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Ne meistä, jotka odottivat innokkaasti Jeesuksen ilmestymistä, eivät odottaneet näkevänsä niin 
monia merkkejä antikristuksen tulevasta valtakunnasta, ennenkuin pääsevät kotiin Vapahtajamme 
luo. Emme koskaan odottaneet näkevämme niin paljon ällöttävää pahuutta ja demonista petosta 
ennen Tempausta.

Totta puhuen oletin, että Herra tuomitsisi Amerikan ankarasti jo kauan ennen tätä päivää.

Miksi uskon, että Jeesus ilmestyy pian hakemaan meidät kotiin, kun odotukset ovat menneet näin 
pieleen, voisi joku kysyä. Miksi olen edelleen vakuuttunut, että elämme Hänen seurakunnallensa 
paluun aikaa?

Se johtuu siitä, että maailma on niin lähellä jakeiden Ilm. 6:1-8 täyttymystä ja Raamattu vakuuttaa 
meille, että olemme Jeesuksen kanssa taivaassa, ennenkuin nämä ratsastajat aloittavat tappavan 
vaelluksensa maaplaneetalla. 

Osaatko arvata, kuka kirjoitti seuraavan tekstin (kurkistamatta eteenpäin)?

"Olen kuullut kaukaisen kavionkopseen. Olen nähnyt pahat ratsastajat elämämme 
horisontissa. Olen edelleen evankelista, jonka ainoa tavoite on julistaa uutta elämää 

https://www.jonathanbrentner.com/https/jonathan-brentner-g8fgsquarespacecom/config/2022/6/14/the-sound-of-approaching-hoofbeats


Kristuksessa, mutta maailmallamme ja meillä kaikilla, jotka siinä elämme, on edessä vakavia
vaikeuksia ja apokalypsin neljässä ratsumiehessä on sekä varoitus että viisaus edessä 
olevia levottomia päiviä varten."[i]

Jos nämä asiat olivat totta vuonna 1983, kun Billy Graham kirjoitti nämä sanat, niin kuinka paljon 
enemmän ne ovat totta tänä päivänä? Kuinka lähellä meidän onkaan oltava Jeesuksen 
ilmestymistä?

Mitä ääniä sitten kuulemme tänä päivänä, jotka viittaavat sen läheisyyteen, että Herra avaa Ilm 6. 
luvun sinettituomiot? 

U U D E N  M A A I L M A N J Ä R J E S T YK S E N  H U U TO  
K YN N YK S E L L Ä MM E

Ilm. 6:1-2 kertoo meille ensimmäisestä sinetistä, ensimmäisestä ratsastajasta: 

Ja minä näin, kuinka Karitsa avasi yhden niistä seitsemästä sinetistä, ja kuulin yhden niistä 
neljästä olennosta sanovan niinkuin ukkosen äänellä: "Tule!" Ja minä näin, ja katso: valkea 
hevonen; ja sen selässä istuvalla oli jousi, ja hänelle annettiin seppele, ja hän lähti 
voittajana ja voittamaan. 

Monet, minä mukaan lukien, uskovat, että nämä jakeet viittaavat siihen, että Antikristus kokoaa 
maailman yhteen valtansa alle. Nuolen puuttuminen jousesta viittaa voiman puuttumiseen, vaikka 
hän kerää vaikuttavan asearsenaalin kampanjansa aikana.

2.Ts. 2:1-8 vakuuttaa meille, että Tempaus
tapahtuu, ennenkuin tämä "laittomuuden ihminen"
tulee tunnetuksi maailman näyttämöllä. Näemme
kuitenkin jo tämän tulevan Uuden
Maailmanjärjestyksen muodostumisen YK:n ja
Maailman Talousfoorumin (WEF) kautta.
Laukaustakaan ampumatta he ovat saaneet
useimpien maailman johtajien tuen marksilaisille
suunnitelmilleen orjuuttaa maailman ihmiset.

Globalistit eivät enää salaa aikeitaan. Presidentti
Biden vakuutti hiljattain olevansa uskollinen
Uudelle Maailmanjärjestykselle. WEF:in johtaja
Klaus Schwab pyysi hiljattain Sveitsin Davosissa
pidettävän vuotuisen kokouksensa 2600 osanottajaa työskentelemään aggressiivisesti sen 
kommunistisen totalitaarisen ohjelman toteuttamiseksi, jota hän ja muut läsnäolijat ajavat.

Hän avasi kokouksen sanomalla, että "tulevaisuus ei vain tapahdu; tulevaisuutta rakennamme me, 
voimakas yhteisö, kuten te täällä tässä salissa".

Toisin sanoen globalistit uskovat, että heillä on keinot muokata maailma oman agendansa 
mukaiseksi sen vaikutusvallan avulla, jonka he ovat saaneet nykypäivän globaaleihin johtajiin. 
Kuuletko ensimmäisen hevosen korskunnan, kun se valmistautuu ratsastukselle?

S A P E L I N K A L I S T E L U A YD I N S O D A L L A
Toinen ratsastaja on sota, jota Johannes kuvailee jakeessa lm. 6:4:

Niin lähti toinen hevonen, tulipunainen, ja sen selässä istuvalle annettiin valta ottaa pois 
rauha maasta, että ihmiset surmaisivat toisiaan; ja hänelle annettiin suuri miekka. 



Olen tarpeeksi vanha muistamaan Kuuban ohjuskriisin 1960-luvun alussa. En täysin ymmärtänyt, 
mitä tuolloin tapahtui, mutta aistin pelon. Koulussa meillä oli harjoituksia, joissa piilouduimme 
pulpettiemme alle (ikään kuin siitä olisi apua ydinsodassa).

Uskon, että tänä päivänä uhka on vähintään yhtä suuri kuin silloin, ellei paljon suurempi, mutta 
valtavirran tiedotusvälineet ohjaavat huomiomme pois nykyisestä ja läsnä olevasta vaarasta 
sellaisiin asioihin kuin pride month ja tammikuun 6. päivän kuulemistilaisuudet.

Ne, jotka ovat todella hereillä tänään, näkevät selvästi seuraavat uhat maailmanrauhalle:

• Venäjä varoittaa toistuvasti Länttä ja Yhdysvaltoja ydinaseiskusta, jos ne jatkavat Ukrainan
tukemista. Biden'in hallinto näyttää kuitenkin tekevän kaikkensa provosoidakseen Putin'in 
juuri tällaiseen hyökkäykseen lisäämällä asevirtaa Ukrainaan.

• Iran on ensimmäisen ydinaseensa saamisen kynnyksellä ja monet uskovat, että Israel 
hyökkää Iraniin, ennenkuin se tapahtuu.

• Kiina näyttää aikovan hyökätä Taiwaniin ja uhkaa täysimittaisella sodalla kaikkia asiaan 
puuttuvia. Presidentti Biden sanoo puolustavansa Taiwania, mikä tarkoittaisi sotaa Kiinaa 
vastaan.

• Pohjois-Korea on viimeisten puolentoista vuoden aikana lisännyt ohjusten testausta 
osoittaen voivansa iskeä Pohjois-Amerikkaan ydinpommilla.

Kun nämä uhat yhdistetään jakeeseen Ilm. 6:8, joka kertoo, että sodalla on osansa maailman 
väestön neljäsosan tappamisessa, vaikuttaa todennäköiseltä, että ehkä yksi tai useampi näistä 
uhkista toteutuu.

Eivätkö nämä vaarat herätä kysymyksen Tempauksen läheisyydestä? Voisiko Venäjän, Kiinan ja 
Pohjois-Korean sapelinkalistelu olla toisen hevosen ääni, joka valmistautuu ratsastamaan?

Ä Ä N E T,  J O T K A E N N U S TAVAT TA L O U D E L L I S TA T U H O A 
V U O D E N  2 0 2 2  L O P P U U N  M E N N E S S Ä



Sanat Ilm. 6:5-6 viittaavat taloudelliseen tuhoon:

Ja kun Karitsa avasi kolmannen sinetin, kuulin minä kolmannen olennon sanovan: "Tule!" 
Ja minä näin, ja katso: musta hevonen; ja sen selässä istuvalla oli kädessään vaaka. Ja 
minä kuulin ikäänkuin äänen niiden neljän olennon keskeltä sanovan: "Koiniks-mitta nisuja 
yhden denarin, ja kolme koiniksia ohria yhden denarin! Mutta älä turmele öljyä äläkä viiniä."

Jos luulet, että maailma ei ole näissä jakeissa kuvattujen olosuhteiden kynnyksellä, et ole 
kiinnittänyt huomiota. Olemme pelottavan lähellä! 

Yhdysvalloissa toukokuun inflaatiovauhti oli 8,6 prosenttia, mikä on korkein inflaatiovauhti 40 
vuoteen. Useimmilla ihmisillä elinkustannukset nousevat kuitenkin paljon, paljon nopeammin. 
Presidentti Biden vakuutti meille hiljattain, että tämä korkea inflaatiovauhti Yhdysvalloissa jatkuu 
lähitulevaisuudessa.

Ääniä, jotka varoittavat tuhoisasta maailman ruokapulasta vuoden 2022 loppuun mennessä, on 
aivan liian monta sivuutettavaksi.

Goya Foods'in toimitusjohtaja Bob Unanue kertoi hiljattain Fox News'ille, että maailma on 
ruokakriisin partaalla. "Olemme maailmanlaajuisen ruokakriisin partaalla", hän sanoi Maria 
Bartiromolle.[ii]

JPMorgan Chase'n toimitusjohtaja Jamie Dimon varoitti hiljattain tulevasta "taloushurrikaanista". 
Hän lisäsi myös seuraavaa:

"Se on hurrikaani. Juuri nyt on aika aurinkoista, asiat sujuvat hyvin, kaikki uskovat, että 
keskuspankki pystyy hoitamaan tämän... Se hurrikaani on tuolla ulkona, tien varrella, 
tulossa meitä kohti. Emme vain tiedä, onko se pieni vai Superstorm Sandy vai Andrew vai 
jotakin sellaista. Paras varautua."[iii][iii]

Rockefeller-säätiön puheenjohtaja Rajiv Shah kuvaili pian alkavaa "massiivista, välitöntä 
elintarvikekriisiä, joka iskee koko maailmaan eikä jätä yhtään maata koskemattomaksi"[iv].[iv]



Olen mennyt laskuissani sekaisin koskien niitä lukuisia elintarviketehtaita, jotka ovat syttyneet 
tuleen viimeisten kahdentoista kuukauden aikana. 

Miksi niin monet aikamme paimenet jättävät huomiotta lukuisat varoitukset nopeasti lähestyvästä 
elintarvikekatastrofista? Eivätkö he kuule lähestyvää kavionkopsetta?

G L O B A A L I T  H O L O K A U S T I VA R O I T U K S E T,  J O I TA E I   
H U O M I O I D A

Kaikkien näiden lähestyvien kauhujen tuloksena kuolleiden määrä on oleva suurempi kuin 
missään, mitä maailma on nähnyt sitten 1.Moos. 6. luvun vedenpaisumuksen. Ilm. 6:7-8 kuvaa, 
mitä maailma kokee, kun Jeesus avaa neljännen sinetin:

Ja kun Karitsa avasi neljännen sinetin, kuulin minä neljännen olennon äänen sanovan: 
"Tule!"  Ja minä näin, ja katso: hallava hevonen; ja sen selässä istuvan nimi oli Kuolema, ja
Tuonela seurasi hänen mukanaan, ja heidän valtaansa annettiin neljäs osa maata, 
annettiin valta tappaa miekalla ja nälällä ja rutolla ja maan petojen kautta. 

Juuri nyt neljäsosa maailman väestöstä olisi
lähes kaksi miljardia ihmistä ja tämä on vasta
ahdistuksen alku. 

Ydinkonflikti voisi tappaa satoja miljoonia ihmisiä
ja tämä uhka on hyvin mahdollinen
lähitulevaisuudessa. 

On myös helppo nähdä, miten tulevat
elintarvikekriisit voisivat tappaa valtavan määrän
ihmisiä. Afrikka todennäköisesti kärsisi aluksi
eniten, mutta kun tahallaan tehty ruokakriisi
laajenee, niin länsimaat näkevät pian
kuolemantapausten määrän nousevan pilviin. 

Yhdysvaltain Green New Deal -aloitetta ja YK:n
Agenda 2030 -ohjelmaa ajavat tahot varoittavat,
että maailma tulee tuntemaan kipua siirtyessään
pois fossiilisista polttoaineista. Siihen kuuluu
varmasti myös joukkonälänhätä, koska vihreä
energia ei riitä likimainkaan täyttämään
maailman väestön tarpeita.

COVID-19-"rokotteiden" aiheuttamien
kuolemantapausten määrä on huikea ja monet
ennustavat tilanteen käyvän paljon pahemmaksi tulevina kuukausina.

Koska maailmanlaajuisten aborttien määrä lähestyy 1,7 miljardia vuodesta 1980 lähtien, on 
mahdollista, että Ilm. 6. luvun sinettituomioiden aikana kuolleiden määrä on yhtä suuri kuin 
nykyaikana tehtyjen aborttien määrä. Kun lasketaan yhteen ennen vuotta 1980 tehtyjen aborttien 
määrä ja vähennetään siitä ne, jotka puuttuvat tempauksen vuoksi, sinettituomion 
kuolemantapausten määrä voi olla huomattavan lähellä aborttien määrää.

J UM A L A O N  S U V E R E E N I



Vaikka saattaa näyttää siltä, että inhimilliset toimijat aiheuttavat neljän ensimmäisen sinetin tuhon, 
meidän on muistettava, että Jumala on kaikkien ihmiskunnan asioiden hallitsija. Herra on se, joka 
avaa sinetit ja sallii niitä seuraavan tuhon.

Monet Vanhan Testamentin profeetat varoittivat näistä tulevista tuomioista otsikon "Herran päivä" 
alla. Ilmestyskirjassa lisätään yksityiskohtia siihen, mistä Jumala on varoittanut kautta vuosisatojen.
Tulee aika, jolloin Jumalan kärsivällisyys loppuu ja Psalmin 75:8 sanat toteutuvat.

PA S U U N A N  Ä Ä N I  O N  N I I N  L Ä H E L L Ä

Vaikka monet muut merkit kertovat meille, että Jeesuksen ilmestyminen on niin lähellä, palaan aina
Ilm. 6. luvun neljään ratsastajaan alkaessani miettiä, tapahtuuko se lähiaikoina. Vain Jumalan 
hämmästyttävä kärsivällisyys on pitänyt Ilm. 6. luvun ratsastajat pilttuissaan neljän vuosikymmenen
ajan siitä lähtien, kun Billy Graham kirjoitti kirjansa Approaching Hoofbeats. 

Kuinka kauan Herra vielä odottaa, ennenkuin temmaisee meidät yläilmoihin ja sen jälkeen avaa 
sinetit?

Tapahtuuko Tempaus minun elinaikanani? En voi sanoa, mutta kun otetaan huomioon tulevan 
Ahdistuksen läheisyys, uskon varmasti, että se on uskottava ja järkevä toivo, vaikka lähestyn 70 
vuoden ikää.

Vaikka kuuloni on iän myötä heikentynyt jonkin verran, kuulen vielä jalkakäytävällä lähestyvän 
kavionkopseen. Seuraavaksi odotan kuitenkin pasuunan ääntä ja lähtöäni maan päältä paikkaan, 
jonka Jeesus on valmistamassa minulle ja kaikille niille, jotka tuntevat hänet Vapahtajanaan.

My book, The Triumph of the Redeemed-An eternal Perspective that Calms Our Fears in Perilous 
Times, is now available on Amazon. This is a must read for the perilous times in which we live!

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] Billy Graham, Approaching Hoofbeats (Waco: Word Books, 1983), p. 27

[ii] Fox Business online: https://www.foxbusiness.com/economy/goya-ceo-warns-world-on-
precipice-of-food-crisis

[iii] New York Post Online article, JPMorgan CEO Jamie Dimon warns an economic ‘hurricane’ is 
coming, at https://nypost.com/2022/06/01/jpmorgan-ceo-jamie-dimon-warns-an-economic-
hurricane-is-coming/

 [iv] Leo Hohmann.
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