tiedon 
Jumalasta kaikkialta kirjoituksista. Hän tietää jokaisen pintahalkeaman, jokaisen paikan, kaiken 
mikä voisi olla piilossa. Ja sitten aivan yhtäkkiä, boom, Hän tuo sen esiin hengessäsi. Ja sinä tiedät 
jotain. Se on Jumala. Joten, haluan viettää tuon hetken kanssasi. Ja puhua asiasta sinulle. Toivon, 
että tämä siunaa sinua. 

Videossa 01:21:14

Tämä on Genesis 3:21, jonne olin alun perin menossa. Ja Herra Jumala teki Aadamille ja hänen 
vaimollensa puvut nahasta ja puki ne heidän yllensä. "Unto Adam also and to his wife did the Lord 
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God make coats of skins, and clothed them." Tämä on nyt. Minun pitää mennä hieman taaksepäin, 
jotta näette jonkin asian tässä. Nyt, sen jälkeen kun he olivat tehneet syntiä - uskoneet valheen. He 
ajattelivat Jumalan sanoneen jotain, mitä Hän ei ollut sanonut. He ajattelivat Jumalan piilottaneen 
sanan heiltä vaikka Hän ei ollut niin tehnyt. Ja niin edelleen. He olivat jo Jumalan kaltaisia ja 
Jumalan kuvaksi luotuja. Kuunnelkaa tätä. Sitten Hän alkaa kertomaan heille, mitä tulee 
tapahtumaan. Se on kappale 3, jae 19. 

Otsasi hiessä sinun pitää syömän leipäsi, kunnes tulet maaksi jälleen, sillä siitä sinä olet otettu. Sillä
maasta sinä olet, ja maaksi pitää sinun jälleen tuleman. "In the sweat of thy face shalt thou eat 
bread, till thou return unto the ground; for out of it wast thou taken: for dust thou art, and unto dust 
shalt thou return." 

Hän sanoo, otsasi hiessä. Hän ei sanonut kulmakarvojesi hiessä. Hän sanoo kasvojesi hiessä. Se 
tarkoittaa, että sinä hikoilet nyt tästä eteenpäin. Sinä et tiedä vaan sinä hikoilet asian suhteen. 
Kuinka sinä teet sen? Kuinka sinä hankit elantosi? Kuinka sinä elät? Mitä sinä aiot tehdä? Ja sinä 
hikoilet sen vuoksi. Näettekö tämän asian? Se ei tarkoita, että teet työtä kovasti ja hikoilet sen 
vuoksi. Aatami teki töitä jo ennen tuota. Tarkoitan, että hän teki työtä jo ennen lankeemusta.
Hän kasvatti puutarhaansa. Hän hoiti puutarhaansa. Mutta kasvosi hiessä on huoli. Se on huoli ja se 
on ahdistus. Se on huoli ja paine. Kuinka minä tulen selviytymään?

Koska nyt maaperä pelkäsi Aatamia. Koska hän petti luomakunnan. Ja se pelkäsi nyt häntä. Ja 
eräässä osassa, hepreaksi, siellä puhutaan... Ja Herra Jumala sanoi: "Katso, ihminen on tullut 
sellaiseksi kuin joku meistä, niin että hän tietää hyvän ja pahan. Kun ei hän nyt vain ojentaisi 
kättänsä ja ottaisi myös elämän puusta ja söisi ja eläisi iankaikkisesti!" And the Lord God said, 
Behold, the man is become as one of us, to know good and evil: and now, lest he put forth his hand, 
and take also of the tree of life, and eat, and live for ever. 

Tuo oli tiedonanto luomakunnalle. Ja mitä tuossa tiedonannossa sanottiin oli tämä. Herra Jumala
teki sen. Jokainen kasvi kuuli sen. Jokainen eläin kuuli sen. Koko maaperä kuuli sen. Ja mitä Hän 
sanoo on tämä, ihmisestä on tullut kuin yksi meistä. He kuulivat sen kuin yksi meistä. 

Ja siinä todellisuudessa sanotaan, että on saanut selville hyvän ja pahan viiden fyysisen aistinsa 
avulla. Toisin sanoen ihmisen henki ei ole elossa enää. Hänellä on jumaluuden ulkokuori, muttei 
voimaa. Ja Jumala sanoo, että ihmisestä on tullut kuin yksi meistä ja hän elää nyt aistiensa varassa. 
Älkää luottako ihmiseen. Niinpä maaperä pistää hanttiin. Maaperä ei puhu enää ihmiselle. Maaperä 
ei anna enää satoa entiseen malliin. Ihmisen on pakotettava maaperä siihen. Ihmisen on
pakotettava asiat tapahtumaan. Koska tämä liitto, joka ihmisellä oli Jumalan kanssa, se oli nyt 
mennyttä. Ihminen rikkoi sen. 

Joten siinä sanotaan, että ihminen tulee Herran luokse pukeutuneena viikunanlehtiin. Ja ihminen 
yrittää puolustaa henkeään ja säilyttää henkensä. No, miksi noin tapahtuu? Koska kun Aatami 
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luotiin, hänellä oli vain yksi ihokerros. Vain yksi. Hän ei tarvinnut useampaa ihokerrosta. Hänellä 
oli yksi ihokerros. Siksi veri ja Jumalan valo loisti hänen lihansa läpi niin kirkkaasti. Hänessä ei 
ollut syntiä. Yksi ihokerros, koska ei ollut kuolemaa maan päällä. Ei ollut pilaantumista eikä
korruptiota. Se on sitä, mitä kuolema on - se on korruptiota. Ei ollut korruptiota. Ja hän oli 
pukeutuneena tuohon kirkkauteen. Hänet oli kruunattu kirkkauteen. Mikään ei voinut haavoittaa 
häntä. Koko planeetalla ei ollut mitään, mikä olisi voinut vahingoittaa häntä. 

Mutta, kun hän teki syntiä, tuo valo kaikkosi hänestä ja sitten Aatami näki tuon ohuen ihokerroksen.
Ja se pelotti häntä. Tarvittiin vain yksi väärä liike ja hän saattaisi kuolla sen seurauksena. Hän 
riskeerasi oman elämänsä kutoessaan viikunanlehtiä toisiinsa. Mitä, jos hän olisi tehnyt haavan 
itselleen? Hänen ainoa apulaisensa oli ilmakehän paine, joka olisi saanut hänen haavansa 
parantumaan nopeasti. Niinpä, hän meni Jumalan luokse ja sanoi, auta minua elämään. Mitä
minä voin tehdä? Tarvitsen liiton Sinun kanssasi, jotta voin elää. 

Koska kaikki tapahtuu liitossa. Tarvitsen liiton kanssasi. Ja siellä sanotaan, Herra Jumala
teki hänelle ihokerroksia (coats of skins). Toisin sanoen Hän meni ja otti eläimiä, itsensä tilalle. 
Mutta eläimet olivat verta varten. Hänen verensä tilalla. Tappoi eläimen eikä ihmistä. Mutta 
ihokerrokset (coats of skins) merkitsee kirjaimellisesti kerroksittaiset vuodat. Toisin sanoen Hän 
antoi ihmiselle kolme ihokerrosta. Niinpä, kun yksi ihokerros kuolee, toinen ottaa sen paikan. Ja 
veri peitti synnin. 

Ja sitten Aatami otti nahat eläimiltä ja vaatetti itsensä eläimen nahoilla. Joten nyt, kun yksi 
ihokerros kuolee ja korruptioprosessi tapahtuu, toinen ottaa sen paikan. Se on lahja Isältä, Pojalta ja 
Pyhältä Hengeltä. Joten, kun ymmärrät tämän, se oli oikeastaan ehkäpä toinen liitto. Minä kutsun 
sitä henkiinjäämisen liitoksi. Ihminen tarvitsi liiton pysyäkseen hengissä (in order to survive). 
Niinpä hän sai tuon liiton. Aamen. 

Näettekö, syy siihen, miksi eläimet voivat kuolla ihmisen puolesta. Koska on olemassa vain viisi 
vallan tasoa. Tuohon aikaan oli vain viisi vallan tasoa. Ne olivat: Jumala, ihmiset, enkelit, eläimet ja
kasvit. Siinä on viisi vallan askelmaa. There is five posts on the inner court going through the 
tabernacle of Moses. Viisi asiaa. Jumalan kädessä on viisi sormea. Se on kaikki armoa, kun 
puhutaan numerosta viisi. Siellä oli siis viisi vallan tasoa ja maailmassa vallitsi täydellinen 
harmonia. 

Siellä oli Jumala ja siellä oli Adam ja siellä oli enkelit ja siellä oli eläimet ja siellä oli kasvit. Kun 
ihminen teki syntiä, hän vaihtoi paikkaa enkeleiden kanssa. Mutta, koska on vain viisi paikkaa, 
niinpä enkelit tuuppasivat ihmisen alapuolelleen. Niin alas verisukulaisuudessa kuin vain pystyivät. 
Mikä tarkoitti eläinluokkaa. 

Niinpä Salomon sanoo, ettei ihmisen ja pedon välillä ole mitään eroavaisuutta. Hän tyrkkäsi 
ihmisen sinne alas siihen paikkaan. Joten, nyt, eläin pystyy kuolemaan ihmisen puolesta. Sen sijaan,
että ihminen kuolisi. Koska nyt ihminen on samalla luokkaa (same class). Aatami havaitsi sen. Ja 
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hän anoi liittoa - eloonjäämisen liittoa. Ja sen hän sai. 

Kun tuli päivä, jolloin Jeesus seisoi houkutuksen vuorella ja saatana alkoi kiusaamaan häntä. Hän 
sanoi, jos olet Jumalan Poika, anna minun nähdä, mitä olen nähnyt vain yhden toisen Jumalan Pojan
tekevän. Käske kiviä muuttumaan leiväksi. Käske niitä. Aatami kykeni siihen. Joten katsotaan 
pystytkö sinä siihen. Ja Jeesus sanoi, ettei ihminen elä ainoastaan leivästä vaan jokaisesta sanasta, 
joka lähtee Jumalan suusta. Toisin sanoen olen liitossa. Ihminen elää liitossa. Yksi Jumalan sana.
Jumala sanoo sen, ihminen ottaa siitä kiinni, ja elää sen mukaisesti. 

Videossa 01:29:00

Ja lopulta me löydämme tämän. Siinä sanotaan, että hän oli villieläinten joukossa - eräässä 
evankeliumissa. Sieltä löytyy kaikki viisi tasoa. Sieltä löytyy leipä, kivet - se vastaa maaperää. 
Sieltä löytyy enkelit. Hyppää alas ja hän lähettää enkelinsä, jottet loukkaa polveasi kiveen. Me 
löydämme enkeliluokan. Hän on villieläinten joukossa - se vastaa eläimiä. Ja ihminen - hän on 
ihminen. joka seisoo temppelimuurilla. Joten meillä kaikki... Niin ja Jumala on siellä. Hänestä 
puhutaan siellä. 

Joten me näemme, että kaikista viidestä luokasta puhutaan siellä. Ja hän katsoi Aatamiin ja sanoi. 
Tarkoitan, hän katsoi Jeesukseen ja sanoi näin, jos olet Jumalan Poika, tee tämä, tee tämä, tee
tämä, tee tämä. Sitten siellä sanotaan, kuunnelkaa, mitä Jeesus vastasi hänelle. Hän sanoi. Kun 
saatana sanoi, kumarru ja ylistä minua, minä annan sinulle kaikki kuningaskunnat. Kaikki viisi. 
Sinä saat ne kaikki. Tai, kaikki kuningaskunnat maan päällä. Minä annan ne kaikki sinulle. 

Jeesus sanoi, poistu taakseni. Toisin sanoen, sinä et työnnä minua eläimen tasolle tai maaperän 
tasolle tai minnekään muualle. Minä kuulun tänne, sinä kuulut alas minun alapuolelleni. Joten 
poistu taakseni. Nyt, kun sinä teet liiton tekemällä Jeesuksesta elämäsi Herran, olet tuolla paikalla 
Hänen kanssaan. Olet valtaistuimella Hänen kanssaan taivaallisissa paikoissa. Jeesuksessa 
Kristuksessa. Aamen. 

Joten, nyt sinä olet liitossa itse Mestarin kanssa. Hän on pää, mutta sinä olet keho. Tämä on tietoa 
tästä liitosta. Ja muista, tietoa tästä liitosta, mitä saatana yrittää tehdä, hän yrittää saada sinut 
ajattelemaan, että Jumala on sanonut joitain, mitä Hän ei ole sanonut sinulle. Siinä on 
kysymyksessä hyökkäys sinun asemaasi kohtaan. Ja liittoasi kohtaan. Hän yrittää saada sinut 
hylkäämään puutarhasi. Hylkäämään Jumalan lupaukset. Aamen. Aamen.

Havaitkaa, että Jeesus lainasi tätä kirjaa (Raamattua), jotta hän voitti paholaisen. Tämä on kirja, jota
Mestari lainasi. Hän ei sanonut: "Näin sanoo Hanok." Jeesus lainasi tätä kirjaa. Joten meidän on 
puhuttava tästä kirjasta. Meidän on puhuttava tästä sanasta. Tämä on Jumalan sana. Halleluja. 
Halleluja. 
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No, minä halusin kertoa tämän asian teille tänään tällä uudella kaudella 11th Hour. Meillä on 
ihmisiä kaikkialta maailmasta katsomassa tänään. 

.

.

.

Tiedättekö mitä, tämä asia toimii ei ainoastaan Amerikassa. Se toimii kaikkialla. Tarkoitan, 
tarkoitan, tämä toimii kaikkialla. Kysymys ei ole vain Amerikasta. Se tarkoittaa kaikkialla. Etelä-
Afrikka katsoo tätä tänään. Etelä-Afrikka. Eräs veli, jonka kanssa meillä oli kokoontuminen
hänen kirkossaan toissa päivänä. Eräässä hänen kokouksessaan. Ja hän on Afrikasta. Ja minä puhuin
heimoista. Minä puhuin liitoista ja minä puhuin heimoista. Ja tuon kaltaisista asioista. Ja hän sanoi, 
minä olen Afrikasta veli, en minä ymmärrä kovinkaan paljon heimoista. Hän sanoi, me emme tiedä 
sellaisesta. Totta kai hän sanoi niin huvin vuoksi. Koska, he ymmärtävät täydellisesti heimon. 

Tiedättekö, kun katsomme juutalaisia ihmisiä, he ymmärtävät liittoheimot. Kun katsomme 
Amerikan alkuperäiskansoja - heimoja. He ymmärtävät heimon. Mutta, jokainen joka on syntynyt 
uudelleen, on syntynyt uudelleen Jeesuksen verestä ja hänestä on tullut jäsen heimoon nimeltään 
Juuda. Joten me kuulumme heimoon. 

Kaikki ihmiset: on olemassa vain kaksi rotua. He, jotka tuntevat Jumalan ja he, jotka eivät tunne 
Jumalaa. Ja he, jotka tuntevat Jumalan Jeesuksen kautta, on, me olemme yhtä heimoa. Joten meidän
on ymmärrettävä liitto. Kuunnelkaa Mestaria. Kaikki mitä minulla on, se on sinun. Mitä tahansa 
sinulla on, se on Minun. Minä annan lihani ruuaksenne ja vereni juodaksenne ennen kuin teistä 
tulee janoisia. Tai ennen kuin teistä tulee nälkäisiä. Te olette Minun ja ja Minä olen teidän. 

Efesolaisille 5:30, teidän pitäisi lukea tuo kirjoitus joskus kaiken sen valossa, mitä olette tänään 
kuulleet. Lukekaa tuo kirjoitus ja nähkää, mitä se sanoo. Halleluja. Halleluja. 

.

.

.

Videossa 01:33:40

Meillä on kaikki 50 osavaltiota US:sta katsomassa ja Puerto Rico. --Kaikki 50 ja Puerto Rico?! 
Kyllä, koko valtio katsoo. --Halleluja. Meitä katselee tänään Bahrain. Tämä on ensimmäinen kerta, 
kun näen heidät. Meillä on Kanada, Intia, Viro, Bahama, Australia, Norja, Kolumbia, Malesia, 
Belize, Venäjä, Ukraina, Jamaika, Filippiinit, Bulgaria, Romania, Italia, Meksiko, Puola, Skotlanti, 
kaikkialta Afrikasta, Englanti, Bolivia, Israel, Singapore, Suomi, Itävalta, Hollanti, Irlanti, st Lucia, 
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Unkari, Nikeria, Kroatia ja Japani.

Wau. Wau. Tervetuloa 11th Hour -lähetykseen. Tämä on paikka, missä profeetalliset sanat annetaan.
Jotta me pystymme tekemään 11th Hour -päätöksiä. Haluan kertoa teille jotain. Ja tämä on jotain. 
Uskon, että... Jos vain saan muotoiltua asian sanoiksi. Kuulen tämän hengessäni. Se, mitä on 
tapahtumassa täällä. Se on sitä, että kansakunnat kaikkialta maailmasta, kansallisuudet kaikkialta 
maailmasta. 

Jumala on luomassa kuplan. Siten että, ei ole väliä sillä, mitä tapahtuu maailmassa, Hän on 
luomassa kuplan sanansa kautta ja Hänen tietonsa kautta. Hänen sanansa, niin että voit tulla sisälle 
Hänen ajatteluunsa Hänen kanssaan. Tiesittekö, että kirjoitukset sanovat, että Jumala sanoo tämä 
hänen kirjoituksessaan. Hän sanoo, että tule ja järkeile asioita kanssani. Tule ja ajattele kanssani. 
Tule tänne minun tasolleni ja ajattele asioita kanssani. 

Minä annan sinulle vereni ja sanani ja niin edelleen, jotta sinä voit tulla tänne ylös ja ajatella 
kanssani. Minä uskon, että Jumala on luomassa kuplaa aivan kuten  jonkinlainen tyhjiö kaikkien 
näiden kansallisuuksien ympärillä. Jotta, ei ole väliä sillä, mitä tapahtuu, sinä voit elää 
liittosuhteessa, kokonaan muonitettuna, kaikessa, jotta sinä voit julistaa evankeliumia ja kutsua 
jokaisen muun ympärilläsi tuon saman kuplan suojaan. Tuodaksesi kaikki heidät sisälle sinne. 
Jumala on taistelemassa omiensa puolesta ja hän on värvännyt 11th Hour -armeijan kaikkialta 
maailmasta!!! 11th Hour Army kaikkialta maailmasta. Halleluja. 

--Ranska on myös mukana joukossa.

Myös Ranska. Ylistäkää Jumalaa. Näettekö, tässä on kyseessä armeija, joka on nousemassa 
kaikkialta. Aivan kaikkialta. En välitä, missä asut. Minä sanon sinulle vilpittömästi: Jumala on 
kassasi, tuntee sinut, johdattaa sinua. Ajattele tätä yhteensattumaa. Ei ole mahdollista, että... Ei ole 
olemassa sellaista asiaa kuin sattuma. Mutta tämä on aivan liian valtavaa. Kaikki kansakunnat. 
Kaikki osavaltiot unionissa. Puerto Rico. Puerto Ricoon on suunnitteilla herätys. Puerto Rico
saa herätyksen - valtavan sellaisen. Ja herätys on alkanut nyt. Ja haluan kertoa sinulle, jokainen 
katsoja tänään, sinä olet osa 11th Hour -armeijaa. Hengessä, jonka Jumala on kasvattanut. Aamen. 
Aamen.

Hyödyntäkää opetukset, jotka olette kuunnelleet täällä tänään. Hyödyntäkää Church International 
sunnuntaisin kuunnellen sitä. Kuunnelkaa asioita kuten Intelligence Briefings, jotka teen Steve 
Schultzin kanssa Elijah Streamsissä. Jumala yrittää kaikkensa saadakseen tämä tiedon omiensa 
kuultavaksi kaikkialla maailmassa. Hyödyntäkää nämä asiat, koska Jumala on tuomassa meidät 
paikkaan,... Koska, en tiedä, tiedätkö sinä tämän vai etkö tiedä tätä. Mutta, suuri voitto on juuri 
parhaillaan yhtäkkiä tulossa esiin kaikkialla. Aamen. 
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Halleluja. Isä, minä pyydän Sinulta, anna heille silmät, jotka näkevät ja korvat, jotka kuulevat. Niin 
että me voimme oppia sanaasi yhtenä perheenä. Niin, että kaikki mitä on sanottu, he voivat elää sen 
mukaisesti. Jokainen sana, joka on tullut suustasi Herra. Jokainen innoitettu sana arvokkaassa 
kirjassasi, jotka on kuultu täällä tänään. Kyllä, he tulevat elämään sen mukaisesti. Minä kuulen 
Herran sanovan tämän, että te olette Minun kallisarvoisia asioitani. Että te kaikki olette Minun 
kallisarvoisia asioitani. 

Ja minä näen teidät, jotka olette kokoontuneet yhteen tuon TV:n ääreen. Minä näen teidät, jotka 
olette kokoontuneet yhteen puhelimien ääreen. Minä näen teidät, jotka olette kokoontuneet 
tietokoneen ääreen. Minä näen teidät, sanoo Herra. Ja minä näin kaiken, mitä te olette pyytäneet. 
Kun pyyntönne tulivat valtaistuinhuoneeseeni. Ja minä näin rukoukset, kun ne tulivat eteeni. Ja 
minä olen kuullut ja minä tulen vastaamaan teille.

Se on jo alkanut. Nyt, useita ihmeitä on tulossa eri perheisiin, jotka katsovat tänään. Suuria ihmeitä. 
Ja te tiedätte. Ja kertokaa todistuksenne asiasta, kun se tapahtuu, jotta muut 11th Hour -perheestä 
saavat kuulla asiasta. Koska minä en katso henkilöön. Minä teen sen myös sinulle. Halleluja. Teidän
ei tarvitse muuta kuin ottaa sanani ja antakaa sen kasvattaa uskoanne, kun kuulette sen. Ja sitten, 
sen jälkeen, toimikaa sen mukaisesti ja julkaiskaa asia suunne kautta. Tämä on sitä, mitä kuulin 
Herran sanovan. Halleluja. 

Tiesittekö, että epätavallisia ihmeitä tapahtuu melko usein. Oletteko kuulleet siitä ihmeestä, kun 
henkilö avaa perunalastupussin ja siellä on 100$ seteli ja kun hän avasi toisen perunalastupussin, 
siellä oli toinen 100$ seteli. Hän osti vielä yhden perunalastupussin, josta löytyi kolmas 100$ seteli. 
Ja tämä tuli profeetallisesta sanasta, että Herra aikoo varustaa epätavallisilla tavoilla. Aamen. 
Aamen. 

.

.

.

Videossa 01:40:59

Me aiomme rukoilla tänään. Ensimmäiseksi rukoilemme pelastuksesi puolesta, jos et ole koskaan 
syntynyt uudelleen. Kirjoitukset sanovat, tämä kirja, Jumalan sana, sanoo, jos uskot sydämessäsi, 
että Jumala herätti Jeesuksen kuolleista ja tunnustat suullasi, että hän on Herra, sinä tule 
pelastumaan. Joten, juuri nyt, rukoile tämä kanssani: Herra Jeesus, minä uskon sydämessäni, että 
Jumala herätti sinut kuolemasta. Ja minä tunnustan, suullani, että sinä olet nyt Herrani ja 
henkilökohtainen Pelastajani. Uskon, että olet nyt puhdistanut minut - kaikesta synnistä. Minä 
tunnustan sen edessäsi, että olin syntinen. Mutta nyt pyydän sinua puhdistamaan minut. Nyt olen 
vapaa. Ja minä olen kristitty. Come on, sano se: olen kristitty. Tästä pisteestä eteenpäin. Aamen.
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Nyt, sinä haluat kasteen Pyhässä Hengessä, vai mitä? Varmasti haluat, jotta voit kulkea voimassa. 
Suuressa voimassa. Joten, sinä tiedät. Kun sinä pelastuit, Pyhä Henki kastoi sinut Jeesuksessa, 
mutta kun sinut kastetaan Pyhässä Hengessä se on sitä, kun Jeesus kastaa sinut tulessa. Hengessä ja 
tulessa. Ja sitä seuraa myös kielillä puhuminen. Se on kieli, jolla Jumala ja Aatami puhuivat 
keskenään alussa. Me kutsumme sitä vieraaksi kieleksi. Sellaista asiaa ei ole olemassa kuin vieras
kieli. Joku tuntee sen, jos se ei ole Jumala. Mutta on olemassa sellainen, jota sanotaan 
mysteerikieleksi. Ja kun alat rukoilemaan noilla kielillä, silloin sinä rukoilet mysteerejä, jotka on 
piilossa tässä kirjassa. Jotka ovat piilossa Jumalassa. Piilossa Hänen ajattelussaan. Ja sinä voit 
rukoilla noita mysteerejä. Ja se voi tulla sinuun, jota me kutsumme tulkinnaksi. 

Joten, juuri nyt sano, Herra Jeesus, kasta minut Pyhässä Hengessä ja tulessa, josta todistuksena on 
toisilla kielillä puhuminen. Kun Henki kertoo minulle, mitä minun on sanottava. Kiitos siitä Jeesus. 
Aamen. Ja aamen. Ja nyt, vain aloita puhumaan kielillä. 

Anna vain tulla sen ulos! Come on. Halleluja. Halleluja. 

Tiesittekö, olen ajatellut tätä monta kertaa. T.L. Osbourne oli Intiassa. Ja hän julisti ja hän puhui 
siellä Jumalan sanaa. Ja joku sanoi, joku toisen uskonnon pappi sanoi: "Mitä sinä kutsut Jumalan 
sanaksi?" Ja Osbourne vastasi: "Tämä tässä - Raamattu." Ja he sanoivat, ei, ei, ei, Koraani on 
jumalan sana. Ja niin edelleen. Ja lopulta T.L. vain. Se kaikki päättyi siihen, kun hän sanoi: "Kerää 
tänne sata kuollutta ihmistä ja tuo ne tänne tänä iltana." Ja rukoile sinä heidän puolestaan jonkin 
nimeen ja anna minun rukoilla heidän puolestaan Jeesuksen nimeen. 

Ja kuka tahansa avaa heidän korvansa, me kutsumme häntä Jumalaksi. Niinpä he kohtasivat tuona 
iltana. Ja he ulisivat noiden ihmisten ympärillä yrittäen saada heidän korvansa aukeamaan. Ja sitten 
T.L. vain hyppäsi lavalta ja juoksi ja taputti käsiään heidän korvan juuressa tähän tapaan sanoen: 
"Jeesuksen nimessä. Jeesuksen nimessä. Jeesuksen nimessä." 95:n korvat aukenivat
aivan kuin napsuttelisit sormiasi siellä tähän tapaan.

Koska hän sanoi, tämä (Raamattu) on Jumalan sana. Halleluja. Joten, levätkää vakuuttuneina veljeni
ja sisareni. Teillä on Jumalan sana. Te synnyitte Jumalan sanasta. Jeesus on sana, joka tuli lihaksi. 
Se on st Joh 1:14. Joten, teidän on tiedettävä tämä. Aamen. Halleluja. 

No, tämä on ollut hyvä 11th Hour tänään. Eikö vain? Ajatteletteko, että tämä on ollut hyvä 11th 
Hour tänään. Minä ajattelen, että se on ollut sitä. 
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