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Joku herättäkää minut ja sanokaa, ettei tämä ole tapahtumassa! NYT tiedän, miksi 
tuomiopäivä on pian tulossa!

Video: https://www.youtube.com/watch?
v=qdVWhihin_k&t=216s&ab_channel=GabeTheStreetPreacher

Haluan näyttää teille kuvan, joka annettiin minulle. Ja se näyttää, mitä aikaa elämme. Nämä eivät 
ole tavallisia aikoja, joita elämme. Ja meidän tulisi tarkkailla, mitä on edessämme. Kun meillä on 
tällainen sukupolvi, joka kieltäytyy noudattamasta Jumalan moraalia ja lakeja, meillä on edessämme 
satuja. Me kuulemme harhakuvitelmia, valheita ja moraalittomuutta ja irstailua. On hämmästyttävää, 
mitä näemme nykyisin. 

Ennen kuin näytän teille tämän kuvan, Sananlaskuissa 22:6 sanotaan: "Totuta poikanen tiensä 
suuntaan, niin hän ei vanhanakaan siitä poikkea." Nyt, tämä on hyvä asia heille, jotka ovat Herrassa: 
opettaa lapset Jumalan tielle. Ja se on sitä, mihin pyhät kirjoitukset suuntaavat. Voit myös kasvattaa 
lapsesi hyvin liberaalilla tavalla tai moraalittomalla tavalla, ja kun he ovat vanhoja, he eivät poikkea 
siltä tieltä. Se on heissä sisällä. Ainoa tapa, jolla he pääsevät siitä eroon: he syntyvät uudelleen 
(ylhäältä). Jos Jeesus Kristus tulee heidän elämäänsä ja muuttaa heidän elämänsä, he ovat uusia 
luomuksia Kristuksessa. Muussa tapauksessa opitut tavat pysyvät osana heidän elämäänsä. Se on 
näkemäämme moraalittomuutta elämäntyylinä. Toimintahäiriöitä ja kieroutuneisuutta. 

Katsokaa tätä (video 1:50). Saatana haluaa napata pienet lapset niin nuorena kuin mahdollista. 
Saatana haluaa napata pienet lapset niin nuorina kuin mahdollista. Me luimme juuri äskettäin jakeen. 
Totuta lapsi tiensä suuntaan, niin hän ei vanhanakaan poikkea siitä. Kun he opettavat lapsensa 
uskomaan satuja ja valheita, tuhotakseen totuuden, ja näyttävät heille tämän kieroutuneisuuden 
nuorella iällä. He menevät lapsuutensa ja aikuisuutensa elämässään uskoen, että tämä on tavallista. 
Että tämä on tavallista. Ja tämä on sitä, mitä me näemme parhaillaan tietyissä leluissa ja nukessa. 

Me näemme tällaista, koska kysymys on yhdenvertaisuudesta. Sillä varmistetaan, ettei yksikään jää 
huomiotta. He eivät pidä yhtä näkemystä oikeana vaan he haluavat, että jokaisella on tämä 
ymmärrys siitä, te tiedätte tämän, ihmisiä on kokoelma eri tyyppejä. Satuja, taruja, taruja. 
Kansansatuja. Se on yritys tuoda tarina tai kansansatu yleiseen tietoisuuteen tekemällä tiettyjä 
operaatioita. Näin saadaan aikaan asioita, jotka eivät ole totta alkuperältään. Mutta, tämä, tämä on 
sitä, mitä näemme nyt. Tämä on sitä, mitä he näkevät leikkikaluissaan ja pienoisfiguureissaan. Ja 
olettaisin jopa, että tämä tulee kasvamaan maailmanlaajuisesti. 

En tiedä, mistä maasta tämä kuva tulee. Ehkä, joku teistä tunnistaa tekstin kielen. Asia on kuitenkin 
tämä: tilanne on muuttumassa hyvin huonoksi. Ja röyhkeys, kuunnelkaa,..., me kohtaamme tässä 
henkiä. Me emme taistele verta ja lihaa vastaan. Okei. Tämä on hengellistä pahuutta korkeuksissa, 
valtoja, voimia, jotka tietävät, mitä ovat tekemässä. Joten, he vaikuttavat poliitikkoihin ja opettajiin 
ja paikallisiin hallituksiin ja keksijöihin ja yrityksiin. He vaikuttavat kyseisiin ihmisiin noissa 
mainituissa paikoissa, joten he voivat alkaa valmistamaan jotain tämän kuvan kaltaista. Tuottamaan 
tällaista. Meidän on parasta tarkkailla sitä, mitä ostamme lapsillemme. 

Tehkää pikainen tutkimus sinne ja varmistukaa, että kaikki näyttää siltä, miltä sen pitää näyttää. 
Koska lapset tutkivat asian kuitenkin ja löytävät jotain, mikä on luonnon vastaista. Satuja. Joten, 
olemme tulleet tähän pisteeseen. Meidän sukupolvemme aikana. Olisimmeko nähneet jotain tämän 
kaltaista 10,20,30 vuotta sitten? En usko niin. Minä en varmasti nähnyt mitään tällaista. Kasvoin 80-
luvulla ja 90-luvulla. Me emme olisi edes ajatelleet mitään tämän suuntaista. Meillä oli 
Transformers ja GI Joe ja pieniä robotteja, joilla leikittiin ja Tonka truck. Ja tytöillä oli Barbit ja My 
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Little Pony ja Strawberry Shortcake tai mikä tahnsa se olikin. Ja pojilla oli omat juttunsa ja tytöillä 
oli omat juttunsa. Ja kaikki oli hienosti. Me tiesimme rajan. 

Me tiesimme rajan, kun menimme leluosastolle tavaratalossa, me menimme omalle osastollemme ja 
tytöt menivät toiselle. Mutta, nyt jälleenmyyjät eivät tee mitään eroa leikkikalujen välillä. Siis, onko 
se pojille vai tytöille. He vain laittavat kaikki yhteen. Ja se tuottaa paljon sekaannusta. Kun 
pikkupoika kulkee tavaratalon käytävällä ja etsii tiettyä leikkikalua tai -välineitä, ja hän saa käsiinsä 
jotain tämän kaltaista. Hän ottaa käteensä My Little Ponyn, koska se on GI Joen ja Transformerin 
vieressä. Kaikki on liitetty yhteen. Eikä asioiden välille enää laiteta eroja näinä viimeisinä aikoina. 
Ja meidän on tarkkailtava lapsiamme, etteivät he saa käsiinsä tavaroita kuten tämä. Mutta tällaisessa 
tilanteessa me olemme nyt. 

Ja se on yhdensuuntainen Sodoman ja Gomorran ajan kanssa. Lootin aikojen kanssa. Nooan päivien 
aikaan. Minä voin vain kuvitella, mitä irstauksia ja pahuutta tuossa maassa nähtiin aikoinaan. Koska 
Jeesus sanoi, että Ihmisen Pojan saapumisen aikaan olemme Nooan kaltaisessa ajassa ja Lootin 
ajassa. Joten tulemme näkemään samankaltaisuuksia irstailussa. Heillä ei aikoinaan ollut kaikkia 
teknologisia saavutuksia, jotka meillä on, ja joiden avulla tuotetaan tällaista. Mutta heidän aikaan oli 
varmasti asioita, jotka vastustivat standardia ja luontoa. Ihmiset olivat vain järkyttyneitä nähtyään 
sellaista. Ja olemme tulossa siihen pisteeseen tässä ajassa, jossa elämme. On järkyttävää nähdä jotain 
tämän kaltaista. Se on vain hämmentävää.

Ja siksi olemme tuolla ulkona. Siksi me julistamme. Siksi me opetamme. Siksi me huudamme. Siksi 
meillä on banderolli. Siksi meillä on megafoni. Meidän on annettava ihmisten tietää, mikä on tulossa 
eteemme. Koska, kun se tulee, he kuulevat julistamisen. He kuulevat opetuksen. He saavat 
muistutuksen siitä. "Minä muistan kuinka se saarnaaja puhui asiasta kadunkulmassa aikoinaan." 
"Minä muistan, kuinka se tyyppi kadunkulmassa piti banderolliaan näkyvillä." "Hän julisti, että 
nämä asiat ovat pian arkeamme ja nyt ne ovat jo täällä." Ja pam, Jumalan sanan siemen, joka on 
istutettu, alkaa kasvamaan. Se on istutettu. 

Joten, kyllä, olemme hullussa ajassa. Ja se tulee muuttumaan hullummaksi. Ja tämä kuva on vain 
esimerkki siitä, miten järjettömäksi se on muuttumassa. Seuraavaan kertaan. 
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