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SOTA ELÄMÄÄ VASTAAN
THE WAR AGAINST LIFE

by Jonathan Brentner, February 24, 2021

Se on paljon enemmän kuin sota lapsiamme

vastaan, vaikka se on sitäkin. Se on enemmän kuin

naisiin kohdistuva hyökkäys, vaikka se on varmasti

myös sitä. Ja se on enemmän kuin Jumalan

avioliittosuunnitelman tuhoaminen, vaikka se

ehdottomasti kuuluu siihen.

Se, mitä näemme tänään, on suurhyökkäys itse

elämää vastaan. Näemme tämän alhaisissa

aborttimyllyissä, joissa kymmenet miljoonat

viattomat lapset kuolevat julman, tuskallisen ja hirvittävän kuoleman. Miljardien dollarien 

seksikauppateollisuus todistaa myös paholaisen häijystä hyökkäyksestä lastemme kimppuun.

Myötävaikuttava tekijä tälle sodalle elämää vastaan on ehdotettu tasa-arvolaki, joka on menossa 

läpi kongressissa. Biden, tämän lainsäädännön kiihkeä kannattaja, lupasi saada sen voimaan 

hallintonsa ensimmäisten sadan päivän aikana. Tämä lakiehdotus nostaa transsukupuolisten 

oikeudet paljon naisten oikeuksien yläpuolelle ja poistaa uskonnonvapauden Raamattuun uskovilta

seurakunnilta ja järjestöiltä. Se on lahja seksuaalisille saalistajille, koska se antaa heille 

rajoittamattoman pääsyn tyttöjen pukuhuoneisiin ja naisten vessoihin. Ytimessään tasa-arvolaki 

edustaa saatanallista hyökkäystä, jonka tavoitteena on väestön vähentäminen tuhoamalla 

avioliitto, perhe ja kaikki erot kahden sukupuolen välillä. 

Tämä sota elämää vastaan, joka on nyt toteutumassa, on ollut tekeillä jo hyvin kauan.

S UUN NIT EL MA M AAI LM AN  VÄ EST Ö N VÄ HE NT ÄMI SEK SI

Bill Gates toteaa videolla toukokuulta 2010, että seuraavat konstit vähentäisivät maailman väestöä 

10-15% ja sen kautta auttaisivat planeetan pelastamista ilmastonmuutoksen seurauksilta:
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• Uudet rokotteet

• Terveydenhuolto

• Lisääntymisterveyspalvelut

Kuinka sitten nämä positiivisilta kuulostavat asiat vähentäisivät maailman väestöä jopa miljardilla 

ihmisellä? Eikö tällaisten asioiden pitäisi lisätä tulevaisuudessa elävien ihmisten määrää?

Terveydenhuolto ja lisääntymisterveyspalvelut, eli abortti, ovat vasta alkua sille, mitä vasemmistolla

on mielessä maailman väestön vähentämiseksi. Sen tosiasian, että Bill Gates mainitsi rokotteet 

keinona vähentää maailman väestöä, pitäisi käynnistää hälytyssireenit ja saada valot vilkkumaan 

koskien lääketieteellisiä COVID-19-kokeiluja, jotka nyt naamioidaan rokotteiksi.

Maailman terveysjärjestön (WHO) entinen vanhempi ekonomisti Peter Koenig kirjoitti eliitin 

tavoitteesta vähentää maailman väestöä:

Suunnitelman iso kuva on selkeä. Se toteutuu silmiemme edessä, emmekä halua nähdä 

sitä, tai hellittämätön valhe- ja petospropagandan virta sokaisee ja hukuttaa meidät väärillä 

uutisilla ja suoranaisilla valheilla koskien covidia – ja sitä, mitä on tulossa.  

Kun ymmärrämme, että koska jo yli 70 vuoden ajan Rockefeller & Gates -suunnitelman 

yleiskonsepti - ja varmasti muidenkin, kuten Sorosin - ja muiden Bilderberger'ien ja 

Maailman talousfoorumin (WEF) jäsenten, ynnä muiden - joiden yhteistyökumppanit ovat 

päällekkäisiä - osittain hämäriä organisaatioita - on vähentää väestöä rajusti - ja että tämä 

hetki on nyt tullut - ymmärrämme paljon paremmin, mitä tänään tapahtuu; ja niin saamme 

paremman käsityksen isosta kuvasta.

When we understand that since more than 70 years the overall concept of the 

Rockefeller cum Gates plan – and certainly others, like Soros – and the rest of the 

Bilderberger and the World Economic Forum’s (WEF) members, and yet others – 

whose affiliates overlap different semi-obscure organizations – is to drastically reduce 

the world population – and that this moment has come now – then we understand 

much better what is happening today; then we get a better overview of the Big Picture.

 . . . 

Kun ymmärrämme tämän, sen pitäisi olla kuin herääminen siihen, mitä tällä hetkellä 

tapahtuu erilaisten tarkoituksellisesti koordinoimattomien sulkemisten myötä kaikkialla 

maapallolla. Varsinkin, koska covid - perättömästi julistettu pandemia, tosiasiassa 

Plandemia - on niellyt kaikki 193 YK: n jäsenvaltiota kerralla. On fyysisesti ja 

tieteellisesti mahdotonta, että virus iskisi koko maailmaan yhtäaikaa, ellei sitä ole 

yhtäaikaa levitetty keinotekoisesti (ihmisen toimesta) kaikkialle maailmaan. [i]
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Yllä oleva on otos siitä, mitä olen lukenut ja kuullut useista sekä maallisista että kristillisistä 

lähteistä koskien globalistien lopullista tavoitetta vähentää maailman väestöä.

JU MAL AN  SU UN NIT EL MA T UO MITA I HMI S KUNTA SUU RE N PAH UUD EN  

V UO KSI

”Kuinka tämä sota elämää vastaan liittyy raamatunprofetiaan?", kysyt. Raamattu kertoo rajusta 

ihmishenkien menetyksestä lopunaikana, mikä johtuu Jumalan vihan vuodattamisesta ahdistuksen 

aikana, joka alkaa antikristuksen liitosta Israelin ja muiden valtioiden kanssa. (Dan. 9:27).

Kauan sitten Herra varoitti Herran päivästä. Kohdassa Jes. 13:9--12 luemme nämä sanat koskien 

Jumalan vihaa, joka kohtaa maailmaa tänä aikana:

Katso, Herran päivä tulee, tulee armottomana, tulee kiivaus ja vihan hehku, tekemään 

autioksi maan ja hävittämään siitä sen syntiset. Sillä taivaan tähdet ja Kalevanmiekat eivät 

loista valollansa, aurinko on pimeä noustessansa, kuu ei kirkkaana kumota. Minä kostan 

maanpiirille sen pahuuden ja jumalattomille heidän pahat tekonsa; minä lopetan julkeitten 

kopeuden ja painan maahan väkivaltaisten ylpeyden. Minä teen kuolevaiset 

harvinaisemmiksi kuin puhdas kulta, ihmiset harvinaisemmiksi kuin Oofirin kulta. 

Ettet päättelisi tämän viittaavan kaukaiseen menneisyyteen, Ilmestyskirja paljastaa sarjan loppuun 

ajoitettuja tuomioita, jotka aiheuttavat suuren ihmishenkien menetyksenn (Ilm. 6:7-8, 9:13-19). Se, 

mitä näemme Ilmestyskirjassa, noudattaa sitä, mitä luemme kautta koko VT:n  profeettojen koskien

Herran päivää. Jakeessa Jes. 24: 6 Herra varoittaa jälleen tästä tulevasta ajasta, jolloin lopulta 

”vähän jää ihmisiä jäljelle”.

Herra Jeesus toisti jakeen Jes. 24: 6 sanoja sanoessaan tämän koskien tulevaa kauhun aikaa 

maan päällä, joka toteutuu sen jälkeen, kun antikristus saastuttaa Jerusalemin temppelin: “Sillä 

silloin on oleva suuri ahdistus, jonka kaltaista ei ole ollut maailman alusta hamaan tähän asti eikä 

milloinkaan tule ja ellei niitä päiviä olisi lyhennetty, ei mikään liha pelastuisi; mutta valittujen tähden

ne päivät lyhennetään” (Mt. 24:21-22).

Näen pari johtopäätöstä edellä olevista varoituksista koskien ahdistusta, joka nyt ilmestyy 

maailman horisonttiin: 

Ensinnäkin viime kädessä Jumala hallitsee kaikkea. Saatanan nykyinen toiminta maailman 

väestön vähentämiseksi kuuluu kaikki Herran suvereenin suunnitelmaan viimeisille päiville, kun 

Hän vuodattaa vihansa Kristuksen hylkäävään maailman päälle. Monet raamatunprofetian tutkijat 

itseni mukaanlukien uskovat, että jakeen Ilm. 16:2 "pahat ja ilkeät paiseet" tulevat seurauksena 

rokotteesta, joka annetaan osana pedonmerkkiä.



Ahdistuksen aikana maailma tunnistaa aivan oikein Jumalan vihan taustasyynä äärimmäiseen 

ihmishenkien menetykseen (Ilm. 6:15-17; Ilm 16:9-11). Silti suurin osa ahdistuksen aikana elävistä 

ihmisistä kieltäytyy tekemästä parannusta. (Ilm. 9:20-21).

Toiseksi uskon, että Saatanan yleisenä tavoitteena on eliminoida ihmisrotu. Näen tämän 

Jeesuksen sanoista, jotka koskevat "suurta ahdistusta" ja joissa Hän kertoo meille, että vain Hänen

toinen tulemuksensa estää kaikkien ihmisten kuoleman. Se on Herran paluu, joka estää koko 

ihmiskunnan eliminoimisen. 

Ehkä näemme Jumalan tuomion alkamisen siinä, että Hän sallii globalistien tappavien juonien 

jatkua. Voit kuitenkin olla varma, että se ei tule kääntymään hyväksi niille, jotka nyt käyvät sotaa 

elämää vastaan.

OMAN VERKON KAAPPAAMANA

Uskon, että Saatana on varannut suuren yllätyksen eliitti-globalisteille, jotka uskovat jonakin 

päivänä hallitsevansa maailmanhallitusta, joka valvoo jokaisen elämää planeetalla. Raamattu 

kertoo meille, että vain yksi henkilö hallitsee maailman kansakuntia ahdistuksen aikana: antikristus.

Tämä tuleva ”laittomuuden ihminen” ei jaa voimaansa ja valtaansa kenenkään kanssa, mukaan 

lukien varakkaat ja voimakkaat globalistit, jotka nyt tekevät tietä hänen nousulleen valtaan.  

Uskon, että kun antikristus varmistaa vallan korkeimpana johtajana, niin ne, jotka vastaavat siitä, 

että tuleva maailmanhallitus on todellisuutta, kohtaavat epämiellyttävän kohtalon - hän tappaa 

heidät.

Eikö Sananlaskujen  muinainen kehotus (Snl. 1:11-19) koske myös meidän aikamme 

vallankäyttäjiä? Tämä kohta varoittaa traagisesta lopusta kaikille, jotka ryhtyvät lisäämään 

varallisuuttaan ahneuden ja murhan kautta, mikä kuvaa täydellisesti aikamme marksilaisia 

globalisteja.

Jakeista 17-19 luemme: "Sillä verkko on viritetty kaikille siivekkäille, niin että ne sen näkevät. - 

Mutta turhaan: omaa vertansa he väijyvät, vaanivat omaa henkeänsä. Näin käy jokaiselle väärän 

voiton pyytäjälle: se ottaa haltijaltaan hengen” Eliitti valmistelee tulevaa kuolemaansa. 

Näemme samanlaisen varoituksen Psalmeissa (Ps. 34:12-15,) joka mielestäni koskee eliitin 

saatanallista suunnitelmaa, joka pyrkii käyttämään valtaa koko maaplaneetalla. “Jumalaton miettii 

vanhurskaalle pahaa ja kiristelee hänelle hampaitansa; mutta Herra nauraa hänelle, sillä hän 

näkee hänen päivänsä joutuvan. Jumalattomat paljastavat miekkansa ja jännittävät jousensa, 

kaataaksensa kurjan ja köyhän, teurastaaksensa ne, jotka ovat oikealla tiellä.  Mutta heidän 

miekkansa käy heidän omaan sydämeensä ja heidän jousensa särkyvät.” Juuri ne keinot, joilla 

globalistit pyrkivät tuhoamaan köyhät ja käymään sotaa Jumalan kansaa kohtaan, jonakin päivänä 

aiheuttavat heidän kuolemansa.



”OI HERRA KUINKA KAUAN?”

Jos olet minun kaltaiseni, huomaat TULEVASI yhä kärsimättömämmäksi, toisinaan jopa vihaiseksi,

johtuen niiden menestymisestä, jotka toteuttavat pahoja suunnitelmiaan. Huomaan usein toistavani

psalmistan sanoja Ps. 94:3: "Kuinka kauan jumalattomat, Herra, kuinka kauan jumalattomat saavat

riemuita? "

Olen lukemassa romaania, joka kuvaa uskomatonta korruptiota Yhdysvaltain hallituksen 

korkeimmilla tasoilla, mikä johtaa murhanhimoiseen raivoon kaikkia pahantahtoisia senaattoreita 

vastaan. Vaikka se on vuodelta 2002, niin menetän välillä käsityksen onko se fiktiota vai 

todellisuutta, kun kuulen nykyisestä korruptiosta Yhdysvaltain hallituksessa. Aikamme pahuus 

ylittää paljon sen, mitä ajattelin näkeväni ennen tempausta.

Siinä, mitä tänä päivänä näemme, on kuitenkin paljon hyviä uutisia

Kaikkialla maailmassa tapahtuva merkkien yhteen tuleminen kertoo meille, että olemme 

äärimmäisen lähellä seitsenvuotisen ahdistuksen alkua, joka tapahtuu tempauksen jälkeen. Vaikka

emme voi asettaa loppumisen päivää Herran kärsivällisyydelle ihmiskuntaa kohtaan, uskon, että 

voimme odottaa suurella innolla, että pian Jeesus ilmestyy ja vie meidät kotiin paikkaan, jota Hän 

valmistaa meille (Joh. 14:2-3).

Jakeessa 1.Ts. 5:11 Paavali kirjoittaa: ”Sentähden kehoittakaa toisianne ja rakentakaa toinen 

toistanne, niinkuin teettekin” Mikä oli niin suuren rauhan lähde? Se oli apostolin lupaus jakeissa 9-

10, että meitä ei ole määrätty tulevan Herran päivän vihaan, sen äärimmäiseen tuhoon ja 

kuolemaan kaikkialla planeetalla. 

Saatamme kokea ankaraa vainoa ja kärsimystä ennen tempausta, mutta meillä on Herran lupaus 

apostoli Paavalin kautta, että vältämme ne kauheat tulevat tuomiot, joita VT ja Ilmestyskirja 

kuvailevat Herran päivänä, koska Jeesus on tulossa meille, ennenkuin tämä viha alkaa.

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] Peter Koenig, “COVID-19 The Great Reset” – “Delete” Humanity, an article published on the 
Global Research Website
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