TA P PA J I A T U H O O J I A J A
K A A S U VA L O T TA J I A
KILLERS, DESTROYERS, AND GASLIGHTERS
by Jonathan Brentner, 21.6.2022

Kun luen raportteja pahuuden ja väkivallan lisääntymisestä Yhdysvalloissa ja se näyttää
pahenevan päivä päivältä, niin suru ja epäusko paisuvat sisälläni. Tapahtuuko tätä todella?
Yksin Raamatun profetia asettaa nykyiset tapahtumat minulle oikeaan perspektiiviin ja rauhoittaa
siten sieluni. Raamattu ei ainoastaan kerro minulle, että näkisin tällaisia vaarallisia aikoja
viimeisinä päivinä, vaan se myös vakuuttaa minut Herran vastauksesta.
Kolmisenkymmentä vuotta sitten huomasin ensimmäisen kerran Habakukinkirjan merkityksen
nykyisten tapahtumien kannalta. Tänä päivänä olen yllättynyt siitä, että Yhdysvallat ei ole vielä
kokenut jotakin samanlaista kuin se tuomio, jonka Jumala lähetti Juudalle muutama vuosikymmen

sen jälkeen, kun Habakuk kirjoitti kirjansa. Paljonko meillä on vielä aikaa, ennenkuin Hän tekee
niin?
Jakeissa Hab. 1:2-4 profeetta luettelee pahuutta ja väkivaltaa, jota hän näki muinaisessa
Juudassa, mikä kuulostaa hyvin samankaltaiselta kuin se, mitä näen tämän päivän Amerikassa.

1 . TA P PA J I A
Jakeessa 2 Habakuk valittaa Jumalan reagoimattomuutta väkivaltaan, jota hän näki aikanaan:
Kuinka kauan, Herra, minun täytyy apua huutaa, ja sinä et kuule, parkua sinulle:
"Väkivaltaa!" ja sinä et auta?
Ajattele tämän päivän aktiivisia tappajia::
• Yhdysvalloissa abortin tarjoajat murhaavat vuosittain 1,1 miljoonaa lasta ennen
synnytystä, eli yhteensä yli 61 miljoonaa sen jälkeen, kun Roe v. Wade -ennakkopäätös
annettiin vuonna 1973.
• Rokotteiden haittavaikutuksia koskevan CDC:n tietokannan mukaan 13 293 ihmistä on
kuollut COVID-19-injektioiden seurauksena pelkästään Yhdysvalloissa;
terveysviranomaisten tietokantaan ilmoittamien kuolemantapausten kokonaismäärä on 28
859. CDC:n raportointitiedoista tehtyjen tutkimusten mukaan vain noin 1 prosentti
rokotteiden haittavaikutuksista päätyy CDC:n tietokantaan.
• Luen tai kuulen lähes päivittäin, että nuoret terveet aikuiset kuolevat yhtäkkiä, vaikka heillä
ei ole mitään varoitusmerkkejä sairaudesta. Monet heistä ovat huippu-urheilijoita parhaassa
iässään. Terveysviranomaiset kutsuvat sitä "äkilliseksi aikuiskuolemaksi (Sudden Adult
Death = SAD)", eikä sitä ollut olemassa, ennenkuin COVID-19-injektiot yleistyivät.
• Helmikuussa 2022 luin kaksi erillistä kertomusta teini-ikäisistä pojista, jotka saivat
kuolemaan johtaneet sydänkohtaukset muutaman päivän kuluessa saatuaan COVID-19injektiot.
Jakeessa Joh. 10:10 Jeesus sanoo, että varas eli Saatana tulee "varastamaan, tappamaan ja
tuhoamaan". Nyt näemme kaikkien näiden toimintojen olevan käynnissä maailmassamme.

2. TUHOOJIA
Jakeessa Hab. 1:3 profeetta protestoi näkemäänsä "vääryyttä":
Minkätähden sinä annat minun nähdä vääryyttä ja itse katselet turmiota? Minun edessäni on
hävitys ja väkivalta; on syntynyt riita, ja on noussut tora.

Hepreankielinen sana "vääryys" tässä jakeessa sisältää surun, joka johtuu pahasta käytöksestä.
Tämä sopii yhteen rinnakkaisen sanan "väärä" kanssa; sana tarkoittaa tässä myös surua ja tuskaa,
jota paha ja kieroutunut käytös aiheuttaa. Transsukupuolisten lasten suuri itsemurhien määrä
nykyään on esimerkki tästä merkityksestä; sana kuvastaa sekä toisille tehtyä pahaa että sen
traagista seurausta.
LBGTQ-agendan tavoitteena on vahingoittaa suuresti lapsia ja poistaa perherakenne, jonka
Jumala on suunnitellut kasvattamaan heitä. Kulttuurimme saalistajat juhlivat "ylpeyden kuukautta
(pride month)", mutta ne, jotka arvostavat Raamatun sanoja, tunnistavat sen karkeaksi
pahuudeksi, joka piilee heidän turhan kerskumisensa ja häpeällisten, vulgaarien paraatiensa
takana.
Seuraavassa joitakin muita esimerkkejä nykyajan tuhoojista:
• Michigan'in oikeusministeri Dana Nesse nousi hiljattain otsikoihin vaatiessaan, että
jokaisessa koulussa pitäisi olla drag queen. Vaikka hän sanoi tämän piloillaan, kuten nyt
väittää, se luonnehtii silti pahuutta, josta on tullut jokapäiväinen osa lastemme elämää
kouluissamme.
• David Fiorazo kirjoitti seuraavaa Harbingers Daily -lehdessä julkaistussa artikkelissa:
"Pohjois-Carolinassa esikoulunopettaja käytti 'raskaana olevaa miestä' esittäviä LGBTkortteja opettamaan lapsille progressiivisen ylpeyden lipun värejä." Tällainen irstailu menee
paljon paljon yli sen, mitä aiemmin pidin mahdollisena.
• Pelkästään tänä vuonna Yhdysvalloissa on palanut kymmenittäin elintarviketehtaita, ja
nykyajan tuhoojat pyrkivät tuhoamaan elintarvikehuoltomme ja aiheuttamaan laajaa
kärsimystä ja kaaosta.
Viime vuosien aikana olemme nähneet saman pahan, väkivallan ja riidan, josta Habakuk valitti niin
kauan sitten, karkaavan käsistä Yhdysvalloissa ja se pahenee koko ajan.

3 . K A A S U VA L O T TA J I A ( G A S L I G H T E R S )
Käytän tässä sanaa "kaasuvalottajia", koska se osuu globalistien toiminnan ytimeen paremmin
kuin pelkästään sanoa, että hallitustamme kontrolloivat tahot huijaavat meitä. Brandon Holthaus,
pastori ja näkyvä profetiapuhuja, kuvaa kaasuvalotusta "pahaksi keinoksi manipuloida ja
kontrolloida ihmisiä psykologisesti". (Pastori Holthaus nauhoitti hiljattain erinomaisen
profetiapäivityksen otsikolla "WEF Is Gaslighting Us (WEF kaasuvalottaa meitä)".)
Kaasuvalottajat saavat ihmiset kyseenalaistamaan sen, minkä tietävät olevan todella todellisuutta;
he yrittävät saada meidät epäilemään sitä, mitä näemme ja kuulemme. He kertovat sinulle, että se,
mitä näet tapahtuvan, ei ole tapahtunut.

Jos kuuntelet heitä kyllin kauan, niin alat epäillä tervejärkisyyttäsi ja myötäillä heidän perverssiä
todellisuuden kuvaustaan.
Älä mene lankaan; he huijaavat ihmisiä vääristääkseen oikeuden ja oikeuttaakseen murhaavan ja
tuhoavan käytöksensä.
Jakeessa Hab. 1:4 profeetta valittaa tällaisista laittomista eksyttäjistä omassa ajassaan:
Sentähden on laki heikko, ja oikeus ei tule milloinkaan voimaan. Sillä jumalaton saartaa
vanhurskaan; sentähden oikeus vääristetään.
Yllä olevan jakeen sanat sopivat yhteen nykypäivän kaasuvalottajien käyttäytymisen kanssa; tätä
menetelmää he käyttävät saavuttaakseen asiat, jotka profeetta luettelee yllä olevassa jakeessa.
Eikö se ole sama pahaa tarkoittava petos, jota profeetta Jesaja kuvaili?
Voi niitä, jotka sanovat pahan hyväksi ja hyvän pahaksi, jotka tekevät pimeyden
valkeudeksi ja valkeuden pimeydeksi, jotka tekevät karvaan makeaksi ja makean
karvaaksi! (Jes. 5:20)
Nykyajan kaasuvalottajat yrittävät vakuuttaa meille, että "paha" on "hyvää". Esimerkkejä tästä on
runsaasti kaikkialla, minne vain katsomme:
• Koko kesäkuun ajan sekä uutiset että sosiaalinen media ovat pommittaneet meitä
valheella, että LBGTQ-agenda on moraalisesti hyväksyttävä, vaikka tiedämme, että Jumala
sanoo sen olevan paha.
• Katsoin videon Ashi Babbitt'in murhaajasta; näin hänen tähtäävän ja tappavan Ashin, kun
hän oli rauhallisesti ja hiljaa nauttimassa Capitol-rakennuksessa olon ihmeistä 6.
tammikuuta 2021. Viranomaiset kuitenkin kertovat meille, että hänen murhaajansa oli
oikeutettu murhaamaan hänet, mikä on täyttä hölynpölyä.
• Bidenin oikeusministeriö pidätti Simone Gold'in, yhden monista etulinjan lääkäreistä, jotka
varoittavat ihmisiä COVID-19-injektioiden vaaroista ja tuomitsi hänet 60 päivän vankeuteen,
koska hän vain käveli Capitol-rakennukseen avoimista ovista 6. tammikuuta 2021. Eikö
tämä oikeuden irvikuva ole juuri sitä vääryyttä, jota Habakuk valitti tapahtuvan omassa
ajassaan?
• Kesäkuun 20. päivänä 2022 Valkoisen Talon COVID-19 Response -koordinaattori, tohtori
Ashish Jha sanoi, että "näillä rokotteilla ei ole ollut vakavia sivuvaikutuksia" viitaten COVID19-injektioihin. Tämä ei ole vain räikeä valhe, vaan myös selvää kaasuvalotusta. CDC:n
tietokannassa on tietoja 838 800 näiden pistosten aiheuttamasta haittavaikutuksesta
Yhdysvalloissa ja yhteensä 28 859 kuolemantapauksesta, mukaan lukien raportit Amerikan

ulkopuolelta. Ja nämä luvut edustavat vain pientä murto-osaa pistosten aiheuttamista
todellisista haitoista ja kuolemantapauksista.
Voisin mainita kymmeniä muita esimerkkejä, miten globalistit kertovat meille, että se, mitä näemme
ja kuulemme, ei ole todellisuutta. Se on kyllä aivopesua ja eliitti on onnistunut saamaan monet
ihmiset uskomaan valheisiinsa.
Kaasuvalotus ja kiusaaminen tapahtuvat myös henkilökohtaisella, jokapäiväisellä tasolla. Olen
kokenut sitä ja matkan varrella huomannut, että Snl. 11:9 tuo paljon tervetullutta rohkaisua
tällaisina aikoina:
Jumalaton turmelee suullaan lähimmäisensä, mutta ymmärrys on vanhurskaiden pelastus.

Raamatun totuuksien vankka ymmärtäminen on ehdottoman tärkeää nykypäivänä, koska elämme.
eksytyksen aijassa, jolloin kiusaaminen ja kaasuvalotus ovat yleisiä, mikä vaatii päivittäistä
turvautumista Jumalan Sanaan.

H E R R A N VA S TA U S H A B A K U K I L L E
Jakeessa Hab. 1:5 Herra kehottaa profeettaa katsomaan kansojen suuntaan nähdäkseen hänen
vastauksensa muinaisessa Juudassa vallitsevaan pahuuteen ja väkivaltaan. Tuomio tulisi
kaldealaisten muodossa, mikä on viittaus babylonialaisiin, jotka Nebukadnessarin johdolla
myöhemmin tuhoaisivat Jerusalemin ja veisivät monia vangeiksi.
Mikä voisi olla Herran vastaus Amerikan tappajille, tuhoojille ja kaasuvalottajille? Mihin Herra
haluaisi meidän katsovan näinä vaarallisina aikoina?
Uskon, että Jeesuksen vastaus tähän kysymykseen on Lk. 21:28: "Mutta kun nämä alkavat
tapahtua, niin rohkaiskaa itsenne ja nostakaa päänne, sillä teidän vapautuksenne on lähellä."
Herra antoi meille niin monia merkkejä Raamatussa, että tietäisimme Hänen paluunsa ajan
seurakunnallensa ja se on nyt! Siksi odotamme hänen pikaista ilmestymistään. Siksi katsomme
ylös innokkaasti odottaen Jeesuksen kohtaamista pilvissä.
Maranata! Tule pian, Herra Jeesus.

My book, The Triumph of the Redeemed-An eternal Perspective that Calms Our Fears in Perilous
Times, is available on Amazon. I wrote it for just such a time as this so as to infuse calming hope
into hearts regardless of the circumstances. The killers, destroyers, gaslighters will increase in
power leading up to the kingdom of the antichrist. However, we will reign with Jesus someday in
His glorious kingdom!!

