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The Eleventh Hour Program #1

Videossa 00:03:19 (Kilpikonnaprofetia)

Minä näin jotain kummallista hengessä. Näin kilpikonnan. Suuren. Se liikkui hitaasti. Kuulin 
Herran sanovan, tämä on verrattavissa kirkkoon kokonaisuutena. Koska tämä kilpikonna on elänyt 
pitkään maan päällä, mutta se liikkuu hitaasti. Ja Herra sanoo: "Kova kuori. Se on suojannut sillä 
itseään vuosien ja vuosien ja vuosien ajan. Mutta se liikkuu liian hitaasti." Sillä nyt on kirkon aika 
tulla ulos kuorestaan. Nyt on tullut kirkon aika liikkua. Se on ollut maassa pitkän ajan. Ja nyt on 
tullut aika tulla ulos syvyyksistä ja tulla näkyville. Ja annetaan maailman hämmästellä tuota vanhaa 
ja muinaista voimaa, koska minä aion alkaa käyttämään teitä, sanoo armon Herra. Ja minä aion 
korjata virheet armon opetuksessa. Ja minä aion korjata kaikki virheet kaikissa opinkappaleissa 
koko kristityssä maailmassa. Kaikkien kirkon suuntauksien opetuksissa. Minä korjaan heidän 
virheensä nyt. Osa kuuntelee. Osa ei kuuntele. Osa hajoaa. Some will... Mutta tämä on tulossa 
sanoo Herra. Ja se tulee. Ja se tullaan näkemään. Koska tämän suuren kilpikonnan selkä on värikäs. 
Sillä ei ole voimakkaita värejä vaan sekoittuneita värejä. Sekoittunut kirkko. Ei sekoittunut 
opinkappaleissa vaan ihmisissä. Sillä minä aion kunnioittaa Joosefin takkia ja sitä, mikä ostettiin ja 
josta hinta maksettiin Jeesuksen ristiinnaulitsemisessa ja ylösnousemuksessa. Koska nyt kilpikonna 
on alkanut kävelemään sen varmaa ja vakaata tietään. Se on suojeluksessa eikä mikään sitä 
vahingoita. Halleluja. Halleluja. Se on kilpikonna, jota ei ole tässä mittakaavassa nähty maan päällä 
sitten Aatamin aikojen. Sillä minun voimani tulee olemaan suurempi kuin kukaan koskaan on 
nähnyt. Muhammed tullaan paljastamaan. Hänet tullaan paljastamaan sellaisenaan, mitä hän oli. Se 
saa sekulaarin uutismedian raivon valtaan. Mutta se tulee olemaan totuus ja se tulee olemaan 
kiistämätön totuus. Muistakaa tämä, sanoo Herra. Muistakaa tämä. Ja muistakaa uudelleen. 
Halleluja. Halleluja. Halleluja. 

Videossa 00:08:09

Kuuletteko profeetallista. Sillä Herra puhui nimen: Steven Tyler. Sillä Herra sanoo, minä tulen 
luoksesi. Sillä minä tulen luoksesi ja minä kutsun sitä lahjaa, jonka olen sinuun laittanut. Sinä tulet 
vaikuttamaan minun puolestani. Kilpikonnan ajassa. Sillä sinä olet ollut hitaasti tulossa, mutta nyt 
sinä olet saapunut paikallesi. Ja sinä ajat kilpikonnalla. Sillä tämä on aikaa, sanoo Herra, eikä 
ainoastaan hän vaan tämä on viihdetaiteen lippulaiva. Toiset seuraavat perässä. Sillä tulee olemaan 
miljardi sielua. Halleluja. ... Kun se eskaloituu. 
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Videossa 00:13:30

Kuulin Herran sanovan, että olen kävelyllä. Ja olen kävelyllä viihdeteollisuudessa. Aion kävellä 
viihteentekijöiden piirissä. Ja aion aloittaa täältä. Ja minä aion kävellä hitaasti heidän joukossaan. Ja
minä aion heittää heille mantteleita ja kutsumuksia. Osa heistä kääntää selkänsä ja osa lähtee 
seuraamaan, mutta tämä on viimeinen kutsu teille. Sillä minä kutsun teitä palvelukseeni. Teidän on 
vastustettava vasemmistoa. Teidän on vastustettava edistyksellisyyttä. Teidän on vastustettava lasten
murhaamista. Teidän on käytettävä taitojanne, jotka olette saaneet minulta. Älkääkä sanoko 
itsellenne, että ehkä en kykene enää tekemään töitä sen jälkeen. Tai näyttelemään tai pelaamaan tai 
laulamaan. Sillä Herra sanoo, jos he sulkevat oven likaisilla käsillään, minä luon uuden teollisuuden
alueen, jossa voitte toimia. 

Se on jo alkanut. Te olette nähneet sen ja myyneet elokuvia. Ja te olette nähneet sitä aivan viime 
aikoina. Ja minä voin vain kuvitella, koska nämä asiat ovat alkaneet. Ja minun armeijani 
värvääminen on alkanut. Koska tämä on sitä, mitä se tulee olemaan ja se tulee tapahtumaan nyt. 
Joten älkää etsikö toista tietä ulos tilanteesta. Sillä Krishnan jäsenet on ojennettu ja sidottu kiinni. 
Sillä nämä väärät uskonnot ovat tulleet tiensä loppuun. Sillä minä en enää siedä sellaista oman 
väkeni joukossa. Minä sanon rakkaalle väelleni: "Kuulkaa Herran sanaa. Lopettakaa lukemasta 
horoskooppeja. Älkää katsoko niihin enää." Lopettakaa avaamasta onnenkeksejä. Älkää katsoko 
sellaista enää. Lopettakaa leikkiminen salatieteen (okkultismi) parissa. Koska minä haluan nyt 
vahvistaa voimaa teidän joukossanne. Ja nämä asiat tukahduttavat sen. 

Vapauttakaa itsenne sellaisesta saastaisuudesta. Ja silloin minä välähdyksessä kasvatan hengellistä 
voimaa joukossanne, mikä saa silmänne loistamaan. Halleluja. Jumalan Lampaalle. 

Videossa 00:20:11

Minä näen oviportaikon. Ja minä kuulin sanan: oviportaikko. Sillä tämä oviportaikko ei ainoastaan 
johda toiselle tasolle. Ja oviportaat vievät sinut ovelle. Herra sanoo, että tulevaisuus on tuloillaan, 
jolloin teidän on käveltävä nuo portaat ja koputettava omaan oveenne. Ja te avaatte oven. Älkääkä 
kääntäkö selkäänne sille. Sillä minä lähetän tulevaisuuden vieraaksenne kotiinne. Halleluja. Me 
siunaamme Herraa. Me siunaamme Herraa. Me kiitämme sinua Herra. Minä kuulen jotain Berries. 
Berry. En ole varma, mitä se tarkoittaa, mutta minä kuulen Berry. Ja Herra sanoi, tee kuulette 
ääneen ja te tiedätte äänen tarinan Mulberry. Herra sanoi, että Berryssä tulee olemaan nykyaikainen 
ääni. Ja me kuulemme sen ja te tiedätte, että on sodan aika. Halleluja. Tuolla hetkellä on aika 
mennä. Halleluja. Piilottakaa tämä ja ... ei, älkää piilottako tätä. Se oli minä. Herra sanoo, kuulkaa 
se korvissanne. Berry. Halleluja. Halleluja. 

En tiedä, onko Berry ajankohta vai henkilö. Nämä asiat kuullaan, kun tulevaisuus tuli ovelle. Nämä 
asiat kuullaan eikä tulevaisuus ole vielä edes tullut ja koputtanut ovellesi. Te kuulette asioita, sanoo 
Herra. Odottakaa vain, mitä kuulette silloin, kun tulevaisuus kävelee oviportaikossa ylöspäin. Te 
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kuulette asioita kansakunnista, kaupungeista, osavaltioista, maakunnista. 

Videossa 00:30:04 

Kun olin pikkupoika. Kun olin pikkupoika, en ollut niin pieni. Mutta minun isoäitini, joka näki 
asioita oman elämänsä eri aikoina. Olen usein miettinyt ja kysynyt tämän kysymyksen. Ja te ja minä
olemme puhuneet tästä kysymyksestä. Ja olen usein pohtinut tätä asiaa. Hän istui tuolissaan. Ja hän 
joko oli nukahtanut tai oli vain kääntynyt katsomaan verkko-oven suuntaan. Se oli vanha talo, jossa 
oli verkko-ovi. Muistan repeämät siinä. Ja pieni tyttö, nuori tyttö käveli portaita ylös. Hänellä oli 
punaista päällään. Ja hän vain käveli rappusia ylöspäin. Ja kutsun isoäitiäni. Ja hän näki sen. Hän 
nousi ylös tuolistaan ja samalla pikkutyttö ojensi kättään ja oli tarttumassa ovenkahvaan. Samalla 
isoäitini sulki oven. Ja tietenkään luonnollisessa maailmassa siellä ei ollut ketään. Tuo oli, Herra 
sanoo, tulevaisuus. Se tuli ylös hänen portaitaan avaamaan ovea. Oli syy mikä tahansa, isoäiti sulki 
oven. 

Mutta kun tulevaisuus tulee minun ovelleni, minä avaan sen. Ja minä kuuntelen ja minä yritän 
katsoa ja nähdä. Tulevaisuus on yrittänyt koputtaa ovella jo pitkän aikaa. Ihmisten elämässä. Tämä 
on koputuksen aikaa. Olimme Idahossa profeetallisessa konferenssissa. Se on vuoristossa... 

Videossa 00:36:23

Hän tulee katsomaan avaatko sinä oven, jotta hän voi näyttää sinulle asioita, jotka olivat piilossa 
aikaisemmin. Kutsukaa Herraa, jotta hän näyttää teille vastauksia ja antaa teille valoa, jotta pääsette 
tilanteen läpi. Tulevaisuus tulee ja koputtaa. Joten avatkaa ovi. Avatkaa ovi. Mitä se tarkoittaa? 
Älkää vieroksuko profeetallista. Älkää hyljätkö profeetallista lahjaa. Sallikaa niiden toimia 
kirkossanne. Antakaa sen puhua ääneen. Sallikaa äänen kuulua. Koska ne tuovat tulevaisuuden 
ovellenne, sanoo Herra. Minä tuon sen ovellenne. Minä murtaudun uskonnollisen kuristusotteen 
hyökkäyslinjan läpi. Minä murtaudun tuon linjan läpi ja minä tuon sinne profeetallisia lahjoja. 
Päästäkää ne sisään. Antakaa heidän puhua. Antakaa heidän sanoa. Sanoo Herra.

Antakaa heidän puhua heikoille. Antakaa heidän puhua heikoille. Antakaa heidän puhua heikoille. 
Antakaa heidän puhua heikoille. Antakaa heidän puhua heikoille. Ja heistä tulee vahvoja. Antakaa 
heidän puhua heikoille. Antakaa heidän puhua heikoille. Antakaa heidän puhua heikoille. Antakaa 
heidän puhua heikoille. Antakaa heidän puhua heikoille. Ja heistä tulee vahvoja. Kuulkaa koputusta.
Kuulkaa koputus. Kuulkaa koputus. Kuulkaa koputus. On tulevaisuuden aika. Herra sanoo, että 
olette nyt paikassa ja ajankohdassa, kun tulevaisuudesta tulee menneisyys. Sillä tässä paikassa ja 
ajassa tulevaisuutenne alkaa syrjäyttämään menneisyytenne. Sillä tulevaisuutenne on valoisa 
minussa, sanoo Herra. Ja se saa teidät voittamaan ongelmanne menneisyydessänne veressä. Sillä 
tämä on tulevaisuuden aikaa. Koputuksen ajassa. Sanoo Herra...
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Joskus tulevaisuus tulee portaissanne ylöspäin pienillä jaloilla. Ja ne näyttävät aivan lapsen jaloilta. 
Sillä minä en aio tallustella ovesi läpi. Koska se tapahtuu uskon avulla - lapsenuskon avulla. 
Lapsenusko astelee oviportaikossasi. Ja se koputtaa. Kyllä, Herra sanoo. Kuulin hänen sanovan 
tämän. Hän puhuu minun isoäidistäni. Hän sanoo, kun tulevaisuus tuli isoäitini ovelle, hän ei 
koputtanut vaan hän olisi vain aikonut avata oven. Jos hän ei olisi... Tulevaisuus olisi ollut vieraana.
Nämä asiat ovat arvoituksia. Mutta ne paljastuvat tulevina päivinä. Halleluja. Halleluja.

Herra, me siunaamme sinua tästä päivästä.
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