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Eleventh Hour #4

Video: https://www.youtube.com/watch?
v=bqpyQOxWYA4&list=PL4EtaEeEc_RUfXtaaKFiUYpLaXzTvHMBC&index=5

Äänite: https://jumala.neocities.org/Robin/The%20Eleventh%20Hour%20Program%204.mp3

Tiivistelmä

(00:04:33) Siunaus – The Blessing
-Sillä minä toin läsnäoloni esille Aabrahamille tavalla, josta maailma tänä päivänäkin vielä puhuu
-Minä toin esille olemassaoloni hänelle. Sain hänet nauramaan ja tanssimaan. Annoin hänelle pojan
-Annoin hänelle lupaamani pojan
-Tein olemassaoloni selväksi Iisakille – erityisellä tavalla
-Iisak puhuu yhä tänä päivänä jokaisesta jäsenestä
-Jaakob tuli mukaan kuvioon ja minä siunasin aivan samalla tavalla kuin siunasin edeltä mainittuja
-Ja haluan sinun tietävän, sanoo armon kuningas, haluan siunata sinua tavalla, jolla siunasin 
Aabrahamia, Iisakia ja Jaakobia
(00:10:43) Suuri kompastuminen – The Great Stumbling
-Kuulin Herran sanovan, että paholainen todella haluaisi pysyä mukana vauhdissanne
-Mutta Herra sanoo, minä olen nopeuttanut ajan kulun
-Ja minä olen nopeuttanut sen paikkaan ja aikaan, ettei hän kykene juoksemaan niin nopeasti
-Koska hänen elottomat, ohuet jalat, liikkuvat liian nopeasti ja hän tulee kompastumaan kovaa
-Sillä hän tulee lankeamaan ja hänen alamaisensa lankeavat hänen mukana ja näette sen näkyvästi 
maassa poliittisella areenalla
-Koska poliittisessa maailmassa tulee tapahtumaan suuri kompastuminen
-Eikä se ole vain horjahdus vaan lankeaminen niin kovaa, että se murtaa polvet
-Ja polvet pirstaloituvat lumpioistaan aina sääriluuta myöten nilkkoihin asti
-Nämä asiat tapahtuvat, sanoo Herralla
-Ja ne, jotka avaavat suunsa ja työntävät käärmeenkielensä ulos ja jotka haukkuvat ja sihisevät ja 
kiroavat USA:n presidenttiä
-Hän on presidentti, jonka minä olen kasvattanut ja asettanut virkaansa – heidän kielensä alkaa 
kuihtumaan
-Ja sen sijaan että he huutaisivat säädyttömyyksiä ja kirouksia, he huutavat tuskissaan, koska heidän 
polvensa ovat murskana lumpioista
-Ja he makaavat maassa ja kierivät ovat saastassaan ja liejussaan
-Kuunnelkaa tätä homoseksuaalinen maailma: olen antanut teille paikan katumukseen. Katukaa nyt! 
Sillä tämä on katumuksen aikanne, koska päällenne on tulossa tuomio, jollaista ette ole nähneet tai 
kuulleet. Ja te tulette huutamaan ja valittamaan. Joku sanoo, tämä ei ole oikein.
-Herra sanoo, minä en etsi teidän määritelmäänne oikeasta. Vaan minä etsin pyhyyttä ja 
oikeamielisyyttä omassa sanassani. Kyllä minä rakastan teitä. Kyllä, minä rakastan jokaista. 
-Mutta tämä aika on tullut nyt poistamaan saastaisuuden elämästänne. Kävelkää nyt valoon. Koska 
minulle on suuri evankelistinen tehtävä ja työ teitä varten, sanoo Herra. 
-Mutta, jos te kieltäydytte hylkäämästä pahoja tapojanne, vihollinen tulee teitä vastaan ja nuolee 
huuliaan samalla kun se raatelee sielunne
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-Joten, alkakaa ryhdistäytymään ja katukaa! Ja kääntäkää selkä tavoillenne. 
-Kyllä, minä kutsun juuri nyt sinut, jota olen kutsunut jo silloin, kun olit lapsi. Tuo henki ei ole vielä
saanut täyttä otetta sinusta. Sinä toimit parhaillaan kokeilevalla asenteella ja sinä olet kulkemassa 
homoseksuaalisen toiminnan suuntaan. Sinä kokeilet homoseksuaalin toimintatapoja. 
-Mutta Herra sanoo, sinä tiedät, että minä olen sinut kutsunut ja olet ollut kutsuttu. Ja sinun äitisi oli.
Ja sinun isäsi oli. Sinulla on perintönä tuli. Käänny ympäri, sanoo Herra. 
-Tämä on sitä, mitä kuulen hänen sanovan: ”Käänny ympäri ja ala kävelemään minun suuntaan. 
Sillä minä vapautan sinut, nyt, tuosta tilanteestasi.” Sanoo armon kuningas. 

(00:14:42) Nähtävissä oleva näkymä / Juokse, juoksija, juokse
-Kuuletko, tunnetko, aistitko hänet tässä paikassa tänään?
-Herra sanoo, jatka matkaasi minun suuntaan
-Jatkaa liikettäsi minun suuntaani, sanoo armon kuningas
-Ja minä anna sinun kuulosi muuttua näkymäksi
-Mitä tahansa sinä kuulet, sinä alat näkemään sen
-Sinä alat näkemään sitä mukaa, kun liikut eteenpäin
-Ala laittamaan kaikki voimasi siihen ja minä annan sinun nähdä sen, mitä olet kuullut kaiken aikaa
-kuuleminen muuttuu näkemiseksi 
-minä kuulen sen, minä näen sen, tässä paikassa. Missä paikassa? Tässä rakennuksessako? Ei. Tässä 
paikassa missä olemme – hengessä. Tämä on se paikka.
-Kuulen Herran sanovan, että olemme näin lähellä sitä, että kuolleet heräävät henkiin kansallisessa 
televisiossamme
-Se tarkoittaa sellaista voimaa, että ruumis, joka on lojunut auringonpaahteessa alkaa ravistelemaan 
päätään, ravistelee päätään ja alkaa istumaan rannalla
-Juokse, juoksija, juokse
-Juokse, juoksija, juokse maaliviivalle!
-Tanssi, tanssija, tanssi maaliviivalle
-Hypi, hyppijä, hypi – on lähes aika
-Profetiat tulevat toteutumaan
-Tietäkää, ettei maaliviiva ole oikea. Vielä, sanoo Herra. Sillä teidän elämänne ei katkea ennen 
aikojaan. Joten älkää odottako sellaista. 
-Ottakaa kiinni 120. Ojentautukaa 120. Halleluja.
-120. 1+2. 1+2=120. 
-Kolme. Isä, Poika ja Pyhä Henki.

(00:25:04) Jerusalemin rauhan puolesta rukoileminen / antaa neljän tuulen puhaltaa
-Ilmassa on sana Israelista. Herra puhuu jotain liittyen Israelin valtioon. Laulakaa hengessä vielä 
hetken aikaa. 
-Herra, me kiitämme tästä päivästä. Kiitos Israelin valtiosta. Kiitos Aabrahamin liitosta. Herra. 
Herra Jumala, Aabrahamin liitosta. Kiitän Aabrahamin siunauksesta, joka annettiin pakanoille 
Jeesuksen Kristuksen kautta. 
-Sillä tämä rytmi, on sydän, Jumalalle
-Herra, me rukoilemme rauhaa Jerusalemille, me rukoilemme Israelin puolesta.
-Herra, Jumala, minä rukoilen tänään, että Jerusalemin rauha pysyy koskemattomana. Minä 
rukoilen, että heidän vaurautensa virtaa muurien sisäpuolella. Herra, minä nostan Benjamin 
Netanjahun eteesi juuri nyt. Minä rukoilen, että heillä on paljon viisautta tehdäkseen jokaisen 
päätöksen. 
-Niin että kaikki se, mitä olet heidän varalleen suunnitellut, tulee toteutumaan. Ja heidän lapsilleen. 
Ja heidän kansalleen. Herra, Jumala, se on lähtöisin Aabrahamista. Se on lähtöisin hänen kupeeltaan.
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-Herra Jumala, minä rukoilen nyt  koko Kristuksen kehon puolesta, joka katsoo nyt tätä. Jokainen 
joka kuulee tämän. Jokainen tässä huoneessa. Meidät on muotoiltu mukaan tuohon unelmaan. Me 
olemme nyt Aabrahamin siementä. 
-Ja minä rukoilen, Herra, Jumala, että me vaellamme Aabrahamin siunauksissa. Ja että me 
havaitsemme sen, koska siunaus on tullut päällemme. 
-Ja että me olemme profeetallinen ääni Israelille. Profetoiden: että tuossa kuivien luiden laaksossa 
alkaa tuulevaan neljä tuulta
-Neljä tuulta puhaltaa
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