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Onko uskonnollinen poikkeuslupa tulossa tiensä päähän USA:ssa 
(lopunajan merkki)

Veli Gabe,

Minun uskonnollinen poikkeuslupa hyväksyttiin.

Aamen!

Kiitos sinulle työstäsi!

Sisar, ------

*** Raamatun lainaukset: Raamattu 1933/38 ja King James Version (KJV) ***

Katsotaan tätä viestiä. Tämä on sitä, missä olemme yhteiskunnassamme ja ajassamme juuri 
parhaillaan. Ja minä puhuin tästä aikaisemmin, kun joku kiinnitti huomioni asiaan ja siihen, ettei 
näistä asioista puhuta kirkossa enää. He ajattelevat, että kaikki on hyvin. Ja että kaikki etenee kuin 
tavallisesti. Ei. 

Me emme ole tavallisessa ajassa. Me olemme sellaisessa ajassa juuri nyt, jos haluat säilyttää 
työllisyytesi, sinun täytyy suostua siihen, mitä he kertovat, että sinun pitää tehdä. Tai sinä menet 
kotiin. Sinä menet kotiin tai tietyissä tapauksissa, jota tapahtuu yhä harvemmin ja harvemmin, sinä 
saat poikkeusluvan. Ja se joko hyväksytään tai hylätään. Tässä tapauksessa se hyväksyttiin, koska 
minun piti lähettää jotain lepyttääkseen heidät. 

Koska minä olen niin kutsuttu uskonnollinen henkilö tai heidän näkökulmastaan uskonnollinen 
palvelija (religious minister). Minä olen Jeesuksen Kristuksen palvelija. Joko sinä hyväksyt sen tai 
et, me puhumme totuuden. Me teemme Jumalan työn. Mutta tämä on asian ydin, tähän me olemme 
päätyneet. Asiat on käännetty ylösalaisin. Hyvä on pahaa ja paha on hyvää. Ihmiset joutuvat yhä 
enemmän ja enemmän harhaan johdetuksi. Jopa siihen pisteeseen saakka, että he luopuvat uskostaan
harhautuksen vuoksi. Ja he eivät pääse sieltä ulos.

Eikä ole väliä sillä, mitä heille esitetään. Ei ole väliä sillä, minkälainen totuus heille annetaan. He 
eivät pääse sieltä ulos. He ovat alistuneet pimeälle puolelle. Filippiläisille 2:3: "...ettekä tee mitään 
itsekkyydestä tai turhan kunnian pyynnöstä, vaan että nöyryydessä pidätte toista parempana kuin 
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itseänne." KJV: "Let nothing be done through strife or vainglory; but in lowliness of mind let each 
esteem other better than themselves." Fil. 2:4: "ja että katsotte kukin, ette vain omaanne, vaan 
toistenkin parasta." KJV: "Look not every man on his own things, but every man also on the things 
of others."

Ja jos vertaamme edellistä jakeeseen, joka sanoo, että viimeisinä aikoina... Uskon, että siinä on 
kysymys faktasta, että vääryys vallitsee, monen rakkaus muuttuu kylmäksi. Verrataan sitä lopun ajan
profetiaan, että ihmisistä tulee yhä itsekkäämpiä ja itsekeskeisempiä näinä lopunaikoina. Ja he 
osoittavat huomaavaisuuden puutetta toisia kohtaan. Heistä tulee pahoja ja kovasydämisiä näinä 
viimeisinä aikoina. 

Se on sitä, mitä näemme pimeyden puolella. Se on sitä, mitä näemme zombeissa. Se on sitä, mitä 
näemme antikristus-järjestelmässä ja hänen piruissaan - osa heistä on naapureitasi. Luultavasti 
saman kadun varrella. Osa heistä on työkavereitasi. Osa heistä on perheenjäseniäsi. He ovat 
kääntyneet pimeyden puolelle, joten he osoittavat paljon kovasydämisyyttä. He osoittavat 
huolenpidon puutetta. Myötätunnon puutetta. He tuovat esiin vain pahuuden värejä näinä viimeisinä 
aikoina.

Joten me vertaamme sitä filippiläisille 2:4:ään, missä kerrotaan, ja ihmiset, Jumalan sana ei katoa. 
Se on yhä täällä. Ja me kristittyinä noudatamme sitä loppuun saakka. Taivas ja maa katoavat, mutta 
Jumalan sana ei katoa. Ja että katsotte kukin, ette vain omaanne. Yksinomaan. Ette vain omaanne. 
Vaan toistenkin parasta. Toisten asioita. Ja se on sitä, mitä me teemme kristittyinä. Me katsomme 
toistenkin parasta. Ja yritämme avustaa heitä parhaamme mukaan. 

Se on siinä kaikki, mitä voimme tehdä. Minä tunnen myötätuntoa ihmisiä kohtaan kuin tämä tässä, 
joka on työskennellyt tietyssä työssä monta, monta vuotta. Ja heille annetaan uhkaus. Joko sinä 
suostut tai et tai osoitat meille jonkinlaisen perustelun sille, ettei sinun tarvitse suostua. Ja se on sitä, 
mitä me pystyimme antamaan. Ja kiitos Jumalalle, että tämä henkilö sai säilyttää työnsä. 
Toistaiseksi. 

Ihmiset, en toivo mitään pahaa kenellekään, mutta me jo tiedämme, minne tämä on menossa. Me 
emme enää kykene vetoamaan poikkeuslupaan kovin pitkään. "New Yorkin osavaltion 
terveydenhuollon työntekijät eivät enää saa poikkeuslupaa Covid-19 -rokotuspakkoon, oikeuden 
päätös." Minä uskon, että he aikovat pyyhkäistä kokonaan... Ja he ovat jo tehneet vastaavaa toisissa 
maissa.

"Rokotuksen kurinpalautus: Australia julistaa uskonnolliset poikkeusluvat laittomiksi..." Monissa 
maissa ei ole uskonnollisia poikkeuslupia. Monissa muissa maissa. Monissa muissa paikoissa. Jopa 
täällä USA:ssa. Joissain työpaikoissa on täysin hylätty uskonnolliset poikkeusluvat. Se on tulossa. Ja
se häipyy hitaasti. Se on vielä olemassa ja voitte vielä hyötyä siitä. Ja jos haluatte ottaa minuun 
yhteyttä, teen mitä voin tehdä puolestanne. Koska en minä ole huolehtimassa ainoastaan omista 
asioistani vaan haluan toistenkin parasta. Kuten kirjoituksissa sanotaan. Joten, minä olen täällä teitä 
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varten kuten Herran Jeesuksen Kristuksen palvelijan kuuluukin. Avustan teitä kaikilla osaamillani 
tavoilla tällaisina aikoina. 

Ennen kuin lopetamme, katsotaan Matteus 6:25: "Sentähden minä sanon teille: älkää murehtiko 
hengestänne, mitä söisitte tai mitä joisitte, älkääkä ruumiistanne, mitä päällenne pukisitte. Eikö 
henki ole enemmän kuin ruoka ja ruumis enemmän kuin vaatteet?" KJV: "Therefore I say unto you, 
Take no thought for your life, what ye shall eat, or what ye shall drink; nor yet for your body, what 
ye shall put on. Is not the life more than meat, and the body than raiment?" Matteus 6:26: 
"Katsokaa taivaan lintuja: eivät ne kylvä eivätkä leikkaa eivätkä kokoa aittoihin, ja teidän 
taivaallinen Isänne ruokkii ne. Ettekö te ole paljoa suurempiarvoiset kuin ne?" KJV: "Behold the 
fowls of the air: for they sow not, neither do they reap, nor gather into barns; yet your heavenly 
Father feedeth them. Are ye not much better than they?"

Ettekö te ole paljoa suurempiarvoiset kuin ne? Ettekö te ole paljon arvokkaampia kuin linnut? 
Taivaan lintuja arvokkaampia, veli. Ettekö ole paljon arvokkaampia kuin taivaan linnut? Sisar 
Herrassa. Kyllä, te olette. Joten, jos Jumala ruokkii taivaan linnut, eikö hän anna sinullekin 
tarvitsemasi. Eikö hän ruoki teidätkin? Vaikka olemme menossa sisään suuren koettelemuksen 
aikaan. Ja antikristus yrittää tehdä kaikille olemassaolonsa selväksi - hyvin pian. 

Jos olet Jumalan lapsi, Jumala pitää sinusta huolen läpi koko ongelmallisen ajanjakson. Joten, älä 
murehdi näistä asioista, jotka ovat tulossa kohdallesi. Luota vain Herraan ja tee hänestä suojasi. 
Herran Jeesuksen Kristuksen nimessä. Seuraavaan kertaan. Aamen.

3/3


	Onko uskonnollinen poikkeuslupa tulossa tiensä päähän USA:ssa (lopunajan merkki)

