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13 SYYTÄ MIKSI ELÄMME IHMISEN
HISTORIAN VIIMEISTÄ HETKEÄ, OSA 4,

COVID-19
13 REASONS WHY WE LIVE IN THE LAST HOUR OF     HUMAN HISTORY,

PART 4 

by Jonathan Brentner, April 12, 2021

Sarjassani, jossa selitän, miksi elämme ihmiskunnan historian viimeisessä hetkessä, tulemme nyt 

COVID-19:ään. Sen myötä näemme ne keinot, joilla globalistit tuovat ahdistuksen ajan 

maailmanhallituksen. Virus on luonut olennaisen ainesosan, jonka he tarvitsevat massojen 

hallitsemiseksi valmistauduttaessa tulevaan Suureen Nollaukseen ja se on pelko.

Uskon, että eliitti ajatteli aikanaan voivansa aiheuttaa tarvittavan paniikin hypettämällä globaalia 

lämpenemistä, josta myöhemmin tuli ilmastonmuutos. Viisikymmentä vuotta epäonnistuneita 

ennusteita yhdessä räikeän tekopyhyyden kanssa niiden taholta, jotka varoittavat tuhoisista 

seurauksista, ovat saaneet useimmat ihmiset jättämään huomiotta heidän lukuisat tuomion 

ennustuksensa.

Globalistit tarvitsivat jotakin kotoisempaa generoimaan tarvittavan paniikin, jonka avulla voisivat 

hallita ihmisten käyttäytymistä ja COVID-19 on tehnyt juuri sen. Se on luonut maailmanlaajuisen 

pelon ilmapiirin, joka antaa heille täydellisen tilaisuuden toteuttaa agendansa Suureksi 

Nollaukseksi, jonka Maailman Talousfoorumi (WEF) antaa tulevalle maailmanhallitukselle.

11 .  COVID-19  JA SUURI  NOLLAUS

Maailman talousfoorumin perustaja ja puheenjohtaja Klaus Schwab sanoi tämän COVID-19:sta 

heinäkuussa 2020: "Pandemia on harvinainen, mutta kapea tilaisuuden ikkuna miettiä, kuvitella ja 

resetoida maailmamme.”[i] Kiina-viruksesta on tullut ponnahduslauta, jonka kautta Klaus 

Schwab'in kaltaiset globalistit pyrkivät toteuttamaan Suuren Nollauksen.
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Virus on todellinen; se on aiheuttanut monia kuolemia ja paljon kärsimystä kaikkialla maailmassa.  

Tiedä, että kun viittaan COVID-19:ään "plandemiana", en ollenkaan vähättele veroa, jonka se on 

koonnut niiltä, jotka ovat suuresti kärsineet siitä tai menettäneet läheisiään sen takia.

Aikamme globalistit ovat pahempia, kuin osaamme kuvitellakaan. He eivät todellakaan ole 

yläpuolella agendansa ajamisen maailmanlaajuisen kärsimyksen ja kuoleman kautta, kuten on 

tapahtunut Kiina-viruksen seurauksena. Jakeessa Joh. 8:44 Jeesus kuvailee paholaista, 

inspiraatiota ja voimaa näiden globaalien eliitisten takana, "murhaajana alusta asti" ja sellaisena, 

jolla "ei ole mitään tekemistä totuuden kanssa". Uskon, että nämä eliitistit tarkoituksella 

aseellistivat  koronaviruksen tekemällä siitä paljon tarttuvamman ja tappavamman ennen sen 

päästämistä maailmalle.

Peter Koenig, geopoliittinen analyytikko ja entinen vanhempi ekonomisti Maailmanpankissa (World 

Bank) ja Maailman Terveysjärjestössä (WHO), kirjoitti seuraavaa koskien suunnittelua COVID-19:n

takana: 

”Elämme todellakin hyvin dystooppisessa maailmassa, Iltahämärän (Twilight Zone) alueella. 

Kun näet sen – niin et näekään sitä; päällemme suunniteltua katastrofia. Once you see it – 

then you don’t; the disaster planned upon us. Vieläkö joku epäilee, että se EI ole sattumaa, 

että tämä salaperäinen virus yllätti kaikki YK:n 193 jäsenvaltiota yhtä aikaa ja että kaikkien 

oli yhtä aikaa ”suoritettava” ensimmäinen sulkemisensa? Nimittäin maaliskuun puolivälissä 

2020. Kaikkien maiden. Komennosta.

"Eikö tämä näytäkin siltä, että sen takana on toinen motiivi?

"Onko sattumaa, että on olemassa vuoden 2010 Rockefeller-raportti (joka keskittyy 

Lockstep-skenaarioon) ennustaen kymmenen vuotta myöhäisemmän ensimmäisen 

askeleen heidän rikollisessa nelivaiheisessa suunnitelmassaan, "Lockstep-skenaarion", - 

jota juuri nyt olemme kokemassa; koko länsimainen sivilisaatio marssii samaan tahtiin (is 

walking in lockstep), kuten meille sanotaan.

"Sitten 18. lokakuuta 2019 oli surullisenkuuluisa tapahtuma Event 201 New Yorkissa, jossa 

Johns Hopkinsin lääketieteellinen keskus (Johns Hopkins Center for Medicin), Bill & Melinda

Gates -säätiö ja WEF sponsoroivat maailmaan iskevän koronaviruksen 

tietokonesimulaatiota, joka aiheuttaa 65 miljoonaa kuolemaa 18 kuukaudessa ja 

maailmantalouden täydellisen tuhoutumisen. Sattumalta vain muutama kuukausi ennen, 

kuin ensimmäinen koronatapaus, SARS-CoV-2, löydettiin Kiinasta.

”. . . .suunniteltu katastrofi, joka edelleen on edessämme monilla eri nimillä, pandemia, 

parempi nimi olisi "plandemia", on vain moottori, joka ajaa paljon raskaampaa agendaa - 

Suuren Nollauksen elementtejä, jotka ovat myös ns. YK:n Agenda 2030:n osatekijöitä.”[ii]
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Vaikka ei ole uskova, Koenig tunnistaa, mitä useimmat pastorit ja kristityt kieltäytyvät 

tunnustamasta. Hän näkee COVID-19:n taustalla olevan agendan ja tunnistaa sen tarkoituksen 

Suuren Nollauksen eli tulevan uuden maailmanjärjestyksen tuomisessa.

Globalistit suunnittelivat katastrofin, jonka tunnemme nimellä COVID-19 ja se on suorittamassa 

toivottua tehtävää työntää maailmaa kohti heidän tavoitettaan. Auliin median avustamana eliitti on 

luonut maailmaan paniikkitunnelman, joka saa monet auliisti hyväksymään maailmanhallituksen, 

jolla näyttää olevan vastaukset kaikkiin ongelmiin, joita ihmisillä nyt on edessään.

12 .  PEDONMERKKI

Apostoli Johannes kuvailee pedonmerkkiä kohdassa Ilm. 13:16-17: ”Ja se saa kaikki, pienet ja 

suuret, sekä rikkaat että köyhät, sekä vapaat että orjat, panemaan merkin oikeaan käteensä tai 

otsaansa, ettei kukaan muu voisi ostaa eikä myydä kuin se, jossa on merkki: pedon nimi tai sen 

nimen luku.” 

Ei vain teknologia sen toteuttamiseksi ole  täällä (katso osa 2), vaan myös ihmisten totuttaminen  

(conditioning) saamaan se. Kun menen ruokakauppaan, näen kyltin, jossa lukee, että ellei minulla 

ole maskia tai visiiriä, myymälä ei salli minun ostaa ruokaa. Tulevan ahdistuksen puoliväliin 

mennessä pedonmerkki on välttämätön ostosten tekemiseksi tästä samasta myymälästä. Vaatimus

käyttää maskia totuttaa ihmisiä hyväksymään tulevan pedonmerkin.

Rokotepassi on vieläkin merkittävämpi askel kohti Ilmestyskirjan 13. luvun kuvailemaa 

pedonmerkkiä. Seuraavat lainaukset ovat Harbingers Daily -sivustolta viime kuun lopulla:

Washington Post'in raportti, että Valkoinen talo on kehittämässä rokotepassia yritysten 

avustuksella, tulee sen jälkeen, kun New York'in valtio ilmoitti 2. päivä huhtikuuta aikovansa 

ottaa käyttöön "excelsior-passin", joka pakottaa New York'in asukkaat antamaan todisteen 

negatiivisesta COVID-19-testistä tai rokotuksesta viihde- ja taidepaikkoihin pääsemiseksi.

Kansainvälisen lentokuljetusliiton (International Air Transport Association) mukaan 17 

lentoyhtiötä on rekisteröitynyt osallistumaan lentävän yleisön COVID-19-testi- tai 

rokotetodisteohjelmaan. "Matkustuspassia" sponsoroivat hallitukset maailmanlaajuisesti, 

kuten myös yritykset. Myös IBM esitteli estoketjuriippuvaisen (blockchain-reliant) ”digitaalisen

terveyspassin" ja Microsoft, Mayo Clinic ja yli 225 yritystä ovat luvanneet käyttää sovellusta, 

jota Vaccination Credential Initiative on tuottamassa. [iii]

Naomi Wolf, entinen presidentti Bill Clinton'in ja Al Gore'n poliittinen konsultti,

puhui nämä hyytävät sanat koskien rokotepassia Fox News'in haastattelussa:

En voi sanoa tätä tarpeeksi voimakkaasti: Tämä on kirjaimellisesti ihmisen

vapauden loppu Lännessä, jos tämä suunnitelma etenee suunnitellusti.
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"Rokotepassi" kuulostaa hienolta, jos et ymmärrä, mitä nämä alustat voivat tehdä. Olen 

teknologiayrityksen toimitusjohtaja ja ymmärrän, mitä tämä alusta (platform) tekee. Kyse ei 

ole rokotteesta eikä viruksesta, vaan sinun tiedoistasi. Ihmisten pitäisi ymmärtää, että mikä 

tahansa muu toiminto voidaan ladata tuolle alustalle ilman yhtään mitään ongelmia.

Tämä tarkoittaa, että se voidaan yhdistää sinun PayPal-tiliisi, digitaaliseen valuuttaasi. 

Microsoft puhuu, sen yhdistämisestä maksusuunnitelmiin. Verkostosi voidaan imeä, se 

paikantaa sinut, minne tahansa menet. Koko sairaushistoriasi voidaan sisällyttää - näin on jo

tehty Israelissa.

Ja kuusi kuukautta myöhemmin kuulemme  aktivisteilta [Israelissa], että se on kaksitasoinen 

yhteiskunta ja että aktivisteja hyljeksitään ja valvotaan jatkuvasti. Se on 

kansalaisyhteiskunnan loppu ja he yrittävät levittää sen kaikkialle maailmaan. Se on 

ehdottomasti niin paljon enemmän kuin rokotepassi, se on – en voi korostaa tarpeeksi – 

sellainen, että sillä on valta sammuttaa elämäsi tai kääntää elämäsi päälle, antaa sinun 

osallistua yhteiskuntaan tai syrjäyttää sinut. [iv]

Rokotepassi on pedon merkin edeltäjä, älä haksahda sen suhteen ja se "kehittyy suunnitellusti". 

Ahdistuksen puoliväliin mennessä kaikesta, mistä Naomi Wolf varoittaa ja paljon muusta, tulee 

todellisuutta, eikä vain Amerikassa, vaan myös kaikkialla maailmassa.

13 .  TRANSHUMANISMI

Transhumanismi yksinkertaisimmin sanoen on ihmisten yhdistämistä koneisiin. Se edustaa 

pyrkimyksiä muuttaa ihmisrotu pohjimmiltaan muuksi, kuin miksi Jumala sen loi. Ja se on saapunut

maailmaamme.

Maailman talousfoorumi (WEF) viittaa siihen ”neljäntenä teollisena vallankumouksena”. Tässä on 

lainaus WEF:n verkkosivustolta:

Neljäs teollinen vallankumous edustaa perustavanlaatuista muutosta tavassamme elää, 

työskennellä ja olla yhteydessä toisiimme. Se on uusi luku inhimillisessä kehityksessä, jonka 

mahdollistavat poikkeukselliset teknologiset edistysaskeleet, jotka ovat oikeassa suhteessa 

ensimmäisen, toisen ja kolmannen teollisen vallankumouksen vastaaviin. Nämä 

edistysaskeleet yhdistävät fyysisen, digitaalisen ja biologisen maailman tavoilla, jotka luovat 

sekä valtavan lupauksen että mahdollisen vaaran. Tämän vallankumouksen nopeus, laajuus 

ja syvyys pakottaa meidät ajattelemaan uudelleen, miten maat kehittyvät, miten organisaatiot

luovat arvoa ja jopa mitä tarkoittaa olla ihminen.[v]

Artikkeli New American -verkkosivustolla yhdistää WEF:n ajaman Suuren Nollauksen ja Bidenin 

hallinnon pyrkimyksellä transhumanismiin: 
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YK:n  tukeman ”Suuren Nollauksen” puolestapuhujien visioiman uuden maailmanjärjestyksen

alaisuudessa ihmiset yhdistetään koneisiin ja teknologiaan. Kirjaimellisesti. Ehkä 

uskomattominta on, että Deep State -globalistit ponnistelujen takana ovat tulossa ulos 

kaapista. Nykyään he julistavat avoimesti ja kirjaimellisesti aikomustaan poistaa omaisuuden 

yksityisomistus ja jopa sulauttaa ihmisten aivoihin mikrosiruja, jotka pystyvät lukemaan ja 

manipuloimaan yksilön ajatuksia.[vi]

Kysyt ehkä, kuinka maailmanlaajuinen painostus kohti transhumanismia kertoo meille nykyisestä 

maailmastamme?

Ensinnäkin Jumala ei salli globalistien suorittaa loppuun ihmisrodun muokkaamisen tehtävää  

muuttamalla se joksikin muuksi kuin, miksi Hän sen loi.

Vedenpaisumus tuli seurauksena tuon ajan suuresta pahuudesta, joka oli osaksi tuon ajan naisten 

yhdistämistä demoneihin (1.Moos.6:4; Juuda 6; 1.Piet.3:18-20). Tämä oli Saatanan alkuperäinen 

transhumanismin yritys, jonka tarkoituksena oli sabotoida ihmiskuntaa Vapahtajan syntymän 

estämiseksi, jonka Jumala ennusti jakeessa 1.Moos. 3:15.

Nykyinen pyrkimys transhumanismiin Maailman talousfoorumin kautta edustaa paholaisen uutta 

yritystä korruptoida ja ehkä eliminoida ihmisrotu niin, että Herran palatessa Hänellä ei olisi 

valtakuntaa hallittavaksi, koska kansakuntia ei olisi. Jumala ei anna sen tapahtua; voit luottaa 

siihen. Hän palaa, ennenkuin se tapahtuu (ks. Mt. 24:22).

Toiseksi, aivan kuten kaikki Saatanan inspiroima edustaa sen väärennöstä, mitä Herra meille 

tarjoaa, niin pyrkimys transhumanismiinkin viittaa eliitin pyrkimykseen tarjota iankaikkisen elämän 

jäljitelmä. He tietysti epäonnistuvat. Vain yksin Jeesus voi tarjota iankaikkisen elämän (Joh. 14:6).

Hallavan hevosen ratsastaja jakeissa Ilm. 6:7-8 on kuolema. Sinettituomiot johtavat tuonaikaisen 

maailman väestön neljäsosan kuolemaan. Kun muut apokalyptiset ratsastajat kulkevat maailmalla, 

hallavan hevosen ratsastaja ratsastaa heidän perässään generoiden kuolemaa, jonka kaltaista ei 

ole nähty maan päällä sitten vedenpaisumuksen luvuissa Genesis 6-8.

Katsominen siihen, mitä maailmalla on edessään, on vähintäänkin pelottavaa. Siksi on niin 

tärkeää, että luottamuksemme perustuu yksinomaan Jeesukseen Kristukseen. Hän yksin antaa 

meille rauhan myllerryksen aikoina ja varman lupauksen iankaikkisesta elämästä kirkastetussa 

ylösnoussemusruumiissa. Huuda avuksi Vapahtajaa, kun vielä ehdit!

Toivomme lepää siinä, että Jeesus ilmestyy pian! Tutkimukseni ja kirjoitukseni näistä 13 syystä 

ovat vakuuttaneet minut enemmän kuin koskaan siitä, että tempauksen hetki on niin äärettömän 

lähellä.

[i] Quote from the WEF website: https://www.weforum.org/focus/the-great-reset
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