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Joe Biden'in presidenttiys edistää globalistien “Suuri Nollaus”
-ohjelmaa – sen myötä maailmaan on tulossa suuri ahdistus ja
uskoville hetki, jolloin meidät temmataan pois täältä
Tässä Samuel Korhosen suomentama profeetallisen Rapture Ready -sivuston artikkeli viime joulukuulta,
jossa kirjoittaja Jonathan Brentner kertoo surullisten nykytapahtumien valossa upeasta uutisesta
koskien niitä, jotka odottavat Herran Jeesuksen paluuta. Kyse on siitä hetkestä, jolloin meidät
temmataan yläilmoihin silmänräpäyksessä pakoon lähestyvää Ahdistuksen aikaa, joka koskee tätä
maailmaa (Ilm. 3:10).
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Maailmasta kuulemamme äänet ovat pahenevassa ristiriidassa sen kanssa, mitä luemme Jumalan
Sanasta. Televisiossa näkemämme mainokset kehottavat meitä ottamaan irti kaiken tästä elämästä,
"vain tekemään sen". Maailman sanoma koskee kokonaan elämistä tässä hetkessä.
Ja olen samaa mieltä. . . vaikka minulla onkin mielessäni hyvin, hyvin erilainen "hetki". Paavali kirjoittaa
kohdassa 1. Kor. 15:51-52: "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."
Niille meistä, jotka kuuluvat Jeesukselle, kyseessä ei ole hetken elämys ajassa; kyse on hetkestä, jolloin
ikuisuus alkaa meille. Kyse on "silmänräpäyksestä", jolloin Jeesus vie meidät kotiin paikkaan, jota Hän
nyt on valmistamassa meille (Joh. 14:2-3).
Juuri tämä tuleva "silmänräpäys" on yhä uudelleen virkistänyt sieluani tämän järkyttävän vuoden aikana,
joka on ikuisesti muuttanut elämän maaplaneetalla.
SURKEUS VUONNA 2020 OSOITTAA PALJON PAHEMPAAN UHKAAN
Olen varma, että me kaikki voimme muistaa sydäntä särkeviä ja järkyttäviä kokemuksia vuodelta 2020.
Olemme nähneet vihollisemme toimintaa maailmassa, kuin ei koskaan ennen. Paholainen on luonut
pelon kulttuurin yhteisöissämme ja lisäksi hänen kätyrinsä ovat tehneet lopullisen pelinsä ylenmäärin
selväksi; heillä on suunnitelma ottaa täysi hyöty COVID-19:stä saadakseen Saatanan suunnitelman

maailman herruudesta toteutumaan.
Koronavirus ja se, mitä Maailman talousfoorumi (WEF) kutsuu nimellä Suuri Nollaus (The Great Reset)
käyvät käsi kädessä kuin rakastunut pariskunta kadulla. Nämä elitistiset globalistit aikovat käyttää
COVID-19:aa ponnahduslautana edistääkseen marxilaisen Uuden Maailmanjärjestyksen
suunnitelmiaan.
Artikkelit ja videot WEF:n verkkosivustolla kuvailevat avoimesti heidän radikaaleja suunnitelmiaan valvoa
jokaisen ihmisen elämää maaplaneetalla. Yksi video alkaa näillä hyytävillä sanoilla koskien heidän
näkyään vuodelle 2030: "Et omista mitään, ja olet onnellinen." [i] He saavat Suuren Nollauksen
kuulostamaan loistavalta utopialta, kun todellisuudessa siitä tulee elävä helvetti niille, jotka ovat elossa,
kun se täysin toteutuu.
Maailman voimakkaimpien ja varakkaimpien ihmisten päämäärä on kommunismi; kuinka muuten
voidaan kuvailla heidän näkyään vuodelle 2030, jossa kukaan ei omista henkilökohtaista omaisuutta edes vaatteita päällänsä (he sanovat tämän todellakin yhdessä artikkeleistaan). Tässä Saatana
käyttäytyy täsmälleen samalla tavalla, kuin Jeesus kuvaili häntä jakeessa Joh. 10:10. Saatana toimii
Antikristuksen ja hänen seuraajiensa kautta "varastaakseen ja tappaakseen ja tuhotakseen". Nämä
sanat tiivistävät täsmälleen sen, mitä elitistisillä globalisteilla WEF:ssä ja YK:ssa on mielessään
lainkäyttövaltansa alaisille ihmisille.
Breitbart News'in James Delingpole'n mukaan "COVID-19 on tarjonnut täydellisen tekosyyn" viedä
"globalistinen haltuunotto" käytännöllisesti katsoen kaikille inhimillisen elämän osa-alueille.
"Yksinkertaisesti sanottuna", jatkaa Delingpole, Suuri Nollaus ”on suunnitelma maailmantalouden
täydelliselle muuttamiselle. Ei tule olemaan rahaa, ei yksityisomistusta, ei demokratiaa. Sen sijaan
jokaisen tärkeän päätöksen - mitä teet elääksesi, kuinka paljon tavaraa kulutat, saatko pitää lomaa päättää puolestasi kaukainen "asiantuntijoiden eliitti", jolla ei ole vastuuvelvollisuutta.” [ii]
Ettet luulisi, että Suuren Nollauksen idea on menneen aikakauden tuote, kun John Lennon lauloi
kappaleen Imagine kaihoisasta utopiasta, niin siitä on tullut kuuma aihe tänä päivänä. Newsweek omisti
sille hiljattain kokonaisen numeron. Joe Biden'in kampanjan iskulause "Build Back Better (Rakenna
takaisin paremmin)", tulee suoraan WEF:ltä ja heidän suunnitelmistaan hallita maailmaa. [iii]
John Kerry, jonka Biden nimitti viime viikolla presidentin erityislähettilääksi, on jo vahvistanut
uskollisuutensa WEF:n radikaalille agendalle. ”Uskon henkilökohtaisesti, että nollauksen käsite on
tärkeämpi kuin koskaan ennen ... olemme äärimmäisen jännittävän ajan kynnyksellä.” Kerry vakuutti
edelleen Maailman talousfoorumin (WEF) elitisteille, että Joe Biden'in presidenttiys edistäisi nopeasti
globalistista "Suuren Nollauksen" -ohjelmaa ”suuremmalla nopeudella ja tehokkuudella kuin monet
voisivat kuvitellakaan.” [iv]
Hiljattaisessa Amir Tsarfati'n johtamassa profetian pyöreässä pöydässä Jan Markell sanoi: ”Suuri
Nollaus on suuri ahdistus.” Olen täysin samaa mieltä. Eräs nainen Australiasta lähetti minulle äskettäin
sähköpostin, jossa hän sanoi, että ahdistus on tulossa meitä kohti "valoa nopeammin (at warp speed)".
Tämä on niin totta!
Se, mitä näemme ympärillämme tapahtuvan, on alku sille, mitä apostoli Johannes kirjoitti
Ilmestyskirjaan. Ja jos näin on, niinkuin onkin, niin tempaus tapahtuu pikemmin, kuin monet voivat edes
alkaa kuvitella.
IANKAIKKINEN TOIVOMME ON PALJON SUUREMPI KUIN KAIKKI MAALLISET UHKAT
Miksi sitten tuoda esiin kaikki nykyiset uutiset tulevasta Suuresta Nollauksesta postissa koskien hetkeä,
jolloin Jeesus tulee hakemaan meitä? Koska se vahvistaa, että ahdistus koputtaa oveen ja se tarkoittaa,
että Jeesuksen ilmestyminen on hurjan lähellä. Uhka tulevaisuuden hyvinvoinnillemme on todellinen,
mutta toivomme Jeesuksen pikaisesta ilmestymisestä on suurempi; toivomme on paljon suurempi kuin
kaikki uhkat sielujemme viholliselta.
Koska tempauksen on tapahduttava ennen ahdistusta, emme odota elämän "Nollausta" ja radikaalia

elämänmuutosta sellaisena, kuin sen tunnemme, vaan sensijaan nousua pilviin. Saatamme nähdä lisää
Saatanan suunnitelmia tälle maailmalle toteutuvan ennen tempausta, mutta Raamattu vakuuttaa meille,
että tulemme olemaan Jeesuksen kanssa taivaassa hyvissä ajoin, ennenkuin Antikristus ottaa nopeasti
lähestyvän Suuren Nollauksen valvonnan.
En tiedä, mitä loppuvuodella 2020 tai ensi vuodella 2021 on varattuna meille, jotka uskomme. Voimme
kokea suurempia rajoituksia vapauksiimme ja ehkä lisääntynyttä kärsimistä.
Olosuhteet, kuinka kauhistuttavilta näyttävätkin, eivät voi suistaa toivoamme eivätkä estää Herran
suvereenia agendaa Hänen seurakunnalleen, Israelille ja maailmalle. Toisin sanoen mikään ei voi häiritä
"autuasta toivoamme". Jeesus tulee pian viemään meidät kotiin; se on se hetki, jolloin uskostamme
tulee todellisuutta.
Jakeessa Fil. 3:20 Paavali kirjoittaa: "Mutta meillä on yhdyskuntamme taivaissa, ja sieltä me myös
odotamme Herraa Jeesusta Kristusta Vapahtajaksi," Tässä Kreikan odottamiseksi käännetty kreikan
sana tarkoittaa hyvin innokasta odottamista. Uskon, että se merkitsee apostolin "päämäärää,
voittopalkintoa, johon Jumala on minut taivaallisella kutsumisella kutsunut Kristuksessa
Jeesuksessa" (Fil. 3:14).
MAHTAVIA UUTISIA KAIKILLE KRISTUKSEEN TURVAAVILLE
Paavali kirjoitti myös omasta innokkaasta Jeesuksen ilmestymisen odotuksestaan kohdassa Room.
8:23-25. Pidän erityisesti hänen sanoistaan jakeessa 23: "...eikä ainoastaan se (luomakunta), vaan
myös me, joilla on Hengen esikoislahja, mekin huokaamme sisimmässämme, odottaen lapseksiottamista, meidän ruumiimme lunastusta."
Tämä on upea uutinen kaikille kanssahuokaajilleni vuonna 2020. Jeesus ei tule tuottamaan meille
pettymystä; Hän tulee ja sillä hetkellä me saamme kuolemattomat ruumiit ja koemme täysin
jäsenyytemme Jumalan ikuisessa perheessä.
Jos mietit, miksi olen niin varma, että lähtömme tästä maailmasta tapahtuu ennen tulevan ahdistuksen
alkua, niin katso blogikirjoitustani otsikolla The Biblical Necessity of the Pretribulation Rapture (Ennen
vihaa tapahtuvan tempauksen raamatullinen välttämättömyys).
Jos huokaat, koska vuoden 2020 tapahtumat ovat olleet sinulle raskaita, niin ole rohkea ja keskity
edessäsi olevaan palkintoon. Herra voi odotuttaa meitä vielä jonkin aikaa, mutta voimme olla varmoja,
ettei hän aiheuta meille pettymystä. Jeesus on palkitseva kärsivällisyytemme aivan kuten Hän lupaa
meille kohdassa Ilm. 3:10-11.
Jos et ole lukenut viime aikoina kohtaa 1. Tess. 4:13-18, niin kannustan sinua tekemään sen usein
muistutukseksi ihmeellisestä ja kirkkaasta toivostasi. Nämä jakeet paljastavat uskomme lopputuloksen.
Monet tekevät nykyään typerän virheen erottaessaan ”autuaan toivomme” evankeliumin sanomasta;
heidän mukaansa se on kolmannen luokan oppi. Se ei todellakaan ole!
Läheinen lähtömme tästä maailmasta on evankeliumintoivomme ydin Herran vakuuttavien sanojen
mukaan apostoli Paavalille kohdassa Room. 8:18-25.
Tarvitsen kovasti jatkuvaa muistuttamista toivostani ja epäilen, että myös monet teistä tarvitsevat. Vaikka
kirjoitan aiheesta, niin aivan liian usein menetän näyn Herran ilmestymisestä todellisena palkintona, joka
odottaa minua, kuten myös kaikkia, joiden synnit Jeesuksen veri on peittänyt.
On näet kokonaan kyse siitä hetkestä, jota Paavali kuvailee jakeissa 1. Kor. 15:51-52; se on se
"silmänräpäys", kun evankeliumin loistava toivo tulee meille todellisuudeksi ja Jeesus muuttaa
katoavaiset ruumiimme katoamattomiksi ja kuolemattomiksi.
Parempaa hetkeä en voi kuvitella.
Jonathan Brentner

Please consider signing up for my newsletter on my website. Thanks!
E-mail: Jonathanbrentner@yahoo.com
---------------------Note: Please consider signing up for my newsletter on the home page of my website
at https://www.jonathanbrentner.com/. It will greatly help me in reaching more people. Thanks!
[i] The WEF has revised this video, but it still can be seen here on the Zero Hedge
website: https://www.zerohedge.com/geopolitical/horrifying-future-wefs-vision-post-covid-world
[ii] James Delingpole, The Great Reset Is Trending. Here’s Why…, On the Breithart website
at: https://www.breitbart.com/europe/2020/11/18/the-great-reset-is-trending-heres-why/
[iii] Ibid.
[iv] 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-globalistgreat-reset-with-speed
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