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Video: https://www.youtube.com/watch?v=pC5pa1ab1Wo&ab_channel=GabeTheStreetPreacher

Viimeinen piikki (mihin vedetään raja)

Ylistäkää Herraa jokainen. On hyvä olla täällä kanssanne jälleen tänään. Haluan puhua lyhyesti 
erittäin tärkeästä aiheesta, joka liittyy piikkiin. Me olemme puhuneet tästä jo aikaisemmin. Ja 
olimme toivoneet, että pääsemme eteenpäin tästä aiheesta, mutta tämä vain tulee eteemme yhä 
uudelleen. Näyttää siltä, että voimat, jotka haluavat pysyä vallassa ja käyttää sitä kansalaisiin, 
jatkavat tuon agendansa parissa. Alunperin tein videon, jonka nimi uskoakseni oli "kovat ajat, kovat 
päätökset" (tough times, tough decisions) tai jotain tuohon suuntaan. Ja minä sanoin tuossa 
videossani selvästi, että jokaisen on tehtävä valinta.

Koska tuon videon tekemisen aikaan, he uhkasivat meitä työttömyydellä. Ja sanoivat, jos emme ota 
piikkiä, meillä ei ole työpaikkaa. Ja se oli melko hälyttävää monelle ihmiselle, jotka ovat vastuussa 
perheensä elatuksesta. Ja me hyödynnämme kirjoituksen kohtaa, jossa sanotaan, mies, joka ei tue 
perhettään on pahempi kuin epäuskoinen. Hän on kieltänyt uskonsa. Ja tuo näkökulma 
mielessämme, me sanoimme. Jos henkilön pitää ottaa piikki vain tehdäkseen työnsä. Ei siis ollut 
kysymys terveysturvallisuudesta. Koska kristittyinä, uudestisyntyneinä kristittyinä, meidän 
turvallisuutemme tulee Herralta. Kysymys ei ollut terveysturvallisuudesta vaan kysymys oli siitä, 
että pääset sisälle Walmartiin ja sieltä ulos - tuohon aikaan. 

Tee sama asia tämän piikin kanssa. Tee se ja saat pitää työpaikkasi. Tuo oli näkökulmamme videon 
tekemisen aikaan. Ja me uskoimme, että tulee olemaan yksi piikki ja sillä selvä. Korkeintaan kaksi 
piikkiä ja asia on sillä selvä. No, tuon videon tekemisestä on jo jonkin verran aikaa. Ja sen jälkeen 
me näemme tällaisia lehtikirjoituksia: "Kolme, neljä vai enemmän: mikä on maaginen numero 
lisäpiikeille?" Kun he alunperin sanoivat, yksi riittää. Ja korkeintaan kaksi. Sinä saat pitää 
työpaikkasi. Mutta nyt, jotta saat pitää työpaikkasi, tai opiskelupaikkasi yliopistossa, tai koulussa tai 
julkisessa koulussa tietyissä osavaltioissa, he haluavat jatkaa piikittämistä. Ja tämä on kohta, johon 
vedämme rajan. 

He ovat hyödyntäneet valtaansa. Heidän niin kutsuttu teknologiansa ei toiminut. Tämä oli uutta 
meillekin emmekä ymmärtäneet asiaa. Tästä on ollut liikkeellä paljon erilaisia teorioita. Siitä, mitä 
tämä teknologia on. Ajateltiin, että rokote suojaa henkilöä tulevaisuuden infektioilta, mutta niin ei 
ollutkaan. Ihmiset sairastuivat siitä huolimatta. He saivat nuhan aivan kuten luonnossa tapahtuu. 
Mutta nyt, jälkeenpäin arvioituna, kysymys oli vain siitä, että saadaan ihmiset tottelemaan. Ja näin 
ihmiset saatiin hallintaan. Ja tämä kaikki on vain valmistelua antikristus-järjestelmää silmällä pitäen.

Sen jälkeen, me olemme poistaneet tuon videon. Ja aivan oikeutetusti niin. Se ei ole mitään sellaista,
missä haluan olla mukana. Se on toimintasuunnitelma: harhaanjohtamista. Harhakuvitelma. On 
olemassa monia ihmisiä, jotka ottivat sen vain säilyttääkseen työpaikkansa. Ja on niitäkin, jotka 
tuomitsevat sellaiset ihmiset, jotka tekivät niin. Ja se on väärin. Kysymyksessä ei ole anteeksi 
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antamaton synti. Se ei ole asia, joka estää henkilöltä pääsyn Jumalan kuningaskuntaan kuten eräät 
ovat virheellisesti sanoneet. Mutta jos otit sen jonkun toisen syyn takia, koska pelkäsit tämän 
kaltaista kulkutautia. No, se on aivan toinen tarina. 

Sinun pitää puhua Jumalalle siitä. Ja tunnustaa Jumalalle, että sinä etsit toisenlaista suojaa, joka 
todellisuudessa ei ollutkaan sitä. Se oli vale. Jos on aikasi, se on aikasi. Se on asian ydin. Kaikki 
sielut ovat minun, sanoo Herra. Joten, asia on niin, että jokaisella henkilöllä on viimeinen 
käyttöpäivä. Ja riippuu Jumalasta, viime kädessä, jos on sinun aikasi mennä. Ja jos ei ole aikasi 
mennä, niin mikään ei voi pysäyttää sinua. Jos se on Jumalan tahdon vastaista. Hän sallii asioden 
tapahtuvan oman tahtonsa mukaisesti ja omaksi kunniakseen ja omasta syystä. On olemassa Jumalan
miehiä, jotka elävät pitkään ja on Jumalan miehiä, jotka elävät lyhyemmän elämän. Se on kaikki 
Jumalan kunniaksi ja hänen tarkoituksensa mukaista. 

Joten asia on siinä, että tämä ei tule päättymään koskaan. Selvästikään. Toinen henkilö kertoo, että 
jotkut ihmiset ottavat neljännen ja viidennen piikkinsä. Milloin tämä päättyy? Kuten sanoin, meidän 
on vedettävä raja jonnekin. Ja näyttää siltä, että tämä ei ole jotain sellaista, minkä he haluavat jäävän
pois arjesta. "Uusi laki pyrkii ottamaan käyttöön osavaltion laajuiset Covid-19 -rokotevaatimukset 
kaikille työntekijöille ja urakoitsijoille" (16.3.2022). Ei edes tässä osavaltiossa, Californiassa. Nyt he
puhuvat laista, joka vaatii kaikille työntekijöille koko osavaltiossa pakollisen piikin. Uusille 
työnhakijoille tai uuteen työhön - uusille työntekijöille. 

Harhakuvitelma ei tule päättymään. Antikristus-järjestelmä jatkaa kulkuaan ja se saa vauhtia ja 
tapahtuu lumipalloilmiö. Ja on kysymys meistä yksilöinä, että vedämme rajan johonkin. Ja lopuksi 
sanoisin vielä, että monet ovat kysyneet. Ja he kysyvät vieläkin: oliko tämä pedon merkki? Ei, tämä 
ei ollut pedon merkki. Estääkö piikki minulta pääsyn Jumalan kuningaskuntaan? Ei. Se oli jotain, 
minkä teit siihen aikaan. Ehkä teit sen hätiköiden. Ehkä sinulla ei ollut riittävästi tietoa. Et ollut 
tutkinut asiaa riittävästi. Ja se on jotain sellaista, minkä Jumala ymmärtää. Ihmiset käyttävät crack-
kokaiinia ja heroiinia ja pcp:tä ja hekin ovat oikeutettuja katumukseen ja pääsevät sisälle Jumalan 
kuningaskuntaan. Jotkut noista huumeista tappavat sinut siihen paikkaan. 

Kuunnelkaa: tehkää tutkimusta, tutkikaa, tutkikaa, tutkikaa. Olkaa minua etevämpiä 
tutkimuksessanne. Ja silloin sinä todella tiedät, kun teet omaa tutkimusta. Tämä on tapa, jolla hankit 
itsellesi tietoa. Tieto on valtaa. Ihmiset menehtyvät tiedon puutteeseen. Joten me haluamme saada 
niin paljon tietoa kuin voimme saada. Totuudenmukaista tietoa, joka kattaa laajan alueen. Se on sitä, 
mitä me alunperin halusimme tehdä, mutta se ei ollut heidän mielestään sopivaa. He haluvat 
ehdollistaa sinut tähän käyttäytymismalliin loppuelämäksi. Mutta raja on vedettävä johonkin. 

Rukoilen rauhaa ja terveyttä sinulle Jeesuksen Kristuksen nimessä. Seuraavaan kertaan.
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