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Tämä artkkeli on alunperin julkaistu Jonathan'in omalla blogilla Our Journey 

Home otsikolla Suddenly.

Yhtäkkiä! 

Sana herättää yhä useammin pelkoa monien sydämissä, kun he näkevät 

nuorten ja terveiden ihmisten kuolevan äkillisesti, kuten Damar Hamlin 

kansallisen yleisön edessä. Toisin kuin useimmat muut, hän sai lääkärin apua

heti romahtamisensa jälkeen.

Alla oleva lainaus on peräisin Rasmussen Reports'in 2. tammikuuta 2023 

julkaistusta jutusta. Heidän mielipidetutkimuksensa mukaan:

Lähes puolet amerikkalaisista uskoo, että COVID-19-rokotteet voivat 

olla syyllisiä moniin selittämättömiin kuolemantapauksiin ja yli neljännes

sanoo, että joku heidän tuntemansa henkilö voisi olla uhrien joukossa.

Myöhään 29. tammikuuta 2023 arvostettu MIT:n professori ja 
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lääketurvallisuusanalytiikan asiantuntija, tohtori Retsef Levi, julkaisi videon 

Twitter'issään. Siinä hän vaatii kaikkien mRNA-injektioiden välitöntä 

keskeyttämistä. Tässä ovat hänen sanansa, joilla hän esittelee videon:

Todisteet lisääntyvät ja ovat kiistattomia, että mRNA-rokotteet 

aiheuttavat vakavia haittoja, mukaanlukien kuolemantapauksia 

erityisesti nuorten keskuudessa. Niiden antaminen on lopetettava 

välittömästi!

Tässä lainaus tohtori Levi'n videolta:

Uskon, että kumulatiiviset todisteet ovat vakuuttavia ja vahvistavat 

huolemme siitä, että mRNA-rokotteet todellakin aiheuttavat äkillisen 

sydänpysähdyksen.

(Huhtikuussa 2022 hän osallistui tutkimuksen kirjoittamiseen alle 40-

vuotiaiden hätäsydänkohtausten esiintyvyydestä Israelissa.)

Näen joka päivä lasten, teini-ikäisten ja nuorten aikuisten kasvoja, jotka ovat 

yllättäen ja yhtäkkiä kuolleet sydänkohtauksen, aivohalvauksen, tai muun 

sydänsairauden vuoksi. Silti niin harva kiinnittää huomiota. Kieltämisen ja 

petoksen taso koskien tapahtuvaa on ällistyttävä.

Maailmanlaajuinen äkkikuolemien ilmiö on saavuttanut pisteen, jossa emme 

voi emmekä saa jättää sitä huomiotta. Minulle kohta Snl. 24:10-12 pakottaa 

minut kertomaan asiani ja varoittamaan ihmisiä vakavista vaaroista.

Aloitan lainauksella yli vuosisadan takaa.

RUDOLF STEINER, 1917

Rudolf Steiner, itävaltalainen filosofi ja satanistisen hengellisen liikkeen 



perustaja, kirjoitti noin vuonna 1917 seuraavaa:

Tulevaisuudessa poistamme sielun lääketieteen avulla. "Terveellisen 

näkökulman" varjolla luodaan rokote, jolla ihmiskeho hoidetaan 

mahdollisimman pian syntymän jälkeen niin, että ihminen ei voi kehittää

ajatusta sielun ja hengen olemassaolosta. Materialistisille lääkäreille 

annetaan tehtäväksi poistaa ihmiskunnan sielu. Kun nykyään ihmiset 

rokotetaan sitä tai tätä tautia vastaan, niin tulevaisuudessa lapset 

rokotetaan aineella, jota voidaan tuottaa juuri siten, että ihmiset ovat 

tämän rokotuksen ansiosta immuuneja alistamiselle hengellisen 

elämän "hulluudelle".

Hän kynäili nämä sanat 105 vuotta sitten! Mietipä sitä hetki. Ota myös 

huomioon, että FDA hyväksyi hiljattain COVID-injektion antamisen jo kuuden 

kuukauden ikäisille vauvoille!

Sisällytettyään Steiner'in lainauksen kirjaansa J.B. Hixson kirjoitti:

Ihmetyttää, mitä hän [Steiner] tiesi ja miten hän tiesi sen. Mitä demonit 

paljastivat hänelle Saatanan transhumanistisesta agendasta, joka 

kehittyisi toden teolla seuraavan vuosisadan aikana [iii].

Yhdyn Hixson'iin. Saatanan kätyrit paljastivat tulevaisuuden suunnitelmansa 

Steiner'ille, joka oli tuolloin syvällä lusiferistisessa toiminnassa.

Aikamme transhumanistit puhuvat avoimesti "jumala-geenin" poistamisesta 

ihmisistä. He sanovat, että se vähentää "vihamielisyyttä", joka heidän 

mukaansa johtuu "uskonnollisesta intohimosta". Steiner näki tämän tulemisen

jo kauan sitten.



ALDOUS HUXLEY, 1961

Myöhemmin filosofi ja kirjailija Aldous Huxley puhui nämä sanat Kalifornian 

lääketieteellisessä tiedekunnassa vuonna 1961 (lue tämä huolellisesti):

Noin seuraavan sukupolven aikana tulee olemaan farmakologinen 

menetelmä, jolla ihmiset saadaan rakastamaan orjuuttaan ja jolla 

tuotetaan niin sanotusti diktatuuri ilman kyyneleitä, eräänlainen kivuton 

keskitysleiri kokonaisille yhteiskunnille niin, että ihmisiltä tosiasiassa 

viedään heidän vapautensa, mutta he ennemminkin vain nauttivat siitä, 

koska propaganda tai aivopesu, tai farmakologisilla menetelmillä 

tehostettu aivopesu, vie heiltä kaiken halun kapinoida. Ja tämä näyttää 

olevan lopullinen vallankumous.

Huxley'n sanat edustavat pelikirjaa, jonka pohjalta globalistit toimivat 

nykyään. Siitä, mistä hän puhui vuonna 1961, on tullut todellisuutta vuonna 

2023. "Farmaseuttiset menetelmät" ovat transhumanistien valitsema ase, jolla

he pyrkivät muuttamaan ihmiskunnan yhdistämällä ihmiset ja koneet.

Vuonna 2021 Maailman Talousfoorumin (World Economic Forum, WEF) 

verkkosivuilla julkaistiin video, jolla hymyilev'ä nuori mies kertoi 

tulevaisuudesta näin: "Et omista mitään ja olet onnellinen".

Eikö tämä vastaakin Huxleyn sanoja? Ihmiset eivät koskaan ota vastaan 

orjuutta, mutta Huxley ennusti, että jonakin päivänä he ottavat johtuen 

"farmakologisista menetelmistä". Hmmm…

FORBES-LEHTI, 2017

Forbes Magazine'n verkkosivuilla julkaistiin 20. marraskuuta 2017 artikkeli 

otsikolla Transhumanism and The Future of Humanity: 7 Ways the World Will 

Change By 2030 (Transhumanismi ja ihmiskunnan tulevaisuus: 7 tapaa, joilla 



maailma muuttuu vuoteen 2030 mennessä). Seuraava lainaus on otsikon 

"Our bodies will be augmented (Kehomme täydennetään)" alla.

Tulevat vuodet tuovat mukanaan useita kehontäydennysominaisuuksia, 

joiden ansiosta ihmiset voivat olla nykyistä älykkäämpiä, vahvempia ja 

kyvykkäämpiä. Puettavat laitteet ovat yksi täydentämisen muoto, mutta 

ne tulevat ylittämään nykyiset kuntoilun seurantalaitteet. . . . Myös 

implanttien käyttö tulee lisääntymään aivojen mikrosiruista ja 

hermopitseistä ajatuksen ohjaamiin proteeseihin ja ihonalaisiin RFID-

siruihin, joiden avulla käyttäjät voivat avata ovia tai tietokoneen 

salasanoja käden heilautuksella. Tehokkain kehon täydentäminen 

tulee kuitenkin biologisesta lisäyksestä, joka on seurausta 

lisääntyneestä perimämme tuntemuksesta, IVF-teknologian 

(koeputkihedelmöitys) kehityksestä, jonka ansiosta voimme ehkä valita 

älykkäimmät alkiot, ja tehokkaasta CRISPR-

geenimuokkausteknologiasta, jonka avulla voimme ehkä jonakin 

päivänä poistaa kaikki perinnölliset sairaudet.

Nämä kehontäydennyssominaisuudet saavat aikaan ihmisiä, jotka ovat 

joustavampia, optimoituja ja jatkuvasti valvottuja (korostus Brentner'in)

"CRISPR-geeninmuokkausteknologia", jonka Forbes'in kirjoittaja ennustaa 

jonakin päivänä lisäävän kehoamme, on juuri sellainen, kuin lääkeyhtiöt 

kuvaavat mRNA-injektioitaan. Se, minkä Forbes'in artikkeli ennusti vuonna 

2017 johtavan lopulta ihmisten muuttamiseen eli transhumanismiin, toteutui 

vuosina 2020-21, kun Pfizer, Moderna ja muut lääkeyhtiöt esittelivät 

"CRISPR-geenimuokkaus"-injektiot.

Kaikki Forbes'in artikkelissa on WEF:n kannattaman neljännen teollisen 

vallankumouksen mukaista. "RFID-sirut" ja biologinen augmentaatio 



(täydentäminen) ovat ihmisten ja koneiden yhdistämisen, eli 

transhumanismin, edelläkävijöitä. Maailmanhallitusta ajavien ja 

transhumanistien välinen suhde on läheinen ja läheisriippuvainen!

Tässä on lainaus WEF:n verkkosivustolta muutoksista, joita he haluavat 

määrätä maailmalle (väittäisin, että nämä asiat ovat ajassamme pidemmällä 

kuin useimmat osaavat kuvitellakaan):

Neljäs teollinen vallankumous [WEF:n termi transhumanismille] 

merkitsee perustavanlaatuista muutosta tavassa, jolla elämme, 

työskentelemme ja suhtaudumme toisiimme. Se on uusi luku 

inhimillisessä kehityksessä, jonka mahdollistavat poikkeukselliset 

teknologiset edistysaskeleet, jotka vastaavat ensimmäisen, toisen ja 

kolmannen teollisen vallankumouksen edistysaskeleita. Nämä 

edistysaskeleet yhdistävät fyysisen, digitaalisen ja biologisen 

maailman tavalla, joka luo sekä valtavia lupauksia että 

potentiaalisia vaaroja. Tämän vallankumouksen nopeus, laajuus ja 

syvyys pakottavat meidät miettimään uudelleen, miten maat kehittyvät, 

miten organisaatiot luovat arvoa ja jopa mitä tarkoittaa olla ihminen. 

(korostus Brentner'in)

Heidän sanojensa mukaan WEF:n suunnittelemat muutokset muuttavat "sen, 

mitä tarkoittaa olla ihminen".

MODERNA, 2021

Kevään 2021 aikana Modernan verkkosivuilla julkaistiin seuraava. Sittemmin 

he ovat poistaneet tämän osion.

Käyttöjärjestelmämme



Tunnistaen mRNA-tutkimuksen laajan potentiaalin lähdimme luomaan 

mRNA-teknologia-alustaa, joka toimii pitkälti tietokoneen 

käyttöjärjestelmän tavoin. Se on suunniteltu niin, että se voidaan kytkeä

ja käyttää vaihdellen eri ohjelmien kanssa. Meidän tapauksessamme 

"ohjelma" eli "äppi" on mRNA-lääkkeemme - ainutlaatuinen mRNA-

sekvenssi, joka koodaa proteiinia.

Tohtori Yuval Harari, bestseller-kirjailija ja WEF:n johtajan Klaus Schwab'in 

pääneuvonantaja, viittaa toistuvasti ihmisiin "hakkeroitavina eläiminä". Näen 

yhteyden Harari'n sanojen ja Modernan verkkosivustolla julkaistujen sanojen 

välillä. Injektiot ovat vasta ensimmäinen askel.

PFIZER, 2023

Illalla 25. tammikuuta 2023 Veritas julkaisi salaisen haastattelun, jossa 

"Pfizer-lääkeyhtiön tutkimus- ja kehitystyöstä vastaava korkea-arvoinen 

johtaja puhui mahdollisuudesta tarkoituksella muuntaa virusta uusien 

rokotteiden kehittämiseksi ennakoitaessa uusien varianttien esiin tulemista". 

Hän myönsi avoimesti Pfizer'in pyrkimykset lisätä haitallisia toimintoja 

viruksiin, mutta kieltäytyi luokittelemasta niitä "gain of function -toiminnaksi".

Haastattelun aikana johtaja viittasi Pfizer'iin "pyörivänä ovena" valtion 

tarkastajille, jotka mielellään "katsovat toiseen suuntaan" tietäessään jonakin 

päivänä saavansa lääkeyhtiöltä tuottoisia työtarjouksia. 

Project Veritas -videon katselukertoja on nyt yli 25 miljoonaa sen 

julkaisemisen jälkeen.

MAAILMAMME, 2023

Ne lukuisat äkkikuolemat, joista saan tietää päivittäin, eivät ole yksittäisiä 

tapauksia, vaan niitä tapahtuu kaikkialla maailmassa yhä useammin.



Pyydän sinua välttämään näitä pistoksia. Jos olet ottanut ensimmäiset piikit, 

älä hyväksy tehostepiikkejä, sillä ne heikentävät vastustuskykyäsi.

Ja rukoile perheenjäsenten ja ystävien puolesta, jotka ovat saaneet näitä 

injektioita.

Tiedä, että nämä injektiot EIVÄT ole todellakaan pedonmerkki, kuten Ilm. 

13:16-18 kuvailee. Se voi toteutua vasta Tempauksen jälkeen, kun antikristus

ilmestyy. Lisäksi merkin ottaminen edellyttää tämän tulevan ”laittomuuden 

ihmisen” palvomista.

TEMPAUS, ????

On toinenkin "yhtäkkiä", joka saa pian maailman paniikkiin. Me kutsumme 

sitä "autuaalliseksi toivoksi" (Tiit. 2:11-14).

Jeesuksen viimeiset sanat seurakunnalleen olivat: "Totisesti, minä tulen pian"

(Ilm. 22:20). Vaikka joissakin versioissa kreikan sana tachu käännetään 

"pian", se tarkoittaa tyypillisesti liikkeen äkillisyyttä. Tempaus tulee olemaan 

äkillinen tapahtuma.

Jeesus muuttaa meidät välittömästi, kun hän temmaisee meidät ylös Häntä 

vastaan yläilmoihin. Jos olemme jo Hänen kanssansa, Hän herättää meidät 

kuolleista kirkkaassa ja katoamattomassa ruumiissa. 

Huomaa toiminnan nopeus, kun Paavali kuvaa hetkeä, jolloin evankeliumin 

toivosta tulee kokemuksemme:

Mutta tämän minä sanon, veljet, ettei liha ja veri voi periä Jumalan 

valtakuntaa, eikä katoavaisuus peri katoamattomuutta. Katso, minä 



sanon teille salaisuuden: emme kaikki kuolemaan nuku, mutta kaikki 

me muutumme, yhtäkkiä, silmänräpäyksessä, viimeisen pasunan 

soidessa; sillä pasuna soi, ja kuolleet nousevat katoamattomina, ja me 

muutumme. Sillä tämän katoavaisen pitää pukeutuman 

katoamattomuuteen, ja tämän kuolevaisen pitää pukeutuman 

kuolemattomuuteen” (1.Kor. 15:50-53).

Rukoilen, että Jeesus tulisi hakemaan meitä, ennenkuin uusi vuosi (2024) 

koittaa, mutta en voi ennustaa, että niin tapahtuu. Olen kuitenkin varma siitä, 

että seitsenvuotinen Ahdistus lähestyy maailmaamme nopeammin kuin 

useimmat osaavat kuvitella.

AHDISTUS, ????

Jae Ilm. 9:21 puhuen niistä, jotka kieltäytyvät tekemästä parannusta 

Ahdistuksen aikana, mainitsee "noituuden" jonakin sellaisena, josta he 

kieltäytyvät luopumasta. Kirjan loppupuolella luemme, että tänä aikana 

"Babylon" eksyttää kansat "noituudellaan" (ks. Ilm. 18:23).

Kreikankielinen sana "noituudelle" on pharmakeia, joka antiikin aikana 

tarkoitti lääkkeiden ja jopa myrkkyjen antamista. Useimmissa 

raamatunkäännöksissä sana käännetään "noituudeksi”, koska se on pitkään 

yhdistetty taikaloitsuissa ja noituudessa käytettyihin huumeisiin.

Englanninkielinen sana "pharmacy" tulee siitä.

Voisivatko Ilmestyskirjan viittaukset pharmakeia'n käyttöön Ahdistuksen 

aikana tarkoittaa "lääkkeellisten" injektioiden laajaa käyttöä tuona aikana? 

Huxley sanoi, että maailmamme vallanpitäjät käyttäisivät jonakin päivänä 

myös pharmakeia'na tunnettuja "farmakologisia menetelmiä" ihmisten 

hallitsemiseksi. Uskon, että pisteet yhdistyvät melko hyvin.



AINOA TOIVOMME TÄNÄ PÄIVÄNÄ

Herra Jeesus on ainoa toivomme ajalle jossa elämme. Hän antaa meille 

voiman, järkkymättömän rauhan ja valoisan tulevaisuuden toivon riippumatta 

siitä, mitä Saatana saa aikaan maailmassamme. Raamattu vakuuttaa meille, 

että Hän on tulossa viemään meidät kirkkauteen ennen Ahdistuksen ajan 

alkamista.

Ne meistä, jotka tuntevat Jeesuksen Vapahtajanaan, kaipaavat tuota 

"yhtäkkiä". Odotamme innokkaasti päivää, jolloin Jeesus yhtäkkiä temmaisee 

meidät yläilmoihin Häntä vastaan ja vie meidät ylös kirkkauteen.

Jos et ole vielä asettanut luottamustasi Jeesukseen, lue postini Jesus Is the 

Only Path to Eternal Life (Jeesus on ainoa tie iankaikkiseen elämään). Siinä 

selitän, miten voit tietää varmasti, että Jeesus on antanut kaikki syntisi 

anteeksi ja että sinulla on iankaikkinen elämä.

Jeesus on minun ylösnoussut Vapahtajani; Hän voi antaa sinullekin rohkean 

toivon huomisesta riippumatta olosuhteistasi.

Pyydän sinua, älä viivyttele; kutsu Jeesusta, kun vielä voit! Huomenna voi 

olla liian myöhäistä. Tapahtumat maailmassamme tapahtuvat yhtäkkiä.

https://www.jonathanbrentner.com/https/jonathan-brentner-g8fgsquarespacecom/config/2022/9/22/jesus-is-the-path-to-eternal-life
https://www.jonathanbrentner.com/https/jonathan-brentner-g8fgsquarespacecom/config/2022/9/22/jesus-is-the-path-to-eternal-life

	Maailmanlaajuinen äkkikuolemien ilmiö: Kieltämisen ja petoksen taso on järkyttävä
	Worldwide Phenomenon Of Sudden Deaths: The Level Of Denial And Deception Is Mindboggling

