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Daniel ja Ilmestyskirja kertovat meille, että Toista Tulemusta edeltävinä 

vuosina ilkeä ja äärimmäisen paha maailmanimperiumi nousee esiin ja 

hallitsee hetken kansoja. Apostoli Paavali kuvailee sen johtajaa "laittomuuden

ihmiseksi", joka saastuttaa juutalaisen temppelin Jerusalemissa, ennenkuin 

Jeesus tuhoaa hänet palatessaan maan päälle (2.Ts. 2:3-10).

Näemmekö tänä päivänä todisteita, että Saatanan kätyri valmistelee tietä 

antikristukselle orjuuttamaan ihmiskunnan? Ehdottomasti! Se on kuin 

talviunesta nouseva karhu.

Pedon valtakunta vahvistuu kaikkialla maailmassa, aivan kuten Raamattu 

sanoi tapahtuvan viimeisinä päivinä. Globalistit ovat panneet paikoilleen 

tulevan uuden maailmanjärjestyksen palasia yli vuosisadan ajan. Nyt se on 

toteutumassa.

https://www.prophecynewswatch.com/article.cfm?recent_news_id=5912%20


Suurin osa ihmisistä ei halua aikamme elitististen vallankäyttäjien lusiferiini-

agendaa, mutta sillä ei ole väliä. He pakottavat tahtonsa sinisilmäisille hitaasti

mutta varmasti.

He tekevät sen monien vaarallisten harhaluulojen kautta, jotka muuttuvat 

tappaviksi:

HARHALUULO NRO 1: GLOBALISTIT HALUAVAT 

MAAILMANLAAJUISEN DEMOKRATIAN

Peter Koenig, geopoliittinen analyytikko ja entinen johtava ekonomisti 

Maailmanpankissa ja Maailman Terveysjärjestössä (WHO), kirjoitti seuraavaa

koskien Davos'issa tammikuussa 2023 pidettyä Maailman Talousfoorumin 

(WEF) kokousta 

WEF:n diktatorisen ja dystooppisen lähestymistavan maailman 

ongelmiin kohdistuva kritiikki ja jopa pilkka on saavuttanut vuonna 2023 

uuden huippunsa. Vaikka sanat "demokratia" ja "vapaus" ovat aina 

esillä, niitä ei juuri käytetä. Ne ovat vain nonstop-propagandaa 

sellaisesta, jota ei ole olemassa. Ja kuten Goebbels, Hitlerin 

propagandaministeri, sanoi jo lähes 80 vuotta sitten: "Jos valhetta 

toistetaan tarpeeksi usein, siitä tulee totuus".

Tämä väärä totuus on aivopessyt lähes jokaisen Lännen kansalaisen. 

Meidät orjuutetaan vähitellen, vaikka uskomme edelleen elävämme 

demokratiassa. WEF on osa tasaista propagandavirtaa, mutta se on 

myös päätyranni Klaus Schwab'in ja hänen israelilaisen 

huippuneuvonantajansa, "Te hyödyttömät syöjät", Yuval Noah Harari'n 

[i] persoonissa.

https://www.jonathanbrentner.com/https/jonathan-brentner-g8fgsquarespacecom/config/2023/2/15/deadly-delusions#_edn1


Aikamme eliitti kertoo meille, että heidän todellinen päämääränsä on 

"demokratia" ja "vapaus". Heidän todellinen tarkoituksensa on kuitenkin 

totalitaarinen marxilainen maailmanhallitus.

WEF-verkkosivustolle ilmestyi video, jonka katsoin taannoin monta kertaa. 

Siinä näkyi iloinen nuori mies, samalla kun ääni kertoi meille, että 

tulevaisuudessa "et omista mitään ja olet onnellinen." Se on globalistien 

todellinen tavoite ja julistaa orjuutta, ei vapautta.

HARHALUULO NRO 2: DIGITAALISET VALUUTAT OVAT 

EDULLISIA

Kymmenen maata on jo ottanut käyttöön digitaalisia valuuttoja ja sata 

harkitsee siirtymistä. Monet ennustavat, että keskuspankin digivaluutta 

(CBDC) tulee Amerikkaan vuoden 2023 aikana.

Heti niiden ilmestyttyä eliitti esittelee keskuspankkivetoisten digivaluuttojen 

(CDBC) etuja. Ne lisäävät sähköisten rahoitustapahtumien nopeutta ja 

tarkkuutta ja tarjoavat paljon paremman suojan petoksia vastaan. Monet 

pitävät CBDC:n käyttöönottoa tervetulleena, etenkin sen alkuvaiheessa ja 

ehkä rajoitetun toteutuksen aikana. Se voi tuntua pankkikortin käyttämiseltä.

CBDC-järjestelmissä on kuitenkin valtava haittapuoli niiden ohjelmoitavan 

ominaisuuden kautta. Sen lisäksi, että valtio pääsee käsiksi kaikkiin 

rahoitustapahtumiin, se voi myös myöhemmin rangaista ihmisiä siitä, että he 

käyttävät heille osoitetut varat sosiaalisesti sopimattomalla tavalla.

Keskuspankkivetoiset digivaluutat (CBDC) ovat ansa; monet, jotka valittavat 

ajatusta totalitaarisesta valtiosta, joutuvat siihen vastoin tahtoaan, kun 



huomaavat aivan liian myöhään, että tuleva hallitusyksikkö päättää heidän 

käytettävissään olevien varojen määrän ja määrää, miten he käyttävät niitä.

HARHALUULO NRO 3: ROKOTEPASSEIHIN TALLENNETAAN VAIN 

LÄÄKETIETEELLISIÄ TIETOJA.

Toinen tärkeä asia tammikuun WEF-kokouksen asialistalla oli rokotepassit. 

Osallistujien tavoite on saada jokaisen maailman ihmisen rokote-status 

digitaalisesti saatavaksi passin muodossa.

Tämä saattaa tuntua joidenkin mielestä järkevältä, mutta se on myös 

globalisteille temppu kerätä tietoja jokaisesta ja käyttää myöhemmin tuota 

tietoa heidän valvomisekseen.

Globalistien perimmäinen tavoite on yhdistää rokotetiedot kaikkiin muihin 

henkilötietoihin, mukaan lukien CBDC:n rahoitustapahtumat. Passi yhdistää 

kaikki valtavaan tietokantaan, jossa kaikki, mitä jokaisesta on tiedettävä, on 

helposti eliitin saatavilla.

Alla on lainaus Townhall-artikkelista, joka koskee rokotepasseja:

Jopa liberaali kirjailija Naomi Wolf ymmärtää vaarat, joita rokotepassit 

edustavat. Hän sanoo, että jos nämä suunnitelmat toteutetaan, se 

merkitsee "ihmisten vapauden loppua Lännessä". Wolf uskoo, että 

todellinen uhka on hallituksen pääsy miljoonien amerikkalaisten 

henkilötietoihin. Wolf'in mukaan rokotepassi johtaa 

"kansalaisyhteiskunnan loppuun.... sillä on valta sammuttaa elämäsi tai 

käynnistää se, sallia sinun osallistua yhteiskuntaan, tai olla syrjäytetty".

[ii] 

https://www.jonathanbrentner.com/https/jonathan-brentner-g8fgsquarespacecom/config/2023/2/15/deadly-delusions#_edn2
https://townhall.com/


Se, mitä globalistit kaupittelevat "demokratiana", johtaa "ihmisen vapauden" 

loppumiseen ja rokotepassit ovat avainasemassa vapauksien 

menettämisessä.

Tiedon väärinkäytöstä tulee erityisen painajaismaista niille, jotka jäävät jäljelle

Tempauksessa. Rokotuspassit yhdessä CBDC:n kanssa antavat 

"laittomuuden ihmiselle" mahdollisuuden valvoa kaikkea ostamista ja 

myymistä kaikkialla maailmassa.

HARHALUULO NRO 4: PANDEMIASOPIMUS ON HYÖDYLLINEN 

PANDEMIOIDEN PYSÄYTTÄMISESSÄ.

Maailman Terveysjärjestö (WHO) kokoontui viikkoa ennen, kuin 2700 

vallanpitäjää laskeutuivat Sveitsin Davosiin. Heidän asialistansa kärjessä oli 

keskustelu pandemiasopimuksesta. He myyvät sitä asiana, jonka avulla 

voidaan reagoida nopeasti ja yhtenäisesti tuleviin pandemioihin.

Jos jäsenmaat kuitenkin hyväksyvät sen toukokuussa 2023 pidettävässä 

kokouksessaan, se antaisi WHO:lle ja sen johtajalle ehdottoman 

määräysvallan jäsenmaissa koskien sellaista, jota se pitää terveydellisenä 

hätätilanteena.

Jos WHO julistaisi tällaisen kriisin, se määräisi kaikille pakolliset toimet. Ei 

merkitsisi mitään, jos jonkin maan presidentti olisi eri mieltä, vaan WHO:n 

määräyksistä tulisi laki hänen maassaan. Jos Yhdysvaltain kuvernööri sanoisi

"Ei!" WHO:n määräyksille, sekään ei merkitsisi mitään. WHO:lla olisi valta 

valvoa sotilaallisesti, että sen terveysmääräyksiä noudatetaan.

Ne, joita WEF:n agenda ja tekniikat eivät petä, eivät pysty vastustamaan 

WHO:n mandaatteja. Älä mene lankaan: globalistit ovat valehtelijoita ja 



kylmäverisiä murhaajia, aivan kuten heitä johtava henki (Joh. 8:44). 

Pandemiasopimus, jos se hyväksytään, tappaa paljon enemmän ihmisiä kuin 

suojelee.

HARHALUULOLUULO NRO 5: VENÄJÄN KUKISTAMINEN UKRAINASSA 

JOHTAA RAUHAAN.

Globalistit kertovat meille, että meidän on voitettava Venäjä Ukrainassa, 

mutta eivät selitä, miksi se on parempi kuin hyökätä suoraan Venäjää 

vastaan. Miksi asettaa ukrainalaiset tällaisen konfliktin keskelle?

Voisiko olla niin, että konfliktin todellinen syy on Amerikan heikentäminen, jota

juhlitaan monissa viesteissä WEF:n verkkosivustolla?

Ukrainan sota on jo tyhjentänyt Yhdysvaltojen sotilaallisia voimavaroja ja 

heikentänyt huomattavasti sen kykyä vastata hyökkäykseen. Presidentti 

Biden ilmoitti juuri tällä viikolla, että Yhdysvallat lähettää Ukrainaan 31 

kehittynyttä Abrams-panssarivaunua, mikä kiihdyttää edelleen jo ennestään 

raivostunutta Putin'ia. Mikä olisikaan parempi tapa provosoida kolmas 

maailmansota ja näyttää olevansa uhri eikä hyökkääjä?

Leo Hohmann kirjoitti hiljattain erinomaisen artikkelin otsikolla  America 2023:

Sleepwalking into World War III (Amerikka 2023: Unissakävely kolmanteen 

maailmansotaan).Tässä lainaus siitä:

Kiina ja Venäjä ovat molemmat täydessä sotatilassa ja mobilisoivat 

talouttaan, armeijaansa ja laivastoaan kolmanteen maailmansotaan 

Amerikan kanssa.

https://leohohmann.com/2023/02/11/america-2023-sleepwalking-into-world-war-iii/#more-12745
https://leohohmann.com/2023/02/11/america-2023-sleepwalking-into-world-war-iii/#more-12745


Huomaa, että sanoin "Amerikka". En "NATO". NATO on Amerikka ja 

Amerikka on NATO vasallivaltioineen.

NATO on aina ollut rakennettu Amerikan voiman varaan. Ongelma on, 

että Amerikka on menettänyt valtansa ja kaikki jäljellä oleva on suurelta

osin käsitystä, ei todellisuutta.

Kun maailma tajuaa tämän, peli on pelattu. Kun he näkevät, että 

keisarilla ei ole vaatteita, että kaikki on pelkkää savua ja peilejä -- ja 

ilmapallovälikohtaus on jo alkanut avata ihmisten silmiä – he tulevat 

järkyttymään siitä, miten heikko Amerikka todellisuudessa on.

Vaikka se saattaa kuulostaa monien mielestä järkevältä, juonesta, jonka 

mukaan meidän on kukistettava Venäjä Ukrainassa, on tullut avaintekijä 

Yhdysvaltain armeijan heikentämisessä ja kutsu paljon suurempaan 

konfliktiin.

Kuinka kauan Yhdysvaltain presidentti voi vielä tökkiä Putin'ia silmään ilman 

tuhoisaa vastaiskua sekä Yhdysvalloille että Euroopalle?

TOIVO

Meillä, jotka olemme Kristuksessa, on iloinen toivo! En voi lopettaa näin 

pahaenteistä postia kääntämättä katsettamme ylöspäin.

Muista, että Jumala valvoo ihmiskunnan tuhoa vehkeilevien kaikkia 

saavutuksia. Se, mitä Raamattu sanoi kauan sitten tapahtuvan viimeisinä 

päivinä, tapahtuu nyt silmiemme edessä. Herra julistaa "lopun alusta lähtien" 

ja Hän "toteuttaa" "tarkoituksensa" jumalattomien tappavista ja häijyistä 

suunnitelmista huolimatta (Jes. 46:8-11).



Uskon, että Herra varoittaa ihmiskuntaa (ja seurakuntaa) siitä, että Hän tulee 

pian. Hän antaa maailmalle välähdyksiä siitä, miltä tuho tulee näyttämään 

Ahdistuksen aikana.

Kaiken sen jälkeen, mitä on tapahtunut vuonna 2023, tai jopa vain viimeisten 

kahden viikon aikana, en voi kuvitella, että meidän tarvitsee odottaa 

Jeesuksen ilmestymistä paljon kauemmin, mutta kuten aina, ajoitus riippuu 

Jumalan suvereniteetista.

Näinä vaarallisina aikoina, kun tappavat harhaluulot kasvattavat suosiotaan ja

raamatullista totuutta ei tunnu löytyvän mistään, on elintärkeää, että pidämme

toivomme keskittyneenä Jeesuksen läheiseen ilmestymiseen.

Sellaiset kohdat kuin 1.Kor. 15:50-55, 1.Ts. 4:13-5:11, Fil. 3:20-21 ja Kol. 3:1-

4 rohkaisevat minua lähes päivittäin ja pitävät minut poissa epätoivosta 

seuratessani, mitä Amerikassa ja kaikkialla maailmassa tapahtuu.

Maranata!

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

Fears in Perilous Times, is available on Amazon.

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] Peter Koenig, WEF Davos – The New Sodom and Gomorrah? January 19, 2023, @
https://www.globalresearch.ca/wef-davos-new-sodom-gomorrah/5805074

[ii] Jeff  Crouere, Vaccine Passports to Hell, April 4, 2021, on the Townhall Website: 
https://townhall.com/columnists/jeffcrouere/2021/04/04/vaccine-passports-to-hell-
n2587372
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