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Viimeisissä viesteissäni olen tarkastellut globalistien suunnitelmia yhdistää ihmiset koneisiin. 

Näiden transhumanistien todellinen motiivi on tarkkailla ihmisten käyttäytymistä absoluuttisen 

kontrollin käyttämiseksi heidän ylitseen. 

On kuitenkin hyvä uutinen niille, jotka haluavat uskoa. Jeesus lupaa meille elämää täysimääräisesti

sen suuren uudistuksen kautta, jonka Hän on suunnitellut planeetallemme. Toisessa 

tulemuksessaan Herra palauttaa luomakunnan alkuperäiseen loistoonsa.

Herran suunnitelma johtaa iankaikkiseen elämään; voidaan sanoa yhtään liioittelematta, että 

globalistien suunnitelmat eivät pääty ihmisten kannalta hyvin. 

SUURI NOLLAUS ON POLKU PERIKATOON 

Maailman Talousfoorumi (WEF) loi sanat "Suuri nollaus" kuvaamaan näkyään tulevasta 

kommunistisesta maailmanhallituksesta, joka muistuttaa YK:n Agendaa 2030 ja johon muut 

viittaavat "uutena maailmanjärjestyksenä". WEF tukee myös sellaista, jota he kutsuvat "neljänneksi

teolliseksi vallankumoukseksi" - heidän terminsä ihmisten sulauttamiselle koneisiin.

Transhumanismin polku johtaa Suureen Nollaukseen, koska se on olennainen askel ihmisten 

valmistamisessa hyväksymään tämän tulevan valta-alueen tyrannia. Se myös valmistaa tietä 

antikristukselle, vaikka haluaisin tietää, ovatko Saatanan nykyisen agendan edistäjät tietoisia 

hänen suunnitelmastaan asettaa oma miehensä valtaan, koska sillä voi lopulta olla hirveitä 

seurauksia heille itselleen. Tämä tuleva ”laittomuuden ihminen” ei tule jakamaan valtaansa. 

Raamattu ennusti kauan sitten tarkalleen, mitä näemme nyt kehittyvän silmiemme edessä. En 

tiedä milloin, mutta aikamme globalistit tulevat onnistumaan maailman hallitusten Suuren 

Nollauksen tuomisessa. Kun me olemme turvallisesti Herran luona, antikristus ottaa väkisin 

vastaan maailmamme ”heränneiden (woke)” johtajien asettaman kommunistisen hallituksen ohjat.

https://www.jonathanbrentner.com/https/jonathan-brentner-g8fgsquarespacecom/config/2021/6/4/the-great-reset-versus-the-great-renewal


Se tulee käymään ihmiskunnalle ahdistuksen aikana paljon pahemmaksi kuin nyt. Paitsi että 

ihmiset tulevat kokemaan maailmanhistorian pahimman ajan, ne, jotka selviävät Jumalan vihan 

alkuvuodatuksesta, kohtaavat pakollisen pedon merkin. Ilm. 14:9-11 kuvaa sen ottajien loppua:

“Ja heitä seurasi vielä kolmas enkeli, joka sanoi suurella äänellä: "Jos joku kumartaa petoa ja sen 

kuvaa ja ottaa sen merkin otsaansa tai käteensä, niin hänkin on juova Jumalan vihan viiniä, joka 

sekoittamattomana on kaadettu hänen vihansa maljaan, ja häntä pitää tulella ja tulikivellä 

vaivattaman pyhien enkelien edessä ja Karitsan edessä. Ja heidän vaivansa savu on nouseva 

aina ja iankaikkisesti, eikä heillä ole lepoa päivällä eikä yöllä, heillä, jotka petoa ja sen kuvaa 

kumartavat, eikä kenelläkään, joka ottaa sen nimen merkin.”

Mitä tässä merkissä on, joka tekee sen saajista lunastuskelvottomia Jumalan silmissä? Olen 

kuullut saatananpalvojista, jotka ovat katuneet syntejään ja kääntyneet Jeesuksen puoleen. Mikä 

tekee pedonmerkin saajista erilaisia, suhteessa saatananpalvojiin? 

Voisiko olla niin, että merkin mukana tuleva injektio eli rokote vie loppuun transhumanistien 

visioiman muutoksen niin, että ihmiset eivät olekaan enää ihmisiä? Jos tämä on pedonmerkin 

seuraus, niin uskon, että tämä selittää sen. Jeesus kuoli Aadamin avuttoman rodun puolesta 

(Room. 5:19), ei geenimuokatun ja keinotekoisesti muunnetun version, joka ei ole samankaltainen 

sen kanssa, mitä Jumala loi.

Toinen mahdollisuus on, että pedonmerkin mukana tuleva viimeinen injektio muuttaa ihmiset niin, 

että he eivät enää kykene uskomaan Jeesukseen. Aikamme transhumanistit puhuvat avoimesti 

"Jumala-geenin" poistamisesta ihmisen DNA:sta, että ihmiset olisivat mukautuvampia heidän 

vaatimuksiinsa. Jos he pystyvät siihen, se voi myös selittää kaikkien merkin ottavien kadotetun 

tilan. 

Niin tai näin, varoitus on hirveä kaikille niille, jotka pyrkivät pelastamaan henkensä ottamalla 

merkin. Se johtaa ikuisuuteen helvetissä.

SUURI UUDISTUS ON PARATIISI

Nyt siitä hyvästä uutisesta, joka tulee meille lupauksen kautta, jonka Herra antoi opetuslapsilleen 

jakeessa Mt.19:28: ”Totisesti minä sanon teille: siinä uudestisyntymisessä, jolloin Ihmisen Poika 

istuu kirkkautensa valtaistuimella, saatte tekin, jotka olette minua seuranneet, istua kahdellatoista 

valtaistuimella ja tuomita Israelin kahtatoista sukukuntaa."

Kreikan sana "uudestisyntyminen" tässä jakeessa on palingenesia, joka tarkoittaa Herran tulevaa 

kaiken uudistamista. Se on ennallistaminen, joka tekee maailmastamme samanlaisen, kuin se oli 

alussa, ennenkuin synti tuli ihmiskuntaan.



Paavali kuvailee tätä suurta luonnon uudistumista kohdassa Room. 8:18-25, jonka uskon 

tapahtuvan Kristuksen palatessa maan päälle. Seitsemän vuoden ahdistuksen tuomiot ja sodat 

tuhoavat maaplaneetan ympäristön. Kun Jeesus tulee pystyttämään tuhatvuotisen hallintonsa, Hän

palauttaa luomakunnan alkuperäiseen koskemattomaan tilaansa. Tämä on se suuri uudistaminen, 

”uudestisyntyminen (regeneration)”, jonka Hän lupasi opetuslapsilleen ja meille jakeessa Mt. 19:28.

Herra ei ainoastaan palauta loistavaa valtakuntaa Israelille, vaan myös uudistaa luomakunnan. 

Lunastettuina pyhinä palaamme Jeesuksen kanssa kirkastetussa ruumiissamme ja hallitsemme 

Hänen kanssaan. Mutta se käy vieläkin paremmaksi!

Ilm. 21:1-4 kuvaa edelleen kaikkien aikojen lunastettujen ikuista tilaa. Nautimme ikuisesti ”uudesta 

taivaasta ja uudesta maasta” sekä ihmeellisestä uudesta Jerusalemista. Jae 4 kuvailee kaikkien 

niiden lopullista tilaa, jotka luottavat yksin Jeesukseen pelastuksekseen: ”Ja hän on pyyhkivä pois 

kaikki kyyneleet heidän silmistänsä, eikä kuolemaa ole enää oleva, eikä murhetta eikä parkua eikä

kipua ole enää oleva, sillä kaikki entinen on mennyt.”

Eikö tämä kuulosta paljon paremmalta, kuin mitä transhumanistit ovat suunnitelleet ihmisille 

Suuren Nollauksen kautta? He lupaavat myös kyvyn tarjota jonakin päivänä "ikuinen elämä", mutta

se vaatii ihmisten muuttamista joksikin niin tunnistamattomaksi, ettei se enää muistuta heitä, eikä 

ehkä edes lopulta ole he. 

Tulevaisuutemme Herran lunastamina sisältää uuden taivaan ja maan ikuisen nauttimisen yhdessä

kauneimman kuviteltavissa olevan kaupungin, uuden Jerusalemin kanssa. Tulevaisuus, jonka 

Jeesus on suunnitellut meille, on ihmeellinen, iloinen ja jännittävämpi kuin mikään, mitä nyt 

tiedämme.

Suuri uudistus on paratiisi, jonka Jeesus lupaa kaikille, jotka tuntevat hänet.

IHMISET TARVITSEVAT JEESUSTA

Jos luet tätä etkä tunne Jeesusta pelastajana, niin tiedä, että aikasi on tavattoman lyhyt ennen 

Jeesuksen ilmestymistä, ahdistuksen alkua ja Saatanan valtakunnan perustamista maan päälle 

antikristuksen kautta. Tarvitset Jeesusta.

Herra Jeesus ei ole vain sinun keinosi paeta Jumalan vihan vuodatusta, joka tulee maan päälle 

ahdistuksen aikana. Hän on ainoa tie ikuiseen elämään. Jeesus sanoi tämän jakeessa Joh. 14:6:  

"Minä olen tie ja totuus ja elämä; ei kukaan tule Isän tykö muutoin kuin minun kauttani.”

Jeesus on ainoa tie iankaikkiseen elämään. Maailman terveyden ja turvallisuuden tarjous johtaa 

varmaan kuolemaan.

Anna sanojen Joh. 3:16 uppoutua uudestaan sieluusi: "Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, 

että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi

iankaikkinen elämä."



Jeesus kuoli hirveän ristinkuoleman, koska ei ollut muuta keinoa maksaa rangaistus 

synneistämme. Kolme päivää myöhemmin Hän nousi kuolleista todistamaan, että kaikki hänen 

väitteensä pitävät paikkansa; iankaikkinen elämä on Hänessä eikä kenessäkään toisessa.

Rakastan apostoli Johanneksen sanojen yksinkertaisuutta: ”Ja tämä on se todistus: Jumala on 

antanut meille iankaikkisen elämän ja tämä elämä on hänen Pojassansa. Jolla Poika on, sillä on 

elämä; jolla Jumalan Poikaa ei ole, sillä ei ole elämää” (1.Joh. 5:11–12). Jeesus on yhtä kuin 

iankaikkinen elämä. 

Jos et ole vielä tehnyt niin, niin aseta luottamuksesi Häneen saadaksesi syntisi anteeksi ja 

iankaikkisen elämän. Kutsu Jeesus elämääsi. Room. 10:13 sanoo: “Sillä "jokainen, joka huutaa 

avuksi Herran nimeä, pelastuu". Tee niin ennenkuin on liian myöhäistä; aika on loppumassa!

Alla on kuva  pelastuksen ABC:stä, jonka JD Farag teki muutama vuosi sitten.



Tämän hetken kiireellisyys on siinä, että Jeesus palaa pian viemään morsiamensa, seurakunnan, 

maailmasta, ennenkuin Jumalan viha lankeaa tämän Kristuksen hylkäävän maailman päälle. 

Seitsemän vuoden ahdistus tuo kuoleman, tuhon ja suuren kurjuuden maan asukkaille.

Käänny nyt Jeesuksen puoleen, jos et ole vielä tehnyt niin. Hän on ainoa toivosi ja ainoa keinosi 

paeta niitä tappavia suunnitelmia, joita Saatanalla on maailmalle ja jotka päivä päivältä käyvät 

selvemmiksi.

Huomautus: Jos luet tätä sen jälkeen, kun Jeesus on hakenut seurakuntansa, sinulla on vielä 

aikaa huutaa Hänen nimeään ja saada iankaikkinen elämä. Tee se viipymättä. Ne, jotka jatkuvasti 

hylkäävät Jeesuksen ainoana pelastajana, kärsivät suuresti maan päällä ja sitten ikuisuudessa. 

Transhumanismi johtaa kuolemaan ja kärsimykseen kaikille, jotka ottavat pedonmerkin. Käänny 

Jeesuksen puoleen; Hän on ainoa toivosi.


	SUURI UUDISTUS ON PARATIISI
	IHMISET TARVITSEVAT JEESUSTA

