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The Eleventh Hour Program #2

Video: https://www.youtube.com/watch?v=MukijxyjutE

Videossa 00:01:35

Se on avoin ovi. Suuri vauraus on tulossa Kristuksen kehoon. Ja se alkaa tapahtumaan jo tänä 
vuonna, koska ovi oli raollaan vain vähän.  Ja vain valokajastus voitiin nähdä oven ympärillä, mutta
nyt tuo ovi työnnetään auki. Kun se on työnnetty kokonaan auki, kuulin Herran sanovan. Kuulen 
Herran kysyvän tämän kysymyksen: ”Mikä työntää oven auki?”  Se on sama asia, jolla Jeesus 
karkotti pahat henget – Jumalan sormi. Jumalan sormi työntää oven auki, kun ihmiset rukoilevat 
Kristuksen kehossa seisoen Jumalan sanassa. Laittaen sanan sydämeensä ja puhuen sen suunsa 
kautta. Jumalan sormi lähtee liikkeelle Jumalan kädestä. Olet apostoli, profeetta, evankelista, 
pastori, opettaja. 

Sillä te alatte kuulemaan, kun profeetallinen alkaa osoittamaan sormellaan. Ja työntää oven auki. 
Koska tämä asia koskee tulevaisuutta. Se on sitä, mikä on oven takana, takana, takana, oven takana. 
Se on upeaa. Työntäkää se auki, sanoo Herra. Työntäkää se auki, sanoo Herra. Halleluja. Halleluja. 

Pasuuna (The Trumpet)

Koska yksi pasuuna pauhaa ja te näette hänet virassaan juuri nyt. Koska siellä on pasuuna, joka soi. 
Ja maa vastaa ääneen – koko maa. Koska tulee olemaan toinen pasuuna. Ääni. Ja kun toinen 
pasuuna on soinut, vauraus lisääntyy jopa enemmän. Koska minä tuon tämän vaurauden Kristuksen 
kehoon, sanoo Herra, jotta maailma voidaan evankelioida. Mutta ei ainoastaan tunnettu maailma 
vaan maailma, joka on tuntematon. Maailma, jota kukaan ei ole kartoittanut. Maailma, jota kukaan 
ei ole nähnyt. Sillä minä tuon vaurauden merten syvyyksistä, jota kukaan ei ole aikaisemmin 
nähnyt. 

Meren pohjassa tulee olemaan valtava tärinä. Meren syvyyksistä hiekka alkaa liikkumaan ja se on 
sameaa ja ruskeaa. Mutta se alkaa liikkumaan, sanoo Herra. Ja kun se tapahtuu, oliot, joita ette ole 
koskaan nähneet alkavat kerääntyä paikalle. Ja se alkaa tärisemään. Ja siitä nousee. Ihmiset sanovat,
voi ei, tämä ei ole hyvää, mikä tämän saa aikaan. Mutta kun se tärinä loppuu, sieltä löydetään 
vaurauden lähde, jota ihminen ei kykene manipuloimaan. Jolle ihminen ei kykene asettamaan 
veroja. Jota ihmiset eivät voi ottaa kuristusotteeseen estääkseen sitä tulemasta Minun väelleni. 

Koska köyhimmistä köyhimmät nousevat askeleen ylemmäs. Keskiluokka nousee askeleen 
ylemmäs. Rikkaat tulevat askeleen ylemmäs. Koska kaikki alkavat nousemaan ylemmäs sanoo 
Herra. Ja kaksi pasuunaa vievät teitä eteenpäin vielä vuosia. Ja vuosia. Likaiset kielet. Sillä likaiset 
kielet yrittävät, samalla kun tämä vauraus nousee, ne syyttävät Minun oikeamielisiä ihmisiä. Ne 
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syyttävät eri asioista. Ne syyttävät ihmisiä sellaisista asioista, joita he eivät ole tehneet. Koska 
likaiset kielet tekevät sen. Ja saastaiset mielet tekevät sen. 

Mutta tietäkää tämä, sanoo Herra. Heidän kielensä ja heidän mielensä eivät menesty tässä ajassa. 
Koska heidän korruptionsa syö heidät kuin madot – mahasta päähän saakka. Ja minä näytän teille 
oikeamielisen loistokkuuteni täällä maassa, koska kaksi pasuunan soittoa kantavat teitä pitkän aikaa
– vuosia. 

Te sanotte, mutta Herra, tuo on yksi ja kaksi, mutta eikö siellä pitäisi olla kolmas. Kyllä siellä tulee 
olemaan kolme. Siellä tulee olemaan kolmas. Maassa tulee olemaan kolmas pasuuna. Ja se vastaa 
taivaan pasuunaa. Kun tuo pasuunaa soi, ihmiset katsovat ylöspäin. Minun väkeni. Minä kutsun 
heitä paikkaan, jota he eivät ole koskaan aikaisemmin nähneet silmillään. Minä kutsun heitä 
paikkaan. Ja heidän jalkansa alkavat nousemaan. 

Minä kutsun heidät paikkaan, jonka lupasin avoimen oven kautta. Kuulkaa, kuulkaa, kuulkaa, sanoo
Herra.

Viisauden äänet (The Voices of Wisdom), videossa 00:07:50

Kuulin Herran sanovan, äänet, vanhat äänet, Herran palvelijoiden äänet. Joista ajattelitte, että ne 
ovat vaienneet. Että ne ovat menneet pois. Minä tuon heidät takaisin huipulle ja eturintamaan, koska
heidän viisauttaan tarvitaan näinä viimeisinä aikoina. Enkä minä ainoastaan osoita nuorille kuinka 
elää ja vaeltaa vaan minä näytän heille heidän kauttaan, mitä ei pidä tehdä. Minä näytän heille 
heidän kauttaan, kuinka pysytään pystyssä eikä liukastella. Koska jotkut ovat liukastelleet ja he ovat
katuneet ja heidät on palautettu paikalleen. Ja he tulevat sinetöimään nuoret ja he eivät enää 
liukastele, sanoo Herra.

Temppeli, vääristyneet äänet ja miljardi (The Temple, Distorted Voices, and The Billion with The B)

Videossa 00:09:02

Jotain tapahtuu. Jotain tapahtuu. Jotain tapahtuu. Kuuletko sen? Tunnetko sen? Aistitko sen? Tässä 
paikassa tänään. Tänään. Ikuisesti. Näetkö sen? Tunnetko sen? Aistitko sen? Tässä paikassa tänään. 
Tänään. Ikuisesti. Jumala kutsuu omaa väkeään takaisin temppeliin. Aivan samaan tapaan kun he 
tulivat maailman neljästä kolkasta Jerusalemiin pääsiäiseksi. He tulivat esittämään itsensä Herran 
eteen. He ovat tulossa takaisin temppeliin, sanoo Herra. 

Vanhat profeettasi, 5-vuotiaat profeettasi, 20-vuotiaat profeettasi – profeetat ovat matkalla 
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temppeliin.  He ovat tulossa temppeliin. Profeetat ovat matkalla temppeliin, sanoo Herra. Kuulin 
Herran sanovan, että kieroutuneet äänet. Vääristyneet äänet muuttuvat kirkkaiksi jälleen. Koska 
jotkut ovat puhuneet vääristyneellä äänellä. Ja Herra sanoo, että heidän äänensä muuttuu kirkkaaksi 
jälleen. Halleluja.

Kiina on asettunut vastustamaan herätystä Amerikassa. He ajattelevat, että he tekevät sitä oman 
ahneutensa takia. Ja jotkut tietävät, miksi he tekevät sitä. Mutta sen on tarkoitus pysäyttää herätys. 
Sillä, kenellä on siivet, sielusi vihollisella, on suunnitellut hyökkäyksen tulossa olevaa herätystä 
vastaan. Mutta minä kuulin rukouksen, oman palvelijani, Bob Jonesin rukouksen. Minä tuon 
miljoona, kaksi miljoonaa, miljardi sielua kuningaskuntaan. Minä lakaisen heidät. Pyyhkäisen. 
Minä haen heidät tai tuon heidät. Lakaisen. 

Sanokaa: lakaisen heidät. Pyyhkäisemällä. Lakaisemalla. Miljardi sielua. Miljardi. Miljardi…

Juoksijan aika (The Time of The Runner)

Videossa 00:14:28

Siunatkaa Herraa. Kun tuo alkoi, minulla ei ollut mitään käsitystä. Minä kuulin Pyhän Hengen, kun 
menimme rukoukseen. Hän sanoi, nouse ylös ja laula kielillä. Siksi minä tulin niin äkkiä 
rukouksesta. Hän sanoi, laita valot päälle ja aloitetaan. Ja Herra on paljastanut meille, että nyt on 
juoksijan aika. Meidän on juostava. Juokse, juokse. Meidän täytyy juosta. Nyt on aika nousta 
jaloillemme ja alkaa juoksemaan. Te jotka katsotte tätä ja joilla oli palvelutyö ja jonka olette 
menettäneet. Se näyttää kadonneen teiltä. Kaikki nämä asiat, Herra sanoo, nyt, nouskaa ylös ja 
tarttukaa toimeen ja alkakaa juoksemaan. 

Minä kuulin tämän. Minä kuulin tämän. Kuulin Herran sanovat, että sekaannus on tullut ihmisiin. 
Meneillään on ollut vahva harhautus. Ja sekaannus on asia, joka saa ihmiset miettimään sitä, missä 
heidän pitäisi olla. Ja minne heidän pitäisi mennä. Ja te näitte jotain… Me näimme tämän asian tällä
viikolla. Mutta heidän sekaannuksensa. He ajattelevat, että heidän on noustava ylös ja juostava 
toiseen paikkaan. Toiseen kirkkoon. Toisen asian pariin, koska sillä tavalla, niin he ajattelevat, he 
voivat saada enemmän. Herra sanoo, tämä ei ole minusta. Se en ole minä. 

Ja asia on niin, että nämä ihmiset ovat hengellisiä ihmisiä. Mutta siellä on ollut suunnaton määrä. 
Kuulin sana suunnaton määrä. En ole varma, kuinka paljon suunnaton määrä on. Mutta kuulin 
tämän. Vihollinen on vapauttanut suunnattoman määrän ääniä hengen maailmaan. Ja minä näin sen 
aivan kuin tutka. Menneinä aikoina, kun he yrittivät harhauttaa ensimmäisiä tutkajärjestelmiä 
heittämällä foliopaperia ilmaan. Sitä oli kaikkialla ilmassa. Ja sillä tavalla saatiin vääriä 
tutkahavaintoja. Ja sellainen sokaisi tutkajärjestelmän. 
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Ja minä näin, että näitä ääniä on vapautettu suunnaton määrä. Ne on vapautettu harhauttamaan 
Jumalan ihmiset. Mutta Herra sanoi tämän. Minä kirjoitan tämän muistiin paikkaan, missä te ette 
voi ymmärtää asiaa väärin. Joten nostakaa Raamattunne ja alkakaa lukemaan sitä. Jumala ei sano 
koskaan mitään sellaista, mikä ei ole kirjoitettuna hänen sanaansa. Ei profeetallista ääntä, mitään ei 
koskaan sanota, jota ei ole vahvistettu ja kirjoitettu tuohon kirjaan. No, ihmiset sanovat, että en ole 
oikein varma… ehkä nuo kirjoitukset… ehkä osa siitä kirjoituksesta on miesten itsensä 
kirjoittamaa… Tiedättekö mikä minua aina huolestuttaa? Jumala puhuu aina miesten kautta. Mikä 
minua huolestuttaa on siinä, ellei hän käyttäisi miehiä äänenään. Mutta nämä profeetat, kaikkien 
menneiden vuosien ajan, kirjoittivat ylös nuo kirjoitukset. Ja kaikki kirjat liittyvät toisiinsa. Ja jotkin
heistä eivät koskaan tavanneet. He eivät koskaan tunteneet toisiaan.

Tämä on Jumalan innoittama sana. Ja mikä on päässyt tuohon kaanoniin. Mikä on hyväksytty sinne.
No, ihmiset sanovat, että Hanokin kirja ei ole Jumalan innoittama. Ei, ei, ei, ei. Vain ne jakeet, jotka
hän kirjoitti ja jotka pääsivät pyhiin kirjoituksiin, niitä pidetään Jumalan innoittamina. Juudaksen 
kirjeessä mainitaan lainaus. Ihmiset lukevat ”Oikeamielisen kirjaa” (The Book of Jasher). Osa siitä 
on hyvää historiaa, mutta sen on parasta olla linjassa pyhien kirjoitusten kanssa. Tämä on asia, 
missä ihmiset joutuvat sekaannuksen valtaan. Halleluja. 

Tämä on aikaa, kun buddhalaiset pelastuvat. Tämä on aikaa, kun muslimit pelastuvat. Mutta 
liikkeellä on myös väkivaltainen henki, joka on liittynyt islamiin – muslimien uskon kautta. Joka ei 
ole todellista uskoa ollenkaan. Ja väkivaltainen henki on vapautettu sinne. Ja Herra sanoo, alkakaa 
rukoilemaan siihen suuntaan.  Ja hankkiutukaa eroon tuosta hengestä. Pidättäkää se henki. Jotta he 
kuuntelevat rakkauden puhetta. 

Buddhalaiset etsivät rauhaa ja tyytyväisyyttä. Ja Jeesus on ainoa rauha. Rauhan Ruhtinas. Kaikki 
väärät uskonnot juuri parhaillaan, kuulevat henkäyksen, kun Pyhä Henki puhaltaa heidän 
ajatteluunsa. Ja alkaa vetämään heitä kuningaskunnan suuntaan vastaanottaakseen Jeesuksen 
Herrana ja henkilökohtaisena Pelastajana. Koska ei ole olemassa toista tietä. Jeesus ei sanonut, että 
minä olen eräs ovi ja minä olen eräs tie. Hän sanoi, minä olen ainoa ovi ja minä olen ainoa tie. 
Halleluja. 

Missä tahansa oletkin juuri nyt, nostakaa kätenne. Ja vain… Jos et ole koskaan aikaisemmin 
hyväksynyt Jeesusta Kristusta elämäsi Herraksi – tee se juuri nyt. Tule tähän paikkaan ja sano vain 
nämä sanat: ”Herra Jeesus, minä uskon, että kuolit puolestani. Ja minä uskon, että sinä nousit 
kuolleista minun vuokseni. Ja juuri nyt, minä otan sinut vastaan Herrana ja Pelastajana. Tästä 
hetkestä eteenpäin, sinä olet Pelastajani ja Herrani.” Halleluja. 

Raamattu sanoo, usko sydämessäsi ja tunnusta suullasi, että Jeesus on Herra. Usko sydämessäsi, 
että Jumala nosti hänet kuolleista. Ja sinä olet pelastunut. Ja tämä on ainoa tie. Minä kuulen Herran 

4/5



sanovan: ”Ainoa tie.” Päästäksesi istumaan ikuiseksi ajaksi viereeni, se tapahtuu Poikani kautta. 
Jeesuksen Kristuksen, kuninkaan, kautta. Minä sanoin, ainoa tie. Hän on ainoa tie. Hän on ainoa tie.
Jeesus Kristus, Herra ja kuningas. Hän on ainoa tie. Hän on ainoa tie. Totuus ja elämä. Jeesus 
Kristus, Herra ja kuningas. ...
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