
TARPEELLINEN HERÄTYSSOITTO

A NEEDED WAKE-UP CALL

By Jonathan Brentner, January 3, 2023

Viimeisten kahden vuoden aikana sitä on tapahtunut kaikkialla maailmassa, mutta nyt miljoonat 

ovat nähneet sen suorassa lähetyksessä maanantai-illan NFL-ottelussa.

Damar Hamlin'in yhtäkkinen romahtaminen pelikentälle järkytti monia, myös minua. Onneksi 

pelastushenkilöstö sai hänen sydämensä jälleen sykkimään, vaikka hänen tilansa on tällä hetkellä 

kriittinen.

Rukoilemme hänen, hänen perheensä ja joukkuetovereidensa puolesta. (Kiitos Jumalalle! 

Vastauksena miljoonien rukouksiin Damar Hamlin on toipunut ja palannut kotikaupunkiinsa 

Buffaloon).

Tohtori Peter A. McCullough, yksi Amerikan tunnetuimmista kardiologeista, uskoo, että Hamlin'ia 

hoitaneiden lääkäreiden pitäisi vakavasti harkita sydänlihastulehdusta Hamlinin äkillisen 

sydänkohtauksen syynä. Tammikuusta 2021 lähtien tämän sydänsairauden tapaukset ovat 

lisääntyneet räjähdysmäisesti teini-ikäisten ja nuorten aikuisten keskuudessa, mikä on joissakin 

tapauksissa johtanut kuolemaan. 



KUOLEMANTAPAUSTEN MAAILMANLAAJUINEN LISÄÄNTYMINEN
Yhä useammat tunnustavat, että äkkikuolemien liiallisessa määrässä eri puolilla maailmaa on 

jotakin pahasti vialla. Vaikka Hamlin on yhä elossa ja toipunut sydänkohtauksestaan, hänen 

sydänpysähdyksensä korostaa tätä asiaa.

Rasmussen'in 2. tammikuuta 2023 julkaistun mielipidetutkimuksen mukaan lähes puolet 

amerikkalaisista epäilee, että COVID-19-pistokset voivat olla syyllisiä selittämättömien 

kuolemantapausten merkittävään lisääntymiseen. Noin joka neljäs uskoo tuntevansa jonkun, joka 

on kuollut niihin.[i] 

Luen lähes päivittäin, että joku alle 45-vuotias saa vakavan aivohalvauksen tai kuolee 

sydänkohtaukseen. Näen aivan liian usein kertomuksen teini-ikäisestä, joka kuolee yhtäkkiä tällä 

tavalla.

ELIITIN VÄESTÖNVÄHENTÄMISSUUNNITELMA 

Olen kirjoittanut useissa aiemmissa viesteissä globalistien väestön vähentämistä koskevista 

suunnitelmista. Silti monet uskovat ja pastorit pitävät tällaista asiaa aivan liian äärimmäisenä, että 

sitä voisi edes pitää totena.

Eliitillä ei kuitenkaan ole mitään ongelmaa myöntää avoimesti tappavaa agendaansa. Jonkin aikaa 

sitten kuuntelin Bill Gates'in useita vuosia sitten pitämää puhetta, jossa hän sanoi selvästi, että 

15% kuolleisuus rokotteen seurauksena olisi hyväksyttävä. Jos tätä prosenttilukua sovelletaan 

niiden ihmisten määrään Yhdysvalloissa, jotka ovat ottaneet nyt kuuluisan injektion, niin se tekee 

30 miljoonaa kuolemaa.

Juuri eilen seurasin, kun eräs nainen sanoi sosiaalisen median välityksellä Maailman 

Talousfoorumin johtajalle Klaus Schwab'ille, että maailman on palattava 500 vuoden takaiseen 

väestön määrään, koska vain niin alhainen määrä on kestävä tulevaisuuden kannalta. Muutama 

kuukausi sitten kuulin erään toisen globalistin asettaneen tavoitteeksi, että Amerikan väkiluku 

vuonna 2025 olisi 100 miljoonaa. Se järkytti minua!

Tällaiset puheet väestön vähentämisestä ovat aivan liian yleisiä eliitin vallanpitäjien keskuudessa, 

mutta hyvin harvat kiinnittävät niihin huomiota.

HERÄTYSSOITTO MEILLE JA PASTOREILLE

Riippumatta siitä, mikä aiheutti Hamlin'in äkillisen sydänkohtauksen, sen pitäisi olla herätys meille 

kaikille ja erityisesti niille, joiden tehtävänä on huolehtia Kristuksen ruumiista. Pastorit eivät voi 

enää kieltää Ilmestyskirjan lukujen 4-18 nopeasti lähestyvän täyttymyksen todellisuutta. Apostoli 

Johanneksen sanat näissä luvuissa eivät ole symbolisia eivätkä historiaa; ne edustavat maailman 

tulevaisuutta koskevaa profetiaa. Näemme näiden tuomioiden esiasteita kaikkialla maailmassa.
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Meillä voi olla vain tunteja jäljellä ennen Jeesuksen ilmestymistä, tai siihen voi mennä päiviä, 

viikkoja, kuukausia, tai jopa paljon kauemmin. Lukemattomat merkit viittaavat, että normaali elämä 

sellaisena, kuin sen tunnemme, on nopeasti päättymässä. Antikristuksen henki on jo ahkerasti 

töissä ennen hänen paljastamistaan maailmalle, joka voi tapahtua vasta Tempauksen jälkeen.

Sanat Room. 13:11-12 sopivat meihin tänä päivänä ehkä paremmin kuin koskaan:

Ja tehkää tämä, koska tunnette tämän ajan, että jo on hetki teidän unesta nousta; sillä 

pelastus on nyt meitä lähempänä kuin silloin, kun uskoon tulimme. Yö on pitkälle kulunut, 

ja päivä on lähellä. Pankaamme sentähden pois pimeyden teot, ja pukeutukaamme 

valkeuden varuksiin. 

Pyhät tarvitsevat toistuvia muistutuksia välittömästä ja iloisesta toivostaan koskien Jeesuksen 

ilmestymistä tänä historian pimeänä aikana. Silti monet pastorit eivät koskaan mainitse 

evankeliumin "autuaallista toivoa" ja vielä useampien kieltäessä sen raamatullisen pohjan.

AIKA KATSOA YLÖSPÄIN

Koko sydämestäni uskon, että tämän päivän profeetalliset merkit viittaavat Tempauksen 

läheisyyteen; Sanon tämän, koska kaikki mitä näen, huutaa seitsenvuotisen ahdistuksen 

läheisyyttä.

Tiedän myös, että Herra on sekä suvereeni että kaikkivaltias. Meidän näkökulmastamme Hän 

saattaa lykätä tämän kauhistuttavan ajan alkamista maan päällä pidempään, kuin voimme kuvitella

ja sen myötä paluutaan viemään meidät kotiin kirkkauteen.

Siitä huolimatta nyt on aika katsoa ylöspäin ja pitää tämän elämän asiat löysästi käsissämme. En 

voi unohtaa näkyä, jossa Hamlin kaatuu yhtäkkiä kuolleena ja nopeaa hätäensiapua, joka tarvittiin 

palauttamaan hänet henkiin. Rukoilen, että hän toipuu täysin.

Jos tämä olisi tapahtunut 60 vuotta sitten, se olisi silti herättänyt dramaattista huomiota. Kuinka 

paljon enemmän sen pitäisi nyt varoittaa meitä vaarallisista ajoista, joissa elämme?

Vaikka monet asiat maailmassa usein järkyttävät meitä, meillä uskovina on iloinen ja kirkas toivo. 

Olemme yhä lähempänä niiden profeetallisten sanojen täyttymystä, jotka Paavali kirjoitti 1.Kor. 

15:50-57; nämä sanat ovat kohdasta 1.Ts. 4:15-17:

Sillä sen me sanomme teille Herran sanana, että me, jotka olemme elossa, jotka jäämme 

tänne Herran tulemukseen, emme suinkaan ehdi ennen niitä, jotka ovat nukkuneet. Sillä 

itse Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan pasunan 

kuuluessa, ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin;  sitten meidät, jotka olemme 

elossa, jotka olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa 

vastaan yläilmoihin; ja niin me saamme aina olla Herran kanssa. 



Näissä ja monissa muissa kohdissa Raamattu kuvaa tapahtumaa, jota kutsumme "Tempaukseksi" 

ja kertoo päivästä, jolloin kaikki uskovat eivät kuole, vaan Herra muuttaa heidän ruumiinsa ja 

temmaisee heidät ylös kohtaamaan Hänet yläilmoissa.

Toiveeni on olla elossa Tempauksen aikaan ja uskon, että se on perusteltu odotus, kun otetaan 

huomioon Herran päivän läheisyys.

Katso ylöspäin, Herra tulee pian viemään meidät kirkkauteen (Joh. 14:1-3; Kol. 3:1-4).

Maranata!

My book, The Triumph of the Redeemed-An eternal Perspective that Calms Our Fears in Perilous 

Times, is available on Amazon. In it, I provide a solid biblical foundation for God’s restoration of a 

glorious kingdom for Israel and our hope in Jesus’ imminent appearing.

Note: Please consider signing up for my newsletter on the home page of my website at 

https://www.jonathanbrentner.com/. It will help me reach more people. Thanks!

[i]  https://www.rasmussenreports.com/public_content/politics/public_surveys/died_suddenly_more_

than_1_in_4_think_someone_they   know_died_from_covid_19_vaccines
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