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Sen ei todellakaan olisi pitänyt yllättää minua, mutta minun on tunnustettava, että se yllätti.
Wikipedian kuvaus Uudesta Maailmanjärjestyksestä (NWO), jota lainataan alla, hämmästytti
minua, kun luin sen ensimmäistä kertaa:
Uusi maailmanjärjestys (New World Order, NWO) on salaliittoteoria, jossa hypoteesina on
salaa syntyvä totalitaarinen maailmanhallitus.
Kuinka tyhminä he meitä pitävät!? Ne ajat, jolloin aikamme lusiferistiset globalistit vaikenivat
suunnitelmistaan tämän pahan agendan toteuttamiseksi, ovat jo kauan sitten olleet ohi. YK:n
Agenda 2030:n ehdottama maailmanhallitus ja Maailman Talousfoorumin (WEF) Suuri Nollaus ovat
avoimia, julkisia julistuksia heidän yhteisistä ponnisteluistaan "totalitaarisen" ja marksilaisen
NWO:n tuomiseksi. Tämän vuoden maaliskuussa presidentti Biden puhui tarpeesta sitouttaa
Yhdysvallat NWO:hon. Se ei ole salainen eikä se ole "salaliittoteoria"!
He eivät myöskään ole enää hiljaa transhumanistisista tavoitteistaan, jotka ovat heidän NWO:n
käyttöönottoa koskevien suunnitelmiensa ytimessä.

Joku voisi kysyä: "Mitä tekemistä transhumanismilla on heidän kommunistista maailmanhallitusta
koskevien suunnitelmiensa kanssa?". Kaikkea, he eivät voi pakottaa uskollisuuteen Great
Reset'ille ilman sitä. Nämä kaksi kulkevat käsi kädessä.

K L A U S S C H WA B : S U U R E N N O LL A U K S E N L I I K K E E L L E PA N E VA
VOIMA
Transhumanismia ja maailmanhallintoa ajaa kiihkeimmin Klaus Schwab, WEF:n perustaja ja
johtaja. Hänen vaikutusvaltansa maailman hallituksiin on valtava. Vuodesta 1992 lähtien hän on
johtanut koulua, jossa koulutetaan tulevia globaaleja johtajia ja suurin osa kaikista nykyisistä
presidenteistä ja valtioiden johtajista on läpikäynyt hänen koulutuksensa (mm. Suomen Sanna
Marin. Suom. huom.)
Tässä on lainaus Leo Hohmann'in, tutkivan toimittajan ja bloggaajan blogikirjoituksesta, joka
koskee tätä maailman tuleville johtajille annettavaa eliittikoulutusta:
"Vuonna 1992 Klaus Schwab ja Maailman talousfoorumi käynnistivät ohjelman, jonka
alkuperäinen nimi oli Global Leaders of Tomorrow. Vuonna 2004 nimi muutettiin nuorten
globaalien johtajien foorumiksi (Forum for Young Global Leaders) . . . – viisivuotinen
indoktrinaatio-ohjelma WEF:n periaatteisiin ja tavoitteisiin. Tavoitteena oli - ja on edelleen löytää sopivia tulevia johtajia esiintulevalle globaalille yhteiskunnalle. Ohjelmaan on alusta
lähtien kuulunut poliitikkoja, yritysjohtajia, kuninkaallisia, toimittajia, esiintyjiä ja muita
kulttuurivaikuttajia, jotka ovat kunnostautuneet alallaan, mutta eivät ole vielä täyttäneet 40
vuotta (alun perin 43 vuotta, että Angela Merkel saatiin mukaan). Siitä on sittemmin kasvanut
laaja maailmanlaajuinen verkosto omistautuneita johtajia, joilla on valtavat resurssit ja
vaikutusvalta ja jotka kaikki työskentelevät Maailman Talousfoorumin teknokraattisten
suunnitelmien toteuttamiseksi omissa maissaan ja omilla aloillaan.
"Verkosto luo maailmanlaajuista vaikutusvaltaa yhdistämällä jäsentensä yksilölliset
taidot ja voimavarat"..”[i]
Koulun avulla Schwab voi perinpohjaisesti opettaa näille johtajille visionsa maailmanhallituksesta ja
Suuresta Nollauksesta. Kun heidät on aivopesty perusteellisesti WEF:n agendaan ja he ovat
omistautuneet sen ihanteille, he lähtevät maailmalle sekä hallitusten että kaupan johtajiksi.
Klaus Schwab on myös keskeinen motivaatiovoima transhumanismin edistämisessä, jota hän
kutsuu "neljänneksi teolliseksi vallankumoukseksi", kuten hän transhumanismia nimittää. Schwab
puhuu usein "fyysisen, digitaalisen ja biologisen maailman" yhdistymisestä, ihmisten ja
yhdistämisestä koneisiin.

Tämä ei ole yllättävää, sillä Klaus Schwab'in vaikutusvaltaisin ja arvostetuin neuvonantaja ja
maailman johtava transhumanismin puolestapuhuja on Yuval Noah Harari.

YUVAL NOAH HARARI: MIES VERHON TAKANA
Harari on israelilainen intellektuelli, historioitsija, bestseller-kirjailija ja Jerusalemin heprealaisen
yliopiston historian laitoksen professori. Tärkein syy hänen maineeseesa on se, että hän on WEF:n
Klaus Schwab'in tärkein neuvonantaja. Hänen oikeana kätenään Harar'in panos hallitusten ja liikeelämän johtajien ihanteisiin eri puolilla maailmaa on syvällinen.

Yuval Noah Harari
Kun menee Harar'in viralliselle verkkosivustolle (https://www.ynharari.com ), näkee kotisivulla
tämän lainauksen: “History began when humans invented gods, and will end when humans
become gods. (Historia alkoi, kun ihmiset keksivät jumalat, ja päättyy, kun ihmisistä tulee jumalia)."
Leo Hohmann kirjoitti myös seuraavan Harari'a koskevan lainauksen Technocracy News and
Trends -lehden päätoimittajan Patrick Wood'in haastattelusta. Harari ei ole ainoastaan WEF:n
johtajan keskeinen neuvonantaja, vaan "hänellä on miljoonia uskollisia seuraajia".

"Hän on malliesimerkki transhumanistista, joka luulee voivansa tulla jumalaksi", Wood kertoi
minulle. "Hän on Maailman Talousfoorumin filosofinen pääneuvonantaja ja yksi tärkeimmistä
auktoriteeteista WEF:n piirissä. He riippuvat hänen jokaisessa sanassaan." (lainaus Patrick
Wood'ilta)

Pahuuden taso, jonka kanssa olemme tekemisissä, on niin voimakas, että useimmilla
kristityillä ja konservatiiveilla ei ole aavistustakaan siitä, kuinka syvälle se ulottuu ja suoraan
sanoen heidän on vaikea uskoa sitä. Yksikään poliitikko ei pysty pelastamaan meitä tältä
pahuudelta, ainoastaan Jeesus Kristus.
Toinen huomionarvoinen asia on, että Harari ei ole sidoksissa ainoastaan Schwab'iin.
Hänellä on suuri kannattajakunta länsimaisen eliitin keskuudessa. Yksi Harari'n ihailijoista on
Barack Obama, mies, jolla on Joe Biden'in korva. Itseasiassa Obama on sanonut Harari'a
lempikirjailijakseen. [ii]

Yuval Noah Harari on mies verhon takana. Hän on transhumanismin liikkeellepaneva voima ja
keskeinen osa Schwab'in Great Reset -hanketta.

TRANSHUMANISMI PERUSTUU ATEISTISEEN EVOLUUTIOON.
Eliitti pitää transhumanismia ihmiskunnan evoluutioprosessin seuraavana askeleena. He sanovat,
että nyt, kun kaikki muu kehitys on tapahtunut meille, saamme vaikuttaa rotumme tuleviin
parannuksiin. Ihmisten ja koneiden yhdistäminen on vain yksi askel ihmiskunnan jatkuvassa
evoluutiokehityksessä.
Transhumanistit ovat innokkaita ateisteja, jotka katsovat auttavansa ihmiskunnan kehitystä.
Älä anna Uuden Maailmanjärjestyksen ja Suuren Nollauksen puolestapuhujien pettää itseäsi; he
kaikki hyväksyvät transhumanismin olennaisena askeleena, jolla ihmiset saadaan vakuuttuneiksi
maailmanhallituksen tarpeellisuudesta. Jotkut näistä globalisteista saattavat tunnustaa uskovansa
Jumalaan, tai olevansa uskollisia jollekin kirkolle, mutta he valehtelevat. He kaikki ovat
vakaumuksellisia ateisteja, jotka hylkäävät kaiken, mitä Raamattu sanoo luomisesta, erityisesti
1.Moos.1:27: "Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen".

TRANSHUMANISMI DEVALVOI IHMISELÄMÄN
Jos on yksi jae, joka kannattaa pitää mielessä ajatellessaan transhumanisteja, se on Joh. 8:44.
Tässä jakeessa Jeesus kohtaa juutalaiset, jotka vastustivat häntä:
Te olette isästä perkeleestä ja isänne himoja te tahdotte noudattaa. Hän on ollut murhaaja alusta
asti ja totuudessa hän ei pysy, koska hänessä ei totuutta ole. Kun hän puhuu valhetta, niin hän
puhuu omaansa, sillä hän on valhettelija ja sen isä.

NWO:n puolestapuhujat ovat kaikki lusiferilaisia transhumanisteja, joilta puuttuu kaikki kunnioitus
ihmiselämää kohtaan. He ovat jo pettäneet valheillaan valtavan määrän ihmisiä.
Seuraavassa on muutamia lainauksia Yuval Noah Harari'lta, jotka otin haastattelupätkistä Jan
Markell'in Understanding the Times -konferenssissa Minneapolis'issa 21.4 2022. Tässä
tilaisuudessa olivat mukana myös pastorit Brandon Holthaus ja Mark Henry. Näillä videoilla
kuulimme Harari'n sanovan seuraavaa:

Ihmiset ovat nyt hakkeroitavia eläimiä, jotka suunnitellaan uudelleen (will be re-engineered).
Aiemmin hallituksen valvonta oli ihon yläpuolella, nyt se menee ihon alle."
Vapaa tahto valita ketä äänestämme, tai mitä ostamme supermarketista, ihmisen vapaa
tahto, se on ohi! (korostus minun)
Näetkö näissä sitaateissa ihmiselämän arvon alentamisen kuplivan pintaan? Olen aiemmin
kirjoittanut paljon siitä, miten tämä näkyy abortissa, lapsenmurhissa ja Ukrainan sodassa. Nyt
Harari'n kohdalla näemme saman murha-agendan ja petoksen, josta Jeesus puhuu jakeessa Joh.
8:44.
Transhumanistit näkevät meidät "hakkeroitavina eläiminä", joita he toivovat voivansa orjuuttaa ja
valvoa täydellisesti.
Harari sanoi myös tämän, mikä vaikuttaa aluksi ristiriitaiselta hänen muiden lausuntojensa kanssa:

Ihmiset ovat saamassa jumalallisia voimia ... ja voiman suunnitella elämä uudelleen (reengineer). .
Niinpä hän kyllä sanoo, että "ihmiset ovat saamassa jumalallisia voimia", mutta ehkä se koskee
vain niitä, joilla on valtaa, eikä niinkään niitä, joita eliitti toivoo voivansa valvoa. Transhumanismissa
on kyse siitä, että massat palvovat heitä jumalina. Eikö tämä valmistakin maailmaa tulevaa
"laittomuuden ihmistä" varten, josta Paavali kirjoittaa kohdassa 2.Ts. 2:3-4?

Älkää antako kenenkään vietellä itseänne millään tavalla. Sillä se päivä ei tule, ennenkuin
luopumus ensin tapahtuu ja laittomuuden ihminen ilmestyy, kadotuksen lapsi, tuo vastustaja,
joka korottaa itsensä yli kaiken, mitä jumalaksi tai jumaloitavaksi kutsutaan, niin että hän
asettuu Jumalan temppeliin ja julistaa olevansa Jumala.

Antikristuksen henki elää ja voi hyvin Harari'ssa. Eräässä haastattelussa, johon viittasin aiemmin,
Harari viittasi Jeesuksen ylösnousemukseen kuolleista ja hänen väitteeseensä olla Jumalan poika
"valeuutisina".

JEESUS ON AINOA TOIVOMME
Leo Hohmann on oikeassa, olemme tekemisissä voiman kanssa, joka on paljon pahempi ja voisin
lisätä, tappavampi, kuin mikään, mitä voimme kuvitella. Jeesus on ainoa toivomme ajassa, jossa
elämme.
Lusiferilaiset globalistit ovat pitkällä suunnitelmissaan NWO:n aikaansaamiseksi. Sillä ei ole
merkitystä, mitä ihmisten enemmistö haluaa, heillä on tarvittava valta, niin että voivat saada
tahtomme hallintaan. Tämä tapahtui vuoden 2020 presidentinvaaleissa Amerikassa. Se tapahtui
vuonna 2021 rokotemandaateilla, jotka johtivat hyvin monen ihmisen kuolemaan. Mellakat, jotka
tapahtuivat kaikkialla Pariisissa 24. huhtikuuta 2022, olivat vastaus Emanuel Macron'in
uudelleenvalintaan, jonka monet pariisilaiset eivät uskoneet todella voittaneen vaaleja.
Kun eliitti ottaa digitaaliset valuutat käyttöön kaikkialla maailmassa, peli on pelattu. He saavat
tarvitsemansa määräysvallan, jonka avulla voivat alkaa kiristää kuristusotettaan ihmiskunnasta,
mikä johtaa Ahdistuksen ajan petohallitukseen. Kuten Harari totesi transhumanismin tavoitteeksi,
ihmisten tahdolla ei ole enää merkitystä: "Se on ohi!".
Nyt on vuorossa hyvä uutinen, evankeliumin mukainen tulevaisuus: Raamattu vakuuttaa meille,
että Jeesus on tulossa hakemaan meidät kotiin taivaaseen, ennenkuin Jumalan viha lankeaa
tämän pahan, Kristuksen hylkäävän maailman päälle (2.Ts. 5:1-11). Me pääsemme pois täältä
paljon ennen, kuin antikristus käyttää valtaansa tulevassa Uudessaa Maailmanjärjestyksessä.
Toisin kuin se, mitä maailma sanoo meille "valeuutisiksi", me todellakin palvelemme ylösnoussutta
Vapahtajaa, jonka sanat ovat totta ja varmoja. Hän on todellinen Jumalan Poika ja hän on tulossa
hyvin pian viemään meidät paikkaan, jonka hän on valmistanut meille (Joh. 14:2-3). Voimme olla
siitä täysin varmoja.
Toisin kuin se, minkä maailma sanoo olevan "valeuutinen", me todella palvelemme ylösnoussutta
Vapahtajaa, jonka sanat ovat totta ja varmoja. Hän on todellinen Jumalan Poika ja on tulossa hyvin
pian viemään meidät paikkaan, jonka on valmistanut meille (Joh. 14:2-3). Voimme olla tästä täysin
varmoja.
Toivomme lepää varmalla perustalla: Jeesus!
Jos haluat suuremman luottamuksen siihen, että Tempaus tapahtuu ennen vihaa, niin harkitse
kirjani The Triumph of the Redeemed - An eternal Perspective that Calms Our Fears in Perilous

Times . Käytin yli tuhat tuntia opiskellen ja tutkien läheisen toivomme perusteita, että voisin esittää
vankan, raamatullisen perustelun Tempauksen ennen Ahdistusta. Löydät kirjani Amazonista. Kiitos
Älä koskaan unohda: Jeesuksen lähestyvä ilmestyminen hakemaan meidät kotiin on toivomme
vankka perustus näinä vaarallisina aikoina.
Jonathan C. Brentner
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