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11th Hour Season 18

Jakso 1: https://www.youtube.com/watch?v=szlmTK5IPt8&ab_channel=RobinD.Bullock

Jakso 2: https://www.youtube.com/watch?v=xjwnazsmSgc&t=5077s

Jakso 3: https://www.youtube.com/watch?v=PrWJaR7bhyQ&t=3874s

Jakso 4: https://rumble.com/v1g91cl-the-eleventh-hour-s18-4.html

Jakso 5: https://rumble.com/v1h270f-the-eleventh-hour-s18-5.html+

Jakso 6: https://www.youtube.com/watch?v=8M-Cy2ynz6w&ab_channel=RobinD.Bullock

Jakso 7: https://www.youtube.com/watch?v=4sBCWwCyMuo&t=5128s&ab_channel=RobinD.Bullock

Jakso 8: https://www.youtube.com/watch?v=6N8oN9si25o&ab_channel=RobinD.Bullock

Jakso 9: https://www.youtube.com/watch?v=j5xb-7J4rLw&ab_channel=RobinD.Bullock

Jakso 10: https://www.youtube.com/watch?v=nMmuarjzxSk&ab_channel=RobinD.Bullock

Jakso 11: https://www.youtube.com/watch?v=pFOlGIMrIOg&ab_channel=RobinD.Bullock

Jakso 12: https://www.youtube.com/watch?v=Lxy-SE7RYy0&t=2906s&ab_channel=RobinD.Bullock

Jakso 13: https://www.youtube.com/watch?v=u4eb3HTzkhg&t=2093s&ab_channel=RobinD.Bullock

Jakso 14: https://www.youtube.com/watch?v=21d0cjIPNN0&ab_channel=RobinD.Bullock

Kommentti 1: katsokaa jakso 8, se puhuttelee monia. Siinä on mini-evankeliumi aika syvällä tasolla 
kerrottuna. Ja siellä on katsaus siihen, mitä näemme tässä ajassa. Katsokaa se. Se auttaa teitä.

Kommentti 2: Eleventh Hour S18 E12

-toivo nousee valloitetuista mahdottomuuksista
-joka päivä nähtyään mahdottomuuden valloitettuna, toivo siirtyi seuraavalle sukupolvelle ja 
seuraavalle...
-Goljat oli vain tieteellinen kokeilu, täynnä demonisia henkiä, tieteellisen kokeen karnaali 
ilmentymä 
-Daavid oli paimenpoika, joka oli tappanut leijonan omin käsin, hän oli tappanut karhun omin käsin, 
joten hän ei pelännyt Goljatia eikä ajatellut minkään olevan mahdotonta
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- 00:54:00 videossa on erityisesti jehovan todistajille, jotka ovat väärentäneet ko. kohdan 
Raamatussa (ei, ei, ei, kyse ole ole tulkinnasta kuten jehovan todistajat sanovat, vaan siitä, mikä on 
totta)
-Jeesus syntyi ja hän oli Sana lihallisessa muodossa - niin pyhät kirjoitukset sanovat
-Maailma luotiin hänen (Jeesus Kristus) kauttaan
-Siinä (pk - pyhät kirjoitukset) sanotaan, että alussa hänen nimensä oli Sana ja Sana tuli lihaksi
-Isä, Poika ja Pyhä Henki ja Poika on Sana ja hän on Jeesus Kristus
-Jeesuksessa meillä on toivo, jonka avulla voimme valloittaa mahdottomuuksia
-Jeesuksen täytyi hyljätä Jumalan manttelinsa vaikka olikin Jumala lihassa, hän ei voinut kulkea 
maan päällä käyttäytyen kuin olisi ollut Jumala
-Koska ihmiselle annettiin maa ja ihminen luovutti sen ja ihmisen täytyy saada se takaisin, koska 
muutoin se ei olisi lainvoimainen

-Luukas 2:41- kertoo tarinan kun Jeesus ja hänen äiti ja isä menivät Jerusalemiin juhlille ja poika 
katosi kolmeksi päiväksi: tarinan opetus on siinä, että jo 12-vuotiaana Jeesus tiesi, että hänen Isä oli 
Jumala ja että hän oli syntynyt Jumalasta. Ja hän löysi sen asian pyhistä kirjoituksista.
-Kun Jeesus täytti 30 hän käveli Jordan-joen rannalla ja Johannes Kastaja oli siellä, Johannes oli 
viimeinen Vanhan Testamentin ylipappi, joka tuli Aaronin suvusta aivan kuten isä ja äiti olivat 
Aaronin sukua
-Johannes oli todellinen, viimeinen, laillinen ylipappi ja siksi Jumalan Lammas meni ylipapin luokse 
pestäväksi
-Johannes toteaa, en minä kasta sinua, koska sinun pitää kastaa minut
-Jeesus kysyy, miksi sanot noin Johannes. Selitys: koska Johannes oli kastettu syntien peittämiseksi, 
ja Jeesuksessa ei ollut syntiä, joten Johannes toteaa ettei hän kasta Jeesusta vaan Jeesuksen pitäisi 
kastaa Johannes
-Jeesus puhuu Johanneksen ympäri Matteuksen 3:ssa ja 4:ssä ja Johannes suostuu kastamaan 
Jeesuksen, jotta vanhurskaus tulisi täytetyksi
-Toisin sanoen Jeesus sanoo, minua ei kasteta syntieni peittämiseksi vaan minut kastetaan merkiksi 
vihkiytymisestäni täyttääkseni kokonaan ja täydellisesti vanhurskauden vaatimuksen
-Jeesus siis sanoo, että minä teen mitä tahansa vaaditaan, minä teen sen, että täysi vanhurskaus tulisi 
täytetyksi ja jotta asiat laitetaan paikalleen sen jälkeen, kun Aatami oli saanut aikaan tämän 
rappeutumisen ja syntiinlankeemuksen
-Miksi? Koska Jeesus on se toivo, joka voittaa kaikki mahdottomuudet.
-vihkiytyminen on päätös, josta ei ole paluuta
-kun apostoli Paavali seisoi hallituksen nimeämän ylipapin edessä, ja Paavali puhui häntä vastaan, ja 
joku kuunteleva tyyppi löi Paavalia naamaan ja sanoi aiotko puhua Jumalan ylipapista tuolla tavalla?
-Paavali vastasi jotain hyvin, hyvin strategista, hän sanoi, anna anteeksi, en tiennyt että hän on 
ylipappi
-Paavali sanoi, ettei tiennyt hänen olevan ylipappi
-Ajatteletteko, ettei apostoli Paavali tiennyt sitä, ettei hän ollut ylipappi?
-Ihmiset sanovat: aiotko puhua shakaalista, hyeenasta? Shakaali-Joesta? Aiotko puhua hänestä, 
johtajasta? --Antakaa anteeksi! --En tiennyt, että hän on!
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-Profeetta puhuu (1:12:00), että ensimmäinen ihminen oli Aatami ja viimeinen ihminen on Jeesus 
Kristus. Ensimmäinen Aatami tuli maasta Jumalan hengen voimalla. Viimeinen Aatami tuli taivaasta 
Jumalan hengen voimalla. 
-Profeetta puhuu, että on olemassa vain viisi vallan tasoa. Nuo viisi tasoa ovat voimissaan ja 
näkyvissä tänä päivänä. Ja kaikki se tapahtui, kun Aatami oli luotu:
-1. Jumala, 2. ihminen, 3. enkelit, 4. eläimet, 5. kasvit
-Kun ihminen lankesi syntiin, hän vaihtoi paikkaa enkeleiden kanssa
-Ja nyt tämä langennut enkeli työnsi ihmisen kategoriassa alemmas, ja olisi työntänyt ihmisen aivan 
kasvikuntaan saakka, mutta tulppaanit eivät voi vuotaa verta. 
-Joten saatana voi työntää ihmisen vain eläinten tasolle, joka on alin taso, jolla on verta ja tuosta 
pisteestä eteenpäin eläin saattoi kuolla peittääkseen ihmisen synnin ja eläin pystyttiin tappamaan 
ihmisen puolesta
-Juuri tuon edellisen faktan takia Salomo toteaa: ihminen ei eroa mitenkään kedon pedosta tai 
luonnon eläimestä
-Joten saatana, langennut enkeli, punk-enkeli, nousi ylös ja katsoi Jumalaan ja ajatteli ihmisen 
olevan vain yksi hänen petonsa tai eläimensä, koska ainoa asia jonka yläpuolella enkeli voi olla on: 
peto tai eläin
-Ja langennut enkeli Lucifer katsoi Jumalaan ja Jumala ei vain tullut ja lytännyt Luciferin 
suunnitelmaa, koska hän Jumala oli antanut maailman ihmiselle ja ihminen oli antanut maailman 
Luciferille
-Joten, maailma täytyy saada takaisin ihmiselle laillisesti
-Niinpä saatana, langennut Lucifer tulee houkuttelemaan Jeesusta autiomaassa
-Ja saatana yrittää houkutella tai vietellä Jeesusta asioilla, jotka... monet uskonnot eivät koskaan 
ymmärrä tätä asiaa
-Kun saatana sanoi: "Jos olet Jumalan Poika..." Nyt, kysymys kuuluu, miksi saatana tulee ja 
kyseenalaistaa Jeesuksen aseman? Vastaus kuuluu, koska se oli hengen julistus Jordan-joen rannalla, 
kun Isä Jumala sanoi: "Tämä on minun Poikani, johon olen hyvin mieltynyt." Koko hengen maailma 
kuuli tuon lausunnon. Koko eläinmaailma kuuli tuon lausunnon. Koko kasvikuningaskunta kuuli 
sen. Kaikki kuulivat sen. Taivas kuuli sen. Maa kuuli sen. Ja helvetti (tuonela) kuuli sen ja 
todennäköisesti vapisi tuon lausunnon kuullessaan.

-Ja saatana sanoo Jeesukselle: "Jos olet Jumalan Poika, käske tuota kiveä muuttumaan leiväksi." 
Miksi? Koska olen tuntenut vain yhden toisen Jumalan pojan ja hän kykeni tekemään sen. Ja jos olet 
hän, puhu sanasi ja sinun sanasi muuttavat kiven molekyylirakenteen ja nuo kivet leiväksi ja sinä 
saat syötävää. 
-Jeesus sanoi, ettei ihminen elä ainoastaan leivästä vaan jokaisesta sanasta, joka tulee Jumalan 
suusta.
-Joten, se ei olisi ollut houkutus, jos hän ei olisi pystynyt sitä tekemään. Se ei olisi ollut houkutus.
-Siinä on kyseessä voima, minkä näemme, joka tuli maailmaan tuhoamaan mahdottomuudet.
-Halleluja.

-Matteus 1, haluan tutkia tätä asiaa ja toivon, että saatte paljon itsellenne tätä kautta, koska yritän 
tuoda meidät erääseen paikkaan tämän avulla.
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-Profeettojen profeetta, opettajien opettaja, evankelistojen evankelista, paimenten paimen ja 
apostolien apostoli puhuu jatkuvasti pyhiä kirjoituksia paholaiselle, joka houkutteli häntä 
autiomaassa
-pitäisikö nykyisten profeettojen tehdä samoin eli puhua sitä, mitä kirjoituksissa sanotaan?
-video 1:42:45 --> 1:47:45 profeetan viestin terävä kärki, jos et katso koko videota, katso tuo kohta.
-video 1:48:10 --> 1:52:11 profeetan viestin toinen kärki, jos et katso koko videota, katso tuo kohta.
-video 2:06:20 --> 2:09:36 profeetan viestin kolmas kärki, jos et katso koko videota, katso tuo kohta.

Efesolaisille 5:11-16: älköönkä teillä olko mitään osallisuutta pimeyden hedelmättömiin tekoihin, 
vaan päinvastoin nuhdelkaakin niistä.

12 Sillä häpeällistä on jo sanoakin, mitä he salassa tekevät;

13 mutta tämä kaikki tulee ilmi, kun valkeus sen paljastaa, sillä kaikki, mikä tulee ilmi, on valkeutta.

14 Sentähden sanotaan: "Heräjä sinä, joka nukut, ja nouse kuolleista, niin Kristus sinua valaisee!"

15 Katsokaa siis tarkoin, kuinka vaellatte: ei niinkuin tyhmät, vaan niinkuin viisaat,

16 ja ottakaa vaari oikeasta hetkestä, sillä aika on paha.

-ainoa asia, mistä he puhuvat on teknologia. Jopa heidän väärä profeettansa Harrari, hän ei puhu 
mistään muusta kuin teknologiasta. Huomatkaa, että hän sanoo, ainoa asia, minkä Raamatun Jumala 
kykeni tekemään: hän loi orgaanisen (hiiliperustaisen) elämän. He pelkäävät orgaanista. He 
pelkäävät sitä, minkä Jumala loi. Ainoa asia, mitä he tekevät, hekin ovat orgaanisia ja heidän 
ajatuksensa ovat vain orgaanisen mielen sivutuotteita. Joihin Jumala on puhaltanut elämän hengen. 

-joten, mitä teknologia pelkää? Teknologia pelkää sitä, mikä on kirjoitettu paperille. He pelkäävät 
sitä. Koska, sitä he eivät pysty manipuloimaan. Ainoa asia, minkä he pystyvät tekemään kirjoitetulle 
pyhälle sanalle: he voivat tuhota sen. 
-Jos he yrittävät muuttaa sitä, jokainen voi lukea ja nähdä: tätä on muutettu ja manipuloitu.
-He pelkäävät jotain, minkä orgaaninen henkilö on kirjoittanut omin käsin paperille. He pelkäävät 
sitä.
-He pelkäävät sitä, kun Henki ja maa-aines kirjoittavat jotain paperille.
-Sitä he pelkäävät. Joten, mitä minä haluan tehdä, haluan rohkaista jokaista teistä. Varsinkin nyt, kun 
nykyisen hallinnon kauden puoliväli on edessämme. Ja varsinkin, kun tiedämme, kuka tämän valtion 
oikeudenmukainen johtaja on. 

-video: 2:11:10 --> 2:13:10 profeetan viestin neljäs kärki löytyy tuosta kohdasta. Jos et ehdi katsoa 
koko videota, katso tuo kohta ja toimi sen mukaisesti.
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-teknologia on kauhuissaan, kun se näkee käsinkirjoitettua tekstiä.
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