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Toivon vilpittömästi olevani väärässä. Toivon kovasti, että olisin todellakin "salaliittoteoreetikko",
kuten jotkut syyttävät. Haluaisin todella sanoa, että COVID-19 "rokotteet" ovat "turvallisia ja
tehokkaita".
En kuitenkaan voi tehdä tyhjäksi lukemaani ja kuulemaani enkä sulkea silmiäni todisteilta, jotka
ovat tulleet tielleni todistetuista ja arvostetuista lähteistä. Mutta mikä tärkeintä, minun on
kirjoitettava, mitä Herra laskee sydämelleni ja niin tulen jatkossakin tekemään.
Jotkut saattavat kritisoida monien tämän kuluvan vuoden blogiviestieni "poliittista" sävyä. Vastaisin
näin: Kirjoitan transhumanismista ja siihen liittyvistä tapahtumista, koska nämä asiat merkitsevät
seitsenvuotisen Ahdistuksen läheisyyttä ja siksi vaikuttavat monien ihmisten arkeen
maailmassamme. ”Rokote”-mandaatit kertovat meille, että antikristuksen valtakunta on
muodostumassa silmiemme edessä ja koska monet uskovat tunnistavat tämän, kirjoitan
tarjotakseni rohkaisua koskien vaaroja, jotka he niin viisaasti tunnistavat.
Se, mitä kirjoitan, kuuluu edelleen Raamatun profetiaan ja Herran kutsumukseen minulle puolustaa
raamatullista opetusta koskien tempausta ja Millenniumia sekä selittää, kuinka nykytapahtumat,
poliittiset tai muut, paljastavat, että elämme viimeisiä päiviä ihmiskunnan historiassa sellaisena
kuin me sen tunnemme.
Se, mitä maailmassamme nyt tapahtuu, tulee loppumaan seurakunnan tempaukseen kaikille
Kristuksessa oleville ja Herran päivän vihaan niille, jotka eivät tunne Jeesusta Vapahtajanaan.
Jeesus tulee meille pian, ehkä tänä päivänä, tämän vuoden lopussa, tai ehkä vähän myöhemmin.
Elämme tempauksen ajassa ja on aika olla valppaana juuri niin, kuin Jeesus käski meitä
tämänkaltaisen päivän varalta.
Maailma on mitä varmimmin radalla kohti Ahdistusta, mutta Tempaus tapahtuu ensin.

“ B U I L D B A C K B E T T E R ( R A K E N N A TA K A I S I N PA R E M M I N) ” O N
K A U N I S T E L E VA I L M A U S M A R K S I S M I L L E
Nyt uutisiin, jotka todella surettavat sydäntäni, kun ajattelen sitä valtavaa kärsimystä, jota niin
monet saavat kestää seurauksena globalisteilta, jotka valvovat suurinta osaa hallituksistamme.
Näiden elitistien huuto on "rakentakaa takaisin paremmin", mikä on vain mukava tapa julistaa
heidän aikomuksensa orjuuttaa ihmiskunta kommunistisen maailmanjärjestyksen alaisuudessa.
Tämä lause, jota nämä väestönvähentäjäelitistit niin usein käyttävät, tulee suoraan Maailman
talousfoorumin (WEF) pelikirjasta. Ne, jotka ovat viettäneet aikaa WEF:n verkkosivuilla ja/tai
kuunnelleet sen perustajan ja toimitusjohtajan Klaus Schwab'in haastatteluja, tietävät, että tämän
järjestön perimmäisenä tavoitteena on kommunistisen maailmanjärjestyksen pystyttäminen.
Rakastetun "Suuren Nollauksen” aloitteensa puitteissa he pyrkivät yhdistämään maailman yhden
keskushallinnon alle, joka on selkeästi marksilainen.
Olen toistuvasti katsonut WEF-videota, joka tiivistää heidän agendansa maaplaneetalle sanoihin
"et omista mitään ja olet onnellinen." Kysyt ehkä: ”"Mikä saa heidät uskomaan, että he voivat
päästä tähän saavutukseen? Kuinka hallitus varastaa kaiken, mitä ihmiset omistavat ja seuraus on,
että he ovat onnellisia?"
Transhumanismi on keino, jolla he suunnittelevat suorittaa tämän näennäisesti mahdottoman
tehtävän ja samalla turruttavat ihmiset tulevan uuden maailmanjärjestyksen kuolemalle (väestön
väheneminen) ja orjuudelle. Neljä artikkelia, jotka kirjoitin viime kesänä tästä aiheesta,
ensimmäisenä Transhumanism: The Plot to Control Your Life, tarjoavat havainnollista aineistoa,
kuinka COVID-19-injektiot ja itse virus toimivat globalistien suunnitelmiin kanssa ihmisten ja
koneiden yhdistämiseksi. (Aasilta löytyy suomennokset em. artikkeleista.)

WEF viittaa transhumanismiin "neljäntenä teollisena vallankumouksena", mikä heille kulkee käsi
kädessä heidän kommunistisen agendansa kanssa, jonka he naamioivat ovelasti "Suureksi
Nollaukseksi" tai "paremmaksi takaisin rakentamiseksi". Vain harvat ymmärtävät, että jälkimmäinen
lause tarkoittaa kaikkien olemassa olevien taloudellisten rakenteiden täydellistä tuhoamista, jotta
paremmin rakentamisen prosessi voisi alkaa.
WEF:n ja YK:n globalistit sekä monet muut vallan ja vaikutuksen asemissa eri puolilla maailmaa
puhuvat selkeästi ja avoimesti tarpeesta pistää ihmisiin jotakin, että heidän käyttäytymistään
voidaan täysin tarkkailla ja myöhemmin hallita heitä. Heidän agendansa on luettavissa kuin avoin
kirja niille, jotka kiinnittävät huomiota. Kuitenkin niin monet eivät yksinkertaisesti voi uskoa, että
tämän eliitin aikeet voivat olla niin tappavat ja pahat. Seuraus on, että valtamedian vaikutuksesta
he eivät ole tietoisia ympärillään kehittyvästä vakavasta uhasta.
Seuraavassa yhteenveto siitä, mitä näen tänä päivänä;

Monien maailman hallitusten kiire saada jokainen ottamaan COVID-19-injektiot, tulee
suoraan globalistien agendasta orjuuttaa koko ihmiskunta marksilaisen totalitaarisen valtion
alaisuudessa transhumanismin kautta. Nämä pistokset ovat olennainen ensimmäinen askel
heidän yleissuunnitelmassaan tarkkailla ja myöhemmin hallita (control) jokaisen planeetalla
asuvan elämää. Ne, jotka haluavat pakottaa ihmiskunnalle tämän pahan agendan, eivät
kauan siedä rokotemandaattien noudattamatta jättämistä.

“ L U O T TA K A A T R I . FA U C I ' I N ” H E S A N O VAT
Yhdysvalloissa rehottavan petoksen laajuus saavutti äskettäin eeppiset mittasuhteet. Saimme
tietää, että Anthony Fauci käytti veronmaksajien varoja rahoittamaan "gain of function" -tutkimusta
Wuhanin laboratoriossa Kiinassa. Toisin sanoen hän osallistui henkilökohtaisesti koronaviruksen
muuntamiseen aseeksi, että se olisi paljon tarttuvampi ja tappavampi. Hiljattain julkaistut raportit
paljastavat myös, että Fauci rahoitti ja johti epäinhimillisiä kokeita koirilla ja apinoilla, jotka johtivat
kiduttavaan ja tuskalliseen kuolemaan kaikille osallistujille. Sanat eivät riitä kuvaamaan tämän
miehen pahuutta (ehkä yksi sana riittää: Mengele. Suom. kommentti).
Huolimatta häpeällisistä saavutuksistaan Yhdysvaltain media ja Biden'in hallinto pitävät häntä
edelleen sankarina ja kannattavat hänen mieletöntä neuvoaan, että kaikki 5–11-vuotiaat lapset
saavat COVID-19-pistokset, vaikka tällä ryhmällä on 99,998 %:n mahdollisuus selvitä hengissä
tästä viruksesta jos saavat sen. Eikö olekin käsittämätöntä pahuutta pakottaa lapsillemme näitä
pistoksia, jotka ovat todistetusti aiheuttaneet paljon kuolonuhreja ja vakavia sydänsairauksia?
Leo Hohmann lisäsi yhteen äskettäisistä blogikirjoituksistaan videon vuodelta 2017, jossa Fauci ja
muut USA:n kansallisessa terveyslaitoksessa (National Institute of Health = NIH) keskustelevat
pandemian tarpeesta, ehkä Kiinasta alkavasta viruksesta, joka mahdollistaisi heille ottaa käyttöön
heidän uusi rokoteteknologiansa ilman 10 vuoden ennakkotestausta, mikä vaaditaan aina uusilta
rokotteilta. Minun piti katsoa se monta kertaa, koska ensimmäisellä kerralla en voinut uskoa, mitä
todella kuulin. Toistan tämän lyhyen videon painotuksen:
Fauci ja hänen työtoverinsa NIH:ssa puhuivat avoimesti tarpeesta lavastaa pandemia, Kiinasta
tuleva virus, jotta heidän uusi rokoteteknologiansa voitaisiin markkinoida ilman vaatimusta laajasta
testaamisesta, mikä Fauci'n mukaan voi kestää jopa kymmenen vuotta.
Roomalaiskatolinen arkkipiispa Carlo Maria Viganò julkaisi äskettäin 23. lokakuuta kirjoittamansa
kirjeen, joka liittyy hyvin läheisesti niihin asioihin, joista olen kirjoittanut koskien transhumanismia ja
sen yhteyttä globalistien pyrkimyksiin. Varaa aikaa ja lue se tästä.
Menkäämme eteenpäin nähdäksemme, miksi meillä voi olla iloinen toivo keskellä maailmaa, joka
on menossa suoraan seitsenvuotisen Ahdistuksen tuhoon, petokseen ja kuolemaan.

R A A M AT T U O N L O H T U M M E J A I L O M M E
Aloitin äskettäin blogikirjoituksen näillä sanoilla: "Minusta tuntuu, että olen herännyt keskellä
dystooppista painajaista. Kauhuelokuvista, joita olen välttänyt aiemmin, on yhtäkkiä tullut
todellisuutta." Luulen, että monet teistä tuntevat samoin.
Ne, jotka ovat hereillä ajan suhteen, tietävät, että jotakin on pahasti pielessä maailmassamme. He
näkevät mandaattien vaarat, käsistä karanneet menot ja sodan uhat. Tiedän, että monien mielestä
totean vain itsestäänselvyyden, kun puhun elämän vaaroista vuonna 2021 ja monista vaaroista
ajassa, jossa elämme.
Raamattu, varsinkin Psalmit ja Raamatun profetia, ovat yhä enemmän tulleet minulle turvapaikaksi.
Olen lukenut Psalmien kirjan läpi useita kertoja viimeisen parin vuoden aikana, enkä tunnu
pääsevän eroon lohdutuksesta ja toivosta, jonka sen sivuilta löydän. Joskus lopetan aamuisen
Raamatun lukemiseni käsivarteni kiedottuna Raamatun ympärille johtuen sen minulle antamasta
evankeliumin toivosta, johon kuuluu pelastukseni ja toivo Jeesuksen pikaisesta ilmestymisestä.
Raamatun profetia kertoo, että maailma näyttäisi viimeisinä päivinä sellaiselta kuin nyt. Elämme
Ahdistuksen ajan varjossa ja se pimenee nähtävästi päivä päivältä. Niille, jotka tuntevat
Jeesuksen, Raamattu paljastaa kuitenkin ihanan tulevaisuuden toivon, joka alkaa Herran paluulla
meille, ennenkuin Hänen tuomionsa lankeavat ihmiskunnan päälle, kuten Ilm. 6-18, Jes. 13:9-13
ym. tekstit kuvailevat.
Voin myös sanoa hetkeäkään epäröimättä, että elämme nyt raamatullista aikaa.
Apostoli Paavalin kautta Herra lupaa meille, että vältämme koko tulevan ahdistuksen ajan
käsittävän Herran päivän vihan (1.Ts. 5:1-11).
Jos tunnet Jeesuksen Vapahtajanasi, niin omista rohkeasti Raamatun lupaukset kohdallesi. Hän
on tulossa meille; meidän täytyy vain jaksaa vielä vähän aikaa. Lue psalmeja ja mietiskele kohtia,
jotka puhuvat toivostamme Jeesuksen läheisestä ilmestymisestä (Fil. 3:20-21; 1.Ko. 15:51-57;
1.Joh. 3:1-3; ja Ilm. 3:10-11).
Jos sattumalta luet tätä viestiä etkä ole vielä ottanut uskon askelta saadaksesi anteeksi syntisi, niin
muista, että sinun on tehtävä se pian välttääksesi kauhut, jotka ovat tulossa maailmallemme
lähitulevaisuudessa. Napsauta tähän saadaksesi lisää tietoa ristin pelastavasta voimasta.

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!

