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MITÄ AFGANISTANIN TAPAHTUMAT
PALJASTAVAT MAAILMASTAMME
WHAT DO THE EVENTS IN AFGHANISTAN REVEAL ABOUT OUR
WORLD?
By Jonathan Brentner, August 25, 2021

Biden'in hallituksen Afganistan-lahja Talibanille paljastaa monia asioita maailmasta, kun
matkaamme näiden raamatullisten aikojen läpi, jotka johtavat Jeesuksen ilmestymisen hetkeen.
Uskon, että ne, jotka valvovat Amerikan hallitusta, haluavat meidän päättelevän, että Afganistanin
traagiset tapahtumat tapahtuivat Biden'in epäpätevyyden ja Afganistanin armeijan
epäonnistumisen seurauksena. En väitä tietäväni kaikkea, mitä kulissien takana tapahtuu, mutta
olen vakuuttunut siitä, että USA:n todella vallassa olevat suunnittelivat Talibanin kansakunnan
haltuunoton täysin tietoisina, että kaikki nyt näkemämme toteutuisi.
Kolumnisti Kelly O’Connell kirjoitti Canada Free Press -verkkosivustolla:

"Afganistan -- ei sattumaa: Afganistan-katastrofi on niin virheellinen niin monilla syvällisillä ja
erilaisilla tavoilla, että sen on oltava tarkoituksellinen päätös tuhota Amerikan asema
maailmassa. Kukaan ei tällä tasolla voisi tehdä niin paljon virheitä vahingossa. Tiedämme,
että vasemmistolainen Biden'in hallinto on jo tehnyt kaikkensa sabotoidakseen Amerikkaa.
Ja luomalla näin jättiläismäisen vältettävissä olevan katastrofin viestitämme maailmalle, että
meihin ei voi luottaa.”
Yhdysvaltain armeija ei vain vetäytynyt Afganistanista; se poistui nopeasti maasta keskellä yötä
ilman ennakkoilmoitusta afgaaneille tai liittolaisillemme. Näin tehdessään he jättivät jälkeensä
laajan valikoiman varusteita ja pitkälle kehitettyä aseistusta, joidenkin raporttien mukaan jopa 85
miljardin dollarin arvosta. Ne ovat nyt Talibanin käytettävissä, joka on yksi maailman
häikäilemättömimmistä ja muhanhimoisimmista terroristijärjestöistä.

Kaikesta tästä huolimatta olen edelleen täysin vakuuttunut Jumalan suvereeniudesta historian
suhteen ja että parin viime viikon tapahtumat todistavat nopeasti lähestyvästä seitsemän vuoden
Ahdistuksesta.

PAHUUS JATKAA EKSPONENTIAALISTA KASVUAAN MAAILMASSAMME
Viimeaikaiset tapahtumat Afganistanissa vahvistavat pahuuden nopeasti kasvavan läsnäolon
maailmassamme. Talibanit ovat häikäilemättömiä, demonisia tappajia, jotka pyrkivät asettamaan
sortavan tyrannian Afganistanin kansalaisille, jotka ovat siitä hyvin tietoisia. Miksi äidit muuten
ojentaisivat vauvojaan sotilaille Kabulin lentokentällä? He näkisivät mieluummin, että heidän
lapsillaan on mahdollisuus vapauteen, kuin kasvattavat rakkaita kallisarvoisia lapsiaan julman
hallinnon alla, joka tappaa ilman pienintäkään sääliä.
Talibanit kiduttavat ja murhaavat afgaaneja, jotka viimeisten 20 vuoden aikana ovat millä tahansa
tavalla tehneet yhteistyötä amerikkalaisten kanssa. He vaativat, että kaikki kotitaloudet, joissa on
yli 12-vuotias nuori nainen, merkitsevät kotinsa ”X”-kirjaimella. Jos sotilaat löytävät kodin, jossa on
yli 12-vuotias tyttö, eikä kotia ole merkitty tällä tavalla,he teloittavat koko perheen.
Erään raportin mukaan: "Aviomiehet ja isät ovat antaneet vaimoilleen ja tyttärilleen aseita ja
sanoneet heille, että kun Taliban tulee, he voivat päättää tappavatko heidät vai itsensä – se on
heidän asiansa."
Talibanit edustavat demonista pahuutta pahimmillaan ja minua suuresti murehduttaa, kun näen
oman maani väistyvän ja sallivan näiden julmuuksien jatkua. Yhdysvaltain armeija olisi voinut
pysäyttää Afganistanin nopean valtauksen ja sillä on vieläkin voima lopettaa nämä nykyiset
murhatoimet, mutta edelleenkään se ei tee mitään.
Henkisestä tilastaan riippumatta presidentti Joe Biden kantaa suurelta osin vastuun kärsimyksistä
ja verenvuodatuksesta Afganistanissa. Hän ei voi piiloutua dementiansa tai edellisen hallinnon
päätösten taakse. Komentajana ja päällikkönä Biden valvoi Yhdysvaltain armeijaa poistumisen
hetkellä; hän toteutti suunnitelmansa armeijan nopeasta lähdöstä. Mitkään aiemmat suunnitelmat
eivät sitoneet häntä. Hän pani suunnitelmansa täytäntöön ja se, mitä näemme tapahtuvan
Kabulissa, on sen tulos.

A M E R I K K A E I O L E E N Ä Ä V O I M A H YV Ä N P U O L E S TA
MAAILMASSA
Viimeaikaiset tapahtumat Afganistanissa paljastavat, että Yhdysvallat ei ole enää voima hyvän
puolesta maailmassa. Toisen maailmansodan aikana Yhdysvalloilla oli ratkaiseva rooli
akselivaltojen pysäyttämisessä. Pysäytimme natsien Euroopan valtauksen ja lopetimme
juutalaisten teurastuksen Hitlerin keskitysleireillä.

Nyt kuitenkin emme ainoastaan ole sallineet yhtä pahan voiman, ellei jopa pahemman kuin natsit,
vallata kansakunnan, vaan olemme toimittaneet heille aseita, joiden määrä ylittää heidän
villeimmät unelmansa. Jos Yhdysvallat ei pysäytä Talibania nyt, niin näiden barbaaristen
terroristien aikaansaamat viattomien ihmisten kuolonuhriluvut voivat hyvinkin olla tähtitieteellisiä,
ellei Herra puutu asioihin.
Tällä hetkellä Biden näyttää pelkurimaisesti kumartavan Talibanin toiveille katsoen läpi sormiensa
heidän jatkuvia hirmutekojansa. Hän näyttää tyytyväiseltä jättäessään tuhannet amerikkalaiset
kärsimään näiden häijyjen, häikäilemättömien ja murhanhimoisten terroristien käsissä. Miksi hän
tekisi niin?
Yhdysvaltojen taitamaton vastaus Afganistanissa on rohkaissut Kiinaa edistämään suunnitelmiaan
hyökätä Taiwanille ja ottaa se valvontaansa. Israelin johtajat puhuvat avoimesti, että he eivät voi
enää olla riippuvaisia Yhdysvalloista, jos heitä vastaan hyökätään. Voisiko tämä olla avoin ovi
Israelin tulevalle hyökkäykselle?

A F G H A N I S TA N I L L A V O I O L L A R O O L I T U L E VA S S A G O O G I N /
MAAGOGIN SODASSA
Lion & Lamb Ministries'in verkkosivustolla julkaistu artikkeli 25. elokuuta 2021 ehdottaa, että
Afganistan osallistuu hyökkäykseen Israelin, jota on kuvailtu luvuissa Hes. 38-39. Nathan Jones
selittää tässä lainauksessa, miksi voimme pitää tätä kansaa osana ”Maagogia”:
Jotkut historioitsijat viittaavat entisen Neuvostoliiton kansakuntiin Kazakstan, Kirgisia,
Uzbekistan, Turkmenistan, Tadžikistan, kuten myös Afganistan, sanoen, että ne ovat
Maagogin maa. Historioitsija Edwin Yamauchi selittää, että Maagog oli "muinaiset
skyyttalaiset pohjoiset paimentolaisheimot, jotka asuttivat aluetta, joka ulottui Keski-Aasiasta
nykyisen Venäjän eteläisten arojen poikki".[i]
Jos näin on, niin se kertoo meille, että Talibanin hirmuhallinto on oleva lyhytikäinen. Herra tuhoaa
heidät yhdessä kaikkien kansakuntien kanssa, jotka tulevat Israelia vastaan. Se tekisi Jumalan
väliintulosta sitäkin näyttävämmän ottaen huomioon aseet, joita nämä terroristit omistavat.
Useimmat profetian opettajat uskovat, että Googin / Maagogin sota tapahtuu tempauksen ja
Ahdistuksen alkamisen välillä. Jos Afganistanin kaappaaminen Talibanin toimesta merkitsee toista
askelta tähän sotaan johtavassa kehityksessä, se on myös toinen osoitus Ahdistuksen
läheisyydestä.

M A A I L M A N J Ä R J E S T YS M U O TO U T U U S I L M I E M M E E D E S S Ä
Yhdysvaltojen heikkouden ilmaantuminen poistaa keskeisen esteen globalistien suunnitelmilta
maailmanherruudesta. Vielä vuosi sitten Amerikalla oli paikkansa voimana hyvän puolesta

maailmassa ja siten se oli esteenä YK: n ja Maailman talousfoorumin (WEF) eliitin suunnitelmille,
mutta näin ei ole enää.
Presidentti Biden otti kampanjalauseensa suoraan WEF:ltä ja on edelleen täysin sitoutunut heidän
kommunistiseen toimintaohjelmaansa, joka edellyttää heikentynyttä Amerikkaa, joka ei pysty
vastustamaan globalistien suunnitelmia perustaa Ahdistuksen aikana vallassa oleva marksilainen
maailmanhallitus.
Vaikka Taliban -johto ei vielä tiedosta sitä, he ovat pelinappuloita globalistien agendassa uuden
maailmanjärjestyksen luomiseksi (WEF:n suuri nollaus ja YK:n Agenda 2030). En tiedä näiden
vallankäyttäjien tarkoituksia sallia näiden häikäilemättömien terroristien nousu valtaan.
Olen kuitenkin varma, että sen takana, mitä näemme tapahtuvan tässä kaukaisessa maassa, on
demoninen agenda, jota eliitti toivoo hyödyntävänsä pyrkiessään maailmanlaajuiseen ylivaltaan.

S A ATA N A V I H A A U U D E S T I S YN T YN E I T Ä K R I S T I T T YJ Ä
Ehkä seikka, joka koskee meitä eniten, on tämä: Afganistanin tapahtumat paljastavat selvästi
Saatanan murhaavan vihan kaikkia Kristuksessa olevia kohtaan. Olen lukenut monia raportteja,
että jos Taliban -sotilaat löytävät jonkun, jolla on älypuhelimellaan Raamattu, he tappavat heti tuon
henkilön.
On uskottavia raportteja, että Taliban kulkee ovelta ovelle ja teloittaa kaikki löytämänsä kristityt.
Yksi lähetyssaarnaaja, joka on ollut yhteydessä 22 afgaanipastoriin, kertoo, että useimmat heistä
eivät odota selviävänsä hengissä tästä murhaavasta puhdistuksesta. Vaikka monet yrittävät
leimata nämä raportit valeuutisiksi, Afganistanista vuotavat ensikäden tiedot vahvistavat ne.
Paavali kirjoittaa Saatanan roolista kaiken vastustuksen takana, jota Uuden Testamentin pyhinä
kohtaamme:
Pukekaa yllenne Jumalan koko sota-asu, voidaksenne kestää perkeleen kavalat juonet. Sillä
meillä ei ole taistelu verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia vastaan, valtoja vastaan, tässä
pimeydessä hallitsevia maailmanvaltiaita vastaan, pahuuden henkiolentoja vastaan taivaan
avaruuksissa” (Ef. 6:11-12)

Presidentti Biden'in haluttomuus tuomita tai lopettaa Talibanin kristittyjen verenvuodatus ei lupaa
hyvää todellisen seurakunnan tulevaisuudelle Amerikassa. Jos Herra ei tule noutamaan meitä
lähitulevaisuudessa, voimme joutua tuntemaan vastustajamme myrkyllisen raivon paljon
suuremmassa määrin.
Tiedä, että kun tulevan Ahdistuksen varjo käy päivä päivältä yhä tummemmaksi, Raamattu
vakuuttaa meille, että kaikki on Jumalan hallinnassa ja että meillä on monia syitä toivoon keskellä
pimeyttä, joka on nopeasti varjostamassa maailman.

Emme voi tietää päivää emmekä hetkeä, mutta älä erehdy, elämme Jeesuksen ilmestymisen
ajassa viemään meidät kotiin paikkaan, jota Hän on valmistamassa meille. Evankeliumin
”autuaallinen toivo” (Tt. 2:11–14) tarkoittaa, että pian poistumme tästä maailmasta olemaan
Jeesuksen kanssa. Hän tulee meille juuri oikeaan aikaan. Elämme raamatullisia aikoja.
Apostoli Paavalin kautta Herra lupaa meille pelastuksen vihan ajasta, joka on yllättämässä
maailman. Jakeesta 1.Ts. 5: 9 luemme tämän tempauksen ajoituksesta, jonka on oltava ennen
ahdistusta:
“Sillä ei Jumala ole määrännyt meitä vihaan, vaan saamaan pelastuksen Herramme Jeesuksen
Kristuksen kautta”.
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] Nathan Jones, Is Afghanistan Found in Bible Prophecy, August 25, 2021 on the Lion and Lamb
Ministries website at: https://christinprophecy.org/wpcontent/uploads/enewsletters/v3_enewsletter_template_210825.html

