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On olemassa vanha sanonta, joka on vuodelta 1546, kun John Heywood sanoi: "Ei kukaan ole niin

sokea kuin ne, jotka eivät näe. Harhaisimmat ihmiset ovat niitä, jotka päättävät jättää huomiotta, 

minkä jo tietävät."

Valitettavasti tämä lainaus kuvaa osuvasti pastorien enemmistöä tämän päivän Yhdysvalloissa, 

jopa monia niistä, jotka saarnaavat seurakunnissa, joiden uskonjulistukset vahvistavat uskon 

Raamatun virheettömyyteen. 

Omaten tiukasti maahan sidotun näyn, joka työntää Herran paluun kaukaiseen tulevaisuuteen, 

nämä johtajat kertovat meille, että nykyinen myllerryksemme on osa toistuvaa historian sykliä ja 

että elämä palaa normaaliksi, kunhan nykyinen kriisi on ohi. .

Kaikki eivät kuitenkaan ole samaa mieltä.

David Horowitz, ateismistaan huolimatta, kirjoitti  kirjan (Dark Agenda), joka varoittaa Raamattuun 

uskovien kristittyjen ankarasta vainosta Amerikassa. Peter Koenig, geopoliittinen analyytikko, 

luennoitsija ja aiempi vanhempi ekonomisti Maailman terveysjärjestössä (WHO), varoittaa 

jatkuvasti ihmisiä Maailman Talousfoorumin (WEF) ajaman Suuren Nollauksen edustamasta 

uhasta ja ID2020:n ja COVID-19-rokotteiden vaaroista, vaikka tietääkseni hän ei ole Jeesuksen 

seuraaja.

Miksi Horowitz ja Koenig näkevät selvästi edessämme olevat vaarat, joita niin monet pastorit 

kieltäytyvät tunnustamasta? Vaikka nämä ja muut sekulaarit kirjoittajat eivät usko Raamattuun, he 

varoittavat tulevaisuudesta, joka on huomattavan samanlainen, kuin mistä luemme 

Ilmestyskirjassa ja muissa profeetallisissa teksteissä.

Seuraavassa vain muutamia kirkkaanpunaisia varoitusvaloja, joiden pitäisi herättää kaikki 

Kristuksessa olevat lähestyvään ahdistukseen, kuten myös sitä edeltävän tempauksen 

läheisyyteen.
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S UURI  JU M AL ATTO MU US  AM ERI K ASS A 

Tämän kirjoitin edellisessä postissa Not Now, I Have My Life to Live  (Ei nyt, minulla on elämä 

elettävänä) koskien sitä tosiasiaa, että ihmisen näkökulmasta Herran tuomio Amerikalle on paljon, 

paljon myöhässä.

Eikö käynnissä oleva abortin kauheus, joka on johtanut lukemattomien miljoonien viattomien 

ihmisten armottomaan tappamiseen, kerro meille, että Jumalan tuomion täytyy olla aivan ovella? 

Valitut johtajamme eivät ainoastaan ole kieltäytyneet julistamasta laittomaksi tätä murhaavaa ja 

hirvittävää käytäntöä, vaan he myös seisovat vieressä, kun Planned Parenthood teurastaa vauvoja

ja myy heidän ruumiinosiaan eniten tarjoaville. Voit luottaa siihen, että abortti on kauhistus, joka 

jossakin vaiheessa varmasti tuo Herran vihan Amerikan päälle. 

Herra kuulee jokaisen tukahdutetun pienen pojan ja tytön huudon, kun pahat miehet ja naiset 

myrkyttävät, tai repivät hajalle heidän kallisarvoisen ruumiinsa heidän äitinsä kohdussa. Hän näkee

tuskaisen ilmeen seksikaupan kauhuihin joutuneiden nuorten tyttöjen ja poikien kasvoilla, 

Olemmeko niin yksinkertaisia, että oletamme, että Herra ei tuomitse Yhdysvaltoja ja maailmaa 

näistä kauhistuksista, jotka murehduttavat Häntä niin syvästi? Olemmeko niin typeriä, että 

luulemme, että Psalmi 94 viittaa vain kaukaiseen menneisyyteen ilman profeetallista merkitystä 

tälle ajalle, jossa elämme?

Vuonna 2012 Billy Graham lainasi vaimonsa Ruthin sanoja: "Jos Jumala ei rankaise Amerikkaa, 

hänen on pyydettävä anteeksi Sodomalta ja Gomorralta." Pahuus, johon hän viittasi, on kasvanut 

räjähdysmäisesti senjälkeen, kun hän puhui nuo sanat joskus ennen kuolemaansa vuonna 2007.

En ole profeetta, mutta tiedän, että Jumalan viha lankeaa Yhdysvaltoijen päälle. Ehkä näemme jo 

sen alkua jakautumisessa ja myllerryksessä, jotka luonnehtivat elämää täällä Amerikassa.

NO PE A S I I R TY MI N EN  M ARK SI SMI I N  S UUR EN  NO LL AU KS EN  K AU TTA

Monissa viimeaikaisista artikkeleistani kuvailen Maailman Talousfoorumin (WEF) ja sen ajaman 

pahaenteisen Suuren Nollauksen edustamia vaaroja. Lainaan usein Peter Koenig'ia, joka 

hämmästyttävästi viittaa tulevaan maailmanhallitukseen "petona" mitenkään lainaamatta Danielia  

tai Ilmestyskirjaa. 

WEF ei mitenkään yritä piilottaa kommunistista agendaa Suuren Nollauksen ajamisensa takana, 

joka ei ole muuta kuin radikaali elämän muutos maaplaneetalla ja tulee orjuuttamaan kaikki tuolloin

elävät.

Breitbart News'in James Delingpole'n  mukaan "COVID-19 on tarjonnut täydellisen verukkeen" 

tuoda" globalistinen haltuunotto" käytännöllisesti katsoen jokaiselle inhmillisen elämän osa-

alueeile. Hän jatkaa: "Yksinkertaisesti sanoen, Suuri Nollaus on suunnitelma maailmantalouden 
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täydelliselle muutokselle. Ei tule olemaan rahaa, ei yksityistä omaisuutta, ei demokratiaa. Sen 

sijaan jokainen tärkeä päätös - mitä teet elääksesi, kuinka paljon tavaraa kulutat, voitko ottaa 

loman - päättää puolestasi kaukainen asiantuntijoiden eliitti vailla vastuuta.”[ii]

Miksi niin monet pastorit ja uskovat eivät näe lukemiensa uutisten takana olevia vaaratekijöitä, 

eivätkä tunnista kuulemansa hämmästyttävää samankaltaisuutta sen kanssa, josta Johannes 

kirjoittaa Ilmestyskirjassa?

BI D EN' I N  PR ESI DE N TTI Y DEN  H I RVEÄ  U HK A

Suuri Nollaus on paljon enemmän kuin epärealististen globalistien utopistinen unelma. Se on 

Amerikan "syvän valtion" kiihkeä halu ja se on jotakin, jota sekä demokraattiset että 

republikaaniset vallanpitäjät suuresti halajavat. Presidentti Donald Trump seisoo käytännössä yksin

vastustamassa globalistisen eliitin (= deep state, syvä valtio) marksilaista agendaa Yhdysvalloissa.

Suurin osa kongressin ja senaatin republikaaneista on jo hyljännyt presidentin ja hänen 

pyrkimyksensä paljastaa niin ilmeinen suuri petos marraskuun 3. päivän vaaleissa.

Kerry, jonka Biden nimitti presidentin erikoislähettilääksi ilmastoasioissa, vahvisti äskettäin Biden'in

uskollisuuden WEF:in marksilaiselle agendalle. Hän vakuutti WEF:in eliitille, että Joe Biden'in 

presidenttikausi edistäisi nopeasti globalistista "Suuren Nollauksen" agendaa "suuremmalla 

nopeudella ja voimalla, kuin monet voisivat kuvitellakaan.”[ii] 

Biden'in kampanjan iskulause "Build Back Better (Jälleenrakenna paremmin)" tulee WEF:ltä ja 

heijastaa maata, joka rakentaa kommunistista tulevaisuutta COVID-19-sulkemisten ja paniikin 

aiheuttaman tuhon jälkeen. On myös selvää, että presidentti Biden (tai Harris) ei suvaitse 

minkäänlaista merkkiä erimielisyydestä koskien heidän raivokasta tukeaan abortille ja LBGTQ-

agendalle. Heidän aiemmat lausuntonsa ja nimityksensä vahvistavat tämän, samoin kuin neuvot, 

joita monet kongressissa ovat jo antaneet heille.

Biden'in / Harris'in hallinnon alaisuudessa jokainen kirkko, joka toivoo nykyisessä muodossaan 

olevansa olemassa vuonna 2025 (toimikauden päättyessä), tekee sen vain hyväksymällä 

demokraattisen radikaalin agendan koskien lasten transsukupuolisuutta, homoseksuaalisuutta, 

pedofiliaa ja aborttia syntymähetkeen asti.

LÄ HES TYV ÄN  AH DI STUK SE N LUK UI S AT  M ER KI T

Ne, jotka sijoittavat jakson Ilm. 6-18 menneisyyteen, tai pitävät sitä pelkästään symbolisena, 

kieltäytyvät näkemästä lukemattomia merkkejä, jotka osoittavat, että nämä luvut ovat pian 

todellisuutta maailmassamme. Todisusaineisto, että elämme viimeisiä päiviä, on musertava; silti 

niin monet ovat sokeita näkemälleen. He toistavat fariseusten ja saddukeusten erehdyksen, jotka 

eivät tunnistaneet merkkejä, että heidän Messiaansa seisoi heidän keskuudessaan (Mt. 16:1-3).
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Aikamme laittomuus, maailman johtajien laaja tuki pahaenteiselle Suurelle Nollaukselle ja 

aikamme suuri eksytys, kaikki puhuvat seitsenvuotisen ahdistuksen nopeasta lähestymisestä. 

Rauhan ja turvallisuuden korostaminen Jumalan tuomiopäivän lähestyessä kertoo meille, että 

meillä on vähän aikaa jäljellä ennen lähtöämme olemaan ikuisesti Jeesuksen kanssa (1.Ts. 4:13-

5:10).

Merkit, jotka Jeesus antoi meille tulemuksestaan kohdassa Mt. 24:3–14, kuvaavat tarkalleen aikaa,

jossa elämme. On kuin hän avaisi läppärin ja lukisi opetuslapsilleen uutisotsikoita vuodelta 2020. 

Jakeessa 15 Herra viittaa antikristuksen temppelin häpäisyyn, joka tapahtuu ahdistuksen 

puolivälissä. Jerusalemin temppeli-instituutti on uudelleenluonut kaikki kalut kolmatta temppeliä 

varten liitonarkkia lukuunottamatta. Heillä on arkkitehtisuunnitelmat ja he kouluttavat jo leeviläisiä 

toimimaan pappeina uudessa temppelissä.

Pelkästään Peter Koenig'in ja Klaus Schwab'in (WEF:n perustaja ja johtaja) kirjoitusten perusteella 

huomaan, että ID2020:n ja tulevien rokotusten takana olevien globalistien suunnittelu on 

huomattavan samankaltainen pedon merkin kanssa, kuten Ilm. 13:15-18 kuvailee. Näihin 

suunnitelmiin kuuluu henkilötiedot sisältävän sirun istuttaminen, joka välittömästi kytkeytyy 

etätietokantaan, joka sisältää kaikki henkilökohtaiset ja taloudelliset tiedot. Kun näistä asioista 

tulee todellisuutta, niin antikristuksella on vain pieni askel vaatia merkkiään kaikkeen ostamiseen ja

myymiseen kaikkialla maailmassa.

KI RJO I TUS  SEI NÄLL Ä

Herran ei tarvitse kirjoittaa viestiään lähestyvästä tuomiosta seinälle, kuten kuningas Belsassarille 

muinaisessa Babylonissa. Hän on selvästi paljastanut varoituksensa kaikkien nähtäväksi 

Raamatussa, mutta niin harvat tunnustavat niiden merkityksen nykyajalle. He kieltäytyvät 

tunnustamasta sitä, minkä tietävät Jumalan sanasta.

Jeremia kirjoitti: ”He parantavat minun kansani vamman kepeästi, sanoen: "Rauha, rauha!" vaikka 

ei rauhaa ole" (Jer. 6:14). Jos profeetta eläisi tänä päivänä, niin uskon, että hän samalla tavalla 

varoittaisi meitä paimenista, jotka jättävät huomiotta Jumalan uhkaavan tuomion ja Herran läheisen

paluun merkit sanoen, että elämä palaa jonakin päivänä normaaliksi, kuten aina ennenkin.

Raamatullinen rohkaisu, johon ei sisälly tietoisuus lopunajoista ja Jeesuksen tulemuksesta, saattaa

jossakin määrin lohduttaa uskovia, mutta se vain ”kepeästi” parantaa niiden vamman, jotka 

kohtaavat taloudellisen katastrofin, henkilökohtaisia ahdistuksia, tragedioita ja monia muita karuja 

todellisuuksia COVID-19:n aiheuttamien sulkemisten, drakonisten rajoitusten ja väärennetyn 

paniikin alaisuudessa.

Hyvä uutinen on, että palvelemme peljättävää ja kaikkivaltiasta Herraa, joka valvoo historiaa ja 

jonakin päivänä hallitsee kaikkia maailman kansakuntia (Ps. 46:10). Hän ei ole yllättynyt 



johtajiemme hullusta ryntäyksestä kohti maailmanhallitusta; Hän paljasti kauan sitten, että tämä 

tapahtuisi viimeisinä päivinä, aivan kuten nyt näemme tapahtuvan silmiemme edessä.

Paras lohdutuksemme näinä vaikeina aikoina on, että Jeesus tulee viemään meidät paikkaan, jota 

Hän valmistaa meille (Joh. 14:1-3) ja kaikki merkit viittaavat siihen, että se tapahtuu hyvin 

läheisessä tulevaisuudessa. Aika on pimeä, mutta meillä on kirkas toivo.

Jonathan Brentner

Website: Our Journey Home

Please consider signing up for my newsletter on my website. Thanks!
E-mail: Jonathanbrentner@yahoo.com
————————–
[i] James Delingpole, The Great Reset Is Trending. Here’s Why…, On the Breitbart website 
at: https://www.breitbart.com/europe/2020/11/18/the-great-reset-is-trending-heres-why/
[ii] Article on the LifeNews Website: John Kerry: Biden presidency would advance globalist ‘Great 
Reset’ with ‘speed’ at: https://www.lifesitenews.com/news/john-kerry-biden-presidency-
would-advance-globalist-great-reset-with-speed
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