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11th Hour #5 (1.5.2018)

Video: https://www.youtube.com/watch?v=zrzyLt3BqNg&t=5s

00:03:22
Me haluamme toivottaa tervetulleeksi jokaisen 11th Hour -ohjelmaan. Ja tänään tässä 11th Hour 
ohjelmassa. Kun me aloitamme tänään. Tämä aika. Herran Henki tuli Mrs. Robinille. Ja hän antoi 
tämän Herran sanan. Näistä ajoista, joissa olemme tänään. Minä haluan mennä siihen nyt. Minä en 
näyttänyt sitä ennen kuin tulemme takaisin. Halleluja.

(Tässä kohdassa 00:04:01 toinen videon pätkä)
Tämä ohjelma nauhoitettiin 10.4.2018. Tämä oli kolme päivää ennen kuin US ja sen liittolaiset 
pommittivat eri paikkoja Syyriassa mukaan luettuna sen pääkaupunki, Damaskus, 14.4.2018. 
Minä kuulen Herran. Minä kuulen Herran, kun hänen äänensä kulkee maan päällä. Tuo näyttää 
sodalta. Tuo näyttää täydeltä sodalta. Ja näen savua, kun se nousee ylöspäin. Ja kun Damaskus 
muuttuu raunioiksi, minä kuulen, että kirkkoni valmistautuu lähtöön. Sillä aika tulee lähelle teitä. 
Joten kuunnelkaa. Pitäkää korvanne avoimessa ovessa. Koska minä näen nauravia äitejä pitäen 
sylissään tyttäriään. Katsoen silmiin valolla. Ja kun he avaavat silmänsä, lapsi on kadonnut ja 
valosta on tullut kauhua. Valosta tulee pimeys. Ja pimeys, pimeys, kauhujen yö. Minä sanon teille 
tänä päivänä. Kuunnelkaa tarkkaan. Pitäkää korvanne ovella, koska se on avoinna ja minä puhun. 

Lisää profeetallista sanomaa kuultiin tähän asiaan liittyen lähes välittömästi, kun olimme aloittaneet.

10.4.2018 Kansakunnille
Jumala käsittelee kansakuntia. Kansakuntia. Juuri parhaillaan. Kansallinen kutsu on menossa tässä 
maassa. Aivan niin kuin muissakin maissa. Kansakuntien aika. (00:07:57) Ääni kulkee kansakuntien
joukossa: valmistautukaa! Koska, teidän Jumalanne lahjat, ovat tulossa tälle planeetalle. 
Valmistautukaa. Koska te tulette näkemään pommeja, luonnollisten miesten ja jumalattomien 
miesten joukossa. Ne pitävät ääntä ja ne jyrisevät ja ne tulevat räjähtämään. Mutta, kuulkaa tämä 
sanoo Herra: te tulette näkemään minun kirkkauteni imaisevan ne pois. Paikkaan, missä ihmiset 
eivät pelkää vahinkoa. Rakennukset sortuvat, mutta ihmiset jäävät eloon. Autius pyyhkäisee, mutta 
ihmiset jäävät eloon. Minä liikun omieni joukossa, sanoo Herra. 

Tämä on etsimisen päivä. Etsintää. Kansakunnissa. Kansakunnissa... (00:10:15) Kuulin Herran 
sanovan näin Assadista Syyriassa. Minä otan sinua kiinni korvistasi ja minä aion vetää korvasi tällä 
tavalla, sanoo Herra. Ja ne peittävät silmäsi. Ja ne koskettavat toisiaan nenäsi etupuolella. Koska 
sinä olet kuunnellut ääniä ja voimakasta painostusta toisilta hallituksilta. Sinä olet käyttäytynyt kuin 
hirviö. Ja minä aion vetää korvasi silmiesi peitoksi ja sinä kuulet vain sitä, mitä näet. Ja sinä näet, 
mitä kuulet. Ja sinun maailmasi sisältää. Se sulkeutuu ainoastaan omaan mieleesi. Koska minä aion 
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muuttaa asioita, sanoo Herra. Minä aion muuttaa asioita kaikkialla Idässä. Lähi-Idässä. Äänet, joista 
ajattelitte niiden olevan äänettömiä. Ne tullaan kuulemaan. 

Ja kansakunnat alkavat liikkumaan kuin laivasto kaikkialla Lähi-Idässä. Ja ne tulevat rannikolle. 
Koko sen maan edustalle, jolle on profetoitu sotaa. Koska nyt asiat alkavat kuumenemaan. Ja 
ihmisiä asetetaan paikoilleen. Mutta loppu ei ole vielä tullut. Se ei tapahdu vielä. Mutta pelko ja 
uhka lopusta katsovat toisiaan silmiin. Tämä tulee tapahtumaan. Tämä on tapa, miten se tulee 
olemaan, sanoo Herra. Katsokaa sitä. Tarkkailkaa sitä. Kuunnelkaa sitä. Se tulee olemaan tällä 
tavalla ja se alkaa tänään. 

Rukoilkaa. Rukoilkaa Syyrian kirkon puolesta. Rukoilkaa kirkon puolesta, joka asustelee 
Damaskuksen ympäristössä. Rukoilkaa heidän turvallisuutensa puolesta. Rukoilkaa, koska päivä on 
tulossa. Ja nyt tämä on pikakelauksella. Ja te ette enää kävele, sanoo Herra, te juoksette nyt. 
Juoksette. Juoksette. Tulevaisuuteen. Tulevaisuuteen. 

10.4.2018 Näkyjä tulevaisuudesta
Kuulin tämän tarinan hengessäni aikaisin tänään aamulla. Ja muistan, kun olin olin... Monet asiat 
menevät kauas ajassa taaksepäin, kun olin kasvamassa aikuiseksi. Koska aloin näkemään ja 
kuulemaan Herran sanan ja Herran äänen. Ja näkemään asioita. Ja noihin aikoihin, ja ne ovat juuri 
nyt tapahtumassa. Ja muistan eräänä iltana, me elimme, kun olin vielä nuori. Se on hämmästyttävää 
vai mitä, että olet hengellinen taistelija. Minä kasvoin armeijan varuskunnassa. Eikö se ole jotain? Ja
se oli vanha, uudelleen rakennettu ja uudistettu armeijan varuskunta. Varmaankin, Toisen 
Maailmansodan, ajalta. Se oli hyvin vaatimaton ja nykystandardeilla sitä ehkä kutsuttaisiin 
ylisuureksi varusvarastoksi. 

Mutta muistan, kun olin pikkupoika, ehkäpä kymmenen vanha. Isoäitini ja minä, meillä oli nämä 
kaksoissängyt, joissa nukuimme samassa huoneessa. Koko paikassa oli vain kaksi makuuhuonetta. 
Ja minä olin vain pikkupoika ja me nukuimme eri puolilla huonetta seinän vieressä. Ja minä 
makoilin siinä eräänä iltana. Ja tämä valo välähti huoneessa tähän tapaan. Se meni niin kuin nopea 
valo siinä huoneessa. Kun näin sen, se avasi silmäni, ja jotenkin minä näin sen. Ja minä avasin 
silmäni ja katsoin sitä, kun se välähteli huoneessa. Ja sitten se alkoi liikkumaan nopeammin. 
Nopeammin ja nopeammin. Tähän tyyliin. Ja sitten se pysähtyi. Se oli pallon muotoinen, tavallaan, 
taskulampun valokeilan tapaan muodostunut. Ja se pysähtyi aivan isoäitini pään yläpuolelle. 

Toiselle puolelle huonetta ja minä katsoin siihen huoneen osaan. Ja minä näin sellaisen valon. Ja, 
joten, minä olen siis katsonut tuohon suuntaan. Ja minä näen tällaisen valon. Ja se tavallaan 
naurattaa, koska se pelästytti minut niin. Että en pystynyt puhumaan. Enkä tiedä, onko kukaan ollut 
niin peloissaan, ettet pysty puhumaan. Mutta minä en pystynyt puhumaan. En tiennyt, miten pelolta 
otetaan valta. En tiennyt mitään. En mitään. Minä näin jotain, minkä ei pitäisi olla siellä. Ja joten, 
minä yritin kutsua isoäitiäni - äiti. Ja yritin sanoa, äiti, ja se ääni kuulosti kuta kuinkin tältä 
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(demonstroi miten äänetön sana "äiti" oli). Ja minä yritin polkea jalallani peittoa pois ja yritin 
potkaista jalallani hänen sänkyä. Mutta se oli niin kaukana. Ja minä vain... 

Lopulta hän heräsi. Ja hän katsoi minua. Ja minä osoitin sormella hänen päänsä yläpuolella olevaa 
valopalloa. Se oli aivan hänen päänsä yläpuolella. Ja sitten se halkesi kahdeksi pienemmäksi 
valopalloksi. Tämän kokoisiksi. (Näyttä sormillaan.) Ja ne alkoivat liikkumaan edes takasin. Ja minä
osoitin sormellani niitä. Hän näki aina yliluonnollista. Hänen koko elämänsä oli sellaista. Eikä 
mikään häirinnyt häntä. Hän alkoi hankaamaan seinää nähdäkseen, mikä se oli. Hän nousi ylös ja 
käveli huoneen ympäri nähdäkseen, oliko se jonkinlainen heijastus. Eikä hän löytänyt mitään. 
Kaikki oli... 

Siinä oli vain nämä valot, jotka välähtelivät. Se oli yksi valo, josta tuli kaksi pienempää ja ne 
alkoivat liikkumaan. Jonkin ajan kuluttua ne vain häipyivät pois. Ja hän sanoi vain, että voimme 
alkaa nukkumaan uudelleen. En usko, että minä nukuin, mutta hän nukkui. Ja vasta viime aikoina. 
En tarkoita tänään vaan sitä mukaa, kun kasvoin. Minä kysyin Herralta: "Mikä se on?" Mikä se 
näkemäni asia oli? Hän sanoi, Herran silmät kulkevat edes takaisin maan päällä, etsien jotain 
henkilöä, joka seisoo vahvana. Joten, se. Se oli sitä, mitä hän kertoi minulle. Ja minä tulin sinun 
taloosi tuona iltana etsimään sinua. Ja hän löysi minut. Ja syy siihen, miksi hän tuli siihen seinään oli
siinä, että minä pystyin katsomaan suoraan häneen. Minä vain tuijotin.

Ja, tuon kaltaisia asioita alkoi tapahtumaan. Ja tänään, tässä ajassa, 11th Hour -lähetyksessä, tuosta 
tarinasta tulee merkittävä. Juuri nyt. Koska Herra on alkanut etsimään kaikkialla maan päällä. Minä 
kuulin sen aikaisin tänään aamulla. Hän on alkanut. Aikaisin tänä aamuna. Hän on alkanut etsimään 
nyt. Näetkö sinä ne kaksi valoa, koska hän on tullut jokaiseen taloon katsomaan sinua. Juuri nyt. 
Hän on tullut jokaiseen taloon tässä lavalla juuri nyt. Hän on tullut näkemään sinut. Herra itse on 
tullut kylään. Hän on tullut etsimään koteihinne. Hän etsii henkilöä, joka seisoo vahvana. Minä 
tiedän nyt, mitä sanoa, kun sanoit ääneen tuon. Robin, voisitko toistaa sen mikrofoniin?

Mrs. Robin: "Tässä olen Herra. Olen tässä Herra." Ja kaikki mukaan, jotka katsovat, tässä olen 
Herra. Tässä olen, käytä minua. Halleluja. Nyt, kun olet sanonut, tässä olen. Nyt hän alkaa 
käyttämään sinua. Hän alkaa käyttämään sinua, sovittelijana (intercessor). Hän alkaa käyttämään 
sinua, rukoillaksesi Herran kirkon puolesta Syyriassa. Rukoillaksesi niiden puolesta Iranissa, kirkon 
puolesta Iranissa. Siellä on vahva kirkko, piilossa oleva kirkko, Iranissa. Ja Syyriassa, uskovia. 
Egyptissä. Kuulin Egypti. Siellä on vahva kirkko. Sinä kuulit sanan Kiinasta. Aikaisin tänään 
aamulla. Muistatko, mitä se oli?

Mrs. Robin: "Se asia oli hengellinen kansannousu Kiinassa." Hengellinen mullistus. Mutta sinä 
kuulit myös. Mikä se loppuosa oli? Kerro meille, jos voit, ihan rauhassa. Tämä on aikaa, kun Herra 
on alkanut etsimään. Mrs. Robin: "Hän sanoi, katsokaa punaista." Hän sanoi siis, katsokaa punaista 
Kiinassa hengellisiä ihmisiä. Näettekö, tämä on sitä, mitä on tapahtumassa. Meidän pitää rukoilla 
Kiinan kirkon puolesta. Meidän täytyy tehdä niin. 
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00:26:31 Rauha kaaoksen keskellä (Peace Within Chaos)
Herra sanoo, hän aikoo tuoda rauhan kaaoksen keskelle. Aivan tuon kaaoksen keskelle, sinne 
tuodaan rauhan kupla. Ja se on kuin rauhallinen vesiputous. Se tulee olemaan rauha, sanoo Herra. 
Oman väkeni joukossa. Ja rauhan kupla, tullaan näkemään ja havaitsemaan. Ja ihmiset 
kummastelevat, miten sellainen rauha voi olla sellaisen myllerryksen keskellä. Ja kaaoksen keskellä.
Mutta tämä on sitä, mikä tulee tapahtumaan. Ja tämä tulee tapahtumaan, sanoo armon Herra. Hän on
tässä paikassa tänään. 

00:29:27 Sotilaan aika/etsinnän aika (Time of the Soldier/Time of The 
Search)
Minä kuulen vaimeana tämän sanan sotilaista. Se ei ole kovinkaan kuuluva ääni hengessäni. Juuri 
nyt. Mutta se ole siksi, etteikö olisi oikea aika. Vaan se johtuu siitä, että toiset äänet kilpailevat tuon 
äänen kanssa tänään aamulla. Mutta, se on sotilaan aika. Kyllä, tämä on sotilaan aikaa. Tämä on 
sotilaiden aikaa, jotka ovat palanneet sodasta - luonnollisesta maailmasta. Teidän etuutenne tullaan 
korottamaan. Koska olen puhunut oikeille ihmisille, tässä hallituksessa. Se tarkoittaa, ettei 
ainoastaan teidän joukkonne saa suurempaa huomiota vaan terveydenhoitonne tulee paranemaan 
paljon. Koska minä olen puhunut sellaisten ihmisten sydämiin, jotka kuuntelevat. Ja ne, jotka eivät 
kuuntele, heistä tulee alamaisia. Koska minä kohotan heidät, jotka ovat yksinäisiä sydämessään, 
mutta jotka kulkevat hengessä. Ja minä pudotan alas ylpeät heidän alapuolelleen. Ja hän, joka oli 
aikaisemmin työntekijä, he ovat nöyrtyneet minun edessäni ja heistä on tullut oman sydämeni 
mukaisia sotilaita. Ja heidät minä korotan ylpeiden yläpuolelle. 

Te näette tämän ylösalaisin tapahtuvan ravistelun, sanoo Herra. Mikä ei oikeastaan ole lainkaan 
ylösalaisin vaan se on juuri oikein päin. Koska Jumalan miehet ovat tottuneet katsomaan ylösalaisin 
olevaa. Mutta ylösalaisin ei ole sitä, miten asiat ovat tämän jälkeen. Herra sanoo, että teidän omassa 
henkilökohtaisessa elämässänne, teidän omassa elämässänne, te, jotka kuulette tämän. Te, jotka 
katsotte tätä. Te ajattelitte, että tämä on tavanomaista. Te ajattelitte, että olette kasvaneet katsomaan 
ylösalaisin olevia asioita, käänteisiä asioita, niin, että nyt se näyttää aivan tavanomaiselta. Mutta, 
Herra sanoo, valmistautukaa, koska se näyttää pystysuuntaiselta. Minä käännän sen oikein päin. Ja 
kaikki teidän elämässänne alkaa toimimaan oikein jälleen. Ja te näette sen oikein päin ja ajattelette, 
Jumala, en tiennyt, että tämä oli sitä, miten sen olisi pitänyt todella olla. Mutta, Herra sanoo, kyllä. 
Kyllä. Kyllä. Kyllä, tämä on sitä, miten sen olisi pitänyt olla kaiken aikaa. Koska minä aloitan 
tekemään sitä ja te tulette näkemään sen, sanoo Herra. Eikä se tarkoita tulevaisuutta vaan juuri nyt! 
Juuri nyt, tässä ajassa.

00:34:28
Kuulin Herran sanovan, jotain sinulle Doug, pianossa. Näppäimistöllä, siellä takana. Kuulin Herran 
sanovan, en tiedä, kuka tämä on. Tai, kuinka monta tässä on. Mutta Herra sanoo, sinun ystäväsi, 
sinun ystäväsi, jotka tunnet, alkavat nyt pelastumaan. He alkavat pelastumaan. Ja he alkavat 
tekemään töitä Herralle. Ja he havaitsevat, minkä vuoksi ovat syntyneet. Ja he alkavat tekemään 
töitä Herralle, ja heille kehittyy suuri sanan nälkä. Ja Jumalan sana alkaa juurtumaan heidän 
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henkeensä. Ja se kasvaa ja siitä kasvaa suurempi kuin kaikki heidän ongelmansa, jotka he kohtaavat.
Koska tämä on Jumalan pelastavan armon aikaa. 

00:36:02
Herra, me kiitämme sinua tästä päivästä. Me kiitämme siitä voitelusta, joka on tässä päivässä. Herra,
me, me kiitämme nyt, että armosi kestää ikuisesti. Ja minä kiitän Herra, ja me teemme tänään 
julistuksen: sinä olet hyvä. Ja sinun armosi kestää ikuisesti. Me kiitämme sinua, että olet hyvä ja että
sinun armosi kestää ikuisesti. Ja Herra, Jumala, me teemme tänään julistuksen: sinun sanasi on totta.
Ja, Herra, me elämme sinun sanasi lupauksissa. Ei pelkoa. En ole peloissani. Koska askeleemme 
ovat sinun asettamiasi. Ja me kuulemme sen. Sen, missä meidän pitäisi olla. Me kuulemme hyvän 
paimenen äänen. Vierasta ääntä me emme seuraa. Halleluja. Halleluja. 

Minä kuulin jälleen jonkin äänen. Se oli jossain päin. Se liittyi jotenkin talouteen. Se liittyi rahaan. 
Se liittyi vaurauteen. Minä kuulen kuiskauksen, mikä kertoo minulle, että se on kauempana oleva 
kutsumus. Se ei ole kaukana vuosissa. Se on jonkin alla. Se on hämärän peitossa jotenkin. Se on 
hiljainen. Minä kuulen huudon. Se on elonkorjuun huuto. Se on hiljainen ääni. Mutta Herra sanoi, 
tämä vauraus kutsuu. Alkakaa katsomaan sitä. Teidän on katsottava sitä, jotta löydätte äänen. Koska 
se vastaa sitä, kun lapset leikkivät piilosta. Alkakaa katsomaan siihen suuntaan. Ettekö kuule sen 
kutsua? Minä melkein kuulen sanoja. Ja se sanoo, se kutsuu. Se ei ole syvä äänikään. Se on 
korkeampi ääni. Se on nuori ääni. Kutsuu vaurautta. Ei: vauraudet kutsuvat. Ja meidän on nyt 
aloitettava katsomaan. Nyt on etsimisen aika. Ja meidän olisi tarkoitus etsiä tuota ääntä. Etsikää tuo 
ääni. Sieltä te löydätte sen, jos vain etsitte. Halleluja. 

00:39:44
Kuulin Herran sanovan tämän, Doug, liittyen mainitsemaani sanaan. Herra sanoi, kun he alkavat 
pelastumaan, hän sanoo, älä lähde etsimään heitä. Koska sinä tunnet vetoa siihen suuntaan, mutta 
Herra sanoo, minä olen heidän kanssaan. Minä ja he. Hän sanoo, minun pitää kasvattaa heidät. Ja 
sinun rakkautesi ja halusi auttaa heitä, ei olisi heille lainkaan avuksi. Tässä asiassa, koska hän tuntee 
heidät. Ja se on etuoikeus ja kunnia, että hän tuo heidät luokseen sinun kauttasi. Hän kertoo sinulle 
näin. Halleluja.

On vielä yksi asia, jonka kuulin. On aika olla iloinen. (It is time to be happy.) Kuulin Herran 
sanovan, on onnellisuuden aika. Eikä ole synkkyyden aika. On onnellisuuden aika. Ja Herra sanoo, 
olkaa onnellisia. Ja kaikki te, jotka katsotte, ja kaikki tässä huoneessa, missä ääni liikkuu, 
kameroissa, lavalla, kaikki täällä: Herra sanoo, olkaa iloisia. Koska kaikki asiat, jotka tulevat 
iloisuuden mukana, ne ovat siellä mukana ja ne valtaavat teidät. Kaikki mikä liittyy onnellisuuteen. 
Joten olkaa iloisia. Koska, vihollinen käyttää synkkyyttä pelotteena tai vallina, mikä pysäyttää sen, 
mikä tulee iloisuuden mukana. En ole kuullut tällaista aikaisemmin. Mutta ilo on juuri synnyttänyt 
onnellisuuden Kristuksen kehossa (=kirkko, seurakunta). Koska Jumalan ihmisten ilo on juuri 
synnyttänyt onnellisuuden Kristuksen kehossa. 
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Kuulen nämä sanat: samaan aikaan kun ohjukset lentävät, ihmisten tekemä tuho, elonkorjuu tulossa 
paikkoihin, joilla on sielu sitä varten. Ja toisesta suunnasta on tulossa vauraus ja onnellisuus oman 
väkeni joukkoon. Ja noiden välillä on ero. Ne ovat ohjuksia taivaasta. Ohjuksia taivaasta. 
Hengellisiä ohjuksia taivaasta, jotka räjähtävät kuin ilotulitteet ja satavat vaurautta alas. Se räjähtää 
kuin ilotulite ja sataa terveyttä alas. Se räjähtää kuin ilotulite ja sataa onnellisuutta alas. Ja onnellisia 
asioita. Onnellisia asioita. Onnellisia asioita. 

00:43:28
Ne tulevat kuin uudet saappaat. Ja te tulette vaeltamaan uusissa asioissa. Koska te näette asiat oikein
päin, koska ajattelitte niiden jo olevan oikein päin. Ja te ihmettelitte, miksi ne liikkuvat niin hitaasti, 
koska ihmisen on niin vaikea liikkua ylösalaisin. Hän vain pomppii päällään eteenpäin. Ja sillä on 
päänsärky. Kuulen Herran sanovan, en tarkoittanut, että teidän jalkanne sojottavat taivaaseen. Teidän
päänne pitäisi olla siellä ylhäällä. Teidän jalkanne kuljettavat teitä eteenpäin paljon nopeammin kuin 
mitä pystytte pomppimaan päällänne. Mutta, kaikki asiat on käännetty ylösalaisin. Maailma on sen 
tehnyt. Ja nyt, ihmiset ovat tottuneet katsomaan ylösalaisin olevaa maailmaa. Ja he ovat luoneet 
tasaisen paikan. Ja Herra sanoo, tämä ei ole minusta. 

Sillä minä annan teidän juosta jaloilla, jotka ovat kuin (?). Juoksette kuin kauriit. Te loikkaatte 
muurien yli. Halleluja. Onnelliset asiat, onnellisuusasiat. Onnelliset asiat tulevat alas valojen Isältä. 

00:46:00
Älkää olko enää surullisia. Nämä eivät ole surullisia aikoja. Nämä ovat aikoja, kun minä pelastan 
rakkaanne. Tämä on aikaa, jolloin katalin ihminen, josta ajattelitte, ettei hän koskaan muutu, hän 
yhtäkkiä kohtaa MINUT. Näen miehen, joka makaa sillan alla. Hän näyttää kodittomalta. Ja minä 
näen Herran puhuvan hänelle. Ja hänen ihonsa on jo muuttunut tummaksi aliravitsemuksesta 
johtuen. Sairautta. Ja Herra puhuu hänelle. Ja minä näin hänen keltaisenvalkoiset silmät. 
Silmänräpäys. Ja kuulen Herran äänen. Hän nousee ylös ja valmistautuu. Ja tekee päätöksensä. Ja 
havaitsee, ettei hänen enää tarvitse elää siinä paikassa. Halleluja. Me sanomme sinulle Mr., mene 
kotiin. Tule takaisin kotiin. Ja anna niiden, jotka rakastavat sinua, nähdä sinut. Jotta he eivät tunne 
oloaan niin yksinäiseksi. Ja havaitse Jumalan kirkkaus. Ja myöhempi talo tulee olemaan mahtavampi
kuin edeltävä. Koska te tulette oikaisemaan asiat ennen kuin kuolette. Nuo, nuo, jotka tulevat teidän 
jälkeenne, tulevat muistamaan teidät. Eikä niinkään sen vuoksi, mitä te olitte. Vaan mikä teistä tuli, 
kun kirkkaus tuli päällenne. Halleluja. Halleluja. 

Olen nähnyt sellaisen asian. (Kaunista musiikkia...)

00:48:44 Kiitos, Herra, tästä päivästä. Me kiitämme sinua 11th Hour -lähetyksestä. Että sinä kutsuit 
meidät ja että me kuulemme sinun äänesi tässä ajassa ja tällä tavalla. Minä ylistän sinua Jeesuksen 
nimessä. Halleluja. Halleluja. 
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