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Systemaattinen korruptio ja ihmiskunnan 
huolestuttava tulevaisuus!
(Systemic Corruption And A Troubling Future For Humanity!)

”Onko yhteyttä sinun kanssasi turmion tuomioistuimella, jossa väkivaltaa tehdään lain varjolla, ahdistetaan 
vanhurskaan sielua ja tuomitaan syylliseksi viaton veri? Mutta Herra on minun linnani, Jumalani on minun 
suojakallioni. Hän kostaa heille heidän ilkityönsä ja hukuttaa heidät heidän pahuutensa tähden. Herra, 
meidän Jumalamme, hukuttaa heidät.”

Psalmi 94:20-23

”Sillä niin monta kuin Jumalan lupausta on, kaikki ne ovat hänessä "on"; sentähden tulee hänen kauttaan 
myös niiden "amen", Jumalalle kunniaksi meidän kauttamme. Mutta se, joka lujittaa meidät yhdessä teidän 
kanssanne Kristukseen ja joka on voidellut meidät, on Jumala, joka myös on painanut meihin sinettinsä ja 
antanut Hengen vakuudeksi meidän sydämiimme.”

2. Korinttolaiskirje 1:20-22

”Koska meillä siis on nämä lupaukset, rakkaani, niin puhdistautukaamme kaikesta lihan ja hengen 
saastutuksesta, saattaen pyhityksemme täydelliseksi Jumalan pelossa.”

2. Korinttolaiskirje 7:1

Tässä LTN:n numerossa tarkastelemme ajatuksekkaasti maailmamme nykyistä tilaa ja systemaattista korruptiota 
politiikan maailmassa. Teemme myöskin vilkaisun siihen, mitä tämän nykymaailman tulevaisuus saattaa pitää 
sisällään.

http://nokialainen.blogspot.fi/2016/09/last-trumpet-newsletter-syyskuu-2016.html
http://www.youtube.com/watch?v=3ReP7FPa87c
http://www.youtube.com/watch?v=YVv6TKxRnL0
http://www.youtube.com/watch?v=K0BZmAf3EtU
http://lasttrumpetministries.org/


Kun kirjoitan tätä uutiskirjettä elokuun 2016 viimeisinä päivinä, Amerikan Yhdysvallat on keskellä vaalivuotta. 
Vain muutaman kuukauden sisällä amerikkalaiset tulevat tietämään kuka heidän seuraava presidenttinsä tulee 
olemaan, ja ellei ole odottamattomia ja epätodennäköisiä olosuhteita, se tulee olemaan joko republikaani Donald 
Trump tai demokraatti Hillary Clinton. Keskellä näiden presidentinvaalikampanjoiden kiihkoa kuulemme monia 
lupauksia joita nämä ehdokkaat antavat. Silti tiedämme historiasta, että poliittiset ehdokkaat ovat tunnettuja 
vaalilupaustensa rikkomisesta. Itseasiassa, yksi ikimuistoisimmista kampanjalupauksista Yhdysvaltojen 
historiassa tuli George H.W. Bush'ilta, joka tunnetusti sanoi republikaanien kansalliskokouksessa vuonna 1988, 
”Kongressi painostaa minua nostamaan veroja, ja tulen sanomaan ei, ja he painostavat, ja sanon yhä ei, ja he 
painavat edelleen päälle, ja minä sanon heille, 'Lukekaa huuliltani: ei uusia veroja.'” Se oli vain kaksi lyhyttä 
vuotta myöhemmin vuonna 1990 kun presidentti Bush ilmoitti uusista veronkorotuksista. (1)

Nykyinen presidenttimme, Barack Obama, on toinen mies, joka tunnetaan lukuisista lupauksista, joihin sisältyi 
vakuutus Amerikan kansalle, että hänen presidenttikautensa olisi paljon avoimempi ja läpinäkyvämpi kuin hänen 
edeltäjänsä ennen häntä. Muistiossa, joka julkaistiin tammikuussa 2009, Obama kirjoitti seuraavaa: ”Hallintoni on
sitoutunut luomaan ennennäkemättömän avoimuuden tason hallituksessa. Teemme yhteistyötä varmistaaksemme 
yleisön luottamuksen ja luomme järjestelmän joka sisältää läpinäkyvyyden, julkisen osanoton, ja yhteistoiminnan.
Avoimuus vahvistaa demokratiaamme ja edistää tehokkuutta ja vaikuttavuutta hallituksessa.” (2) Obama sitten 
eteni tehdäkseen täysin päinvastoin. Maaliskuun 17. päivänä 2014, CBS News julkaisi jutun otsikolla, 
”Government Secrecy up Under Obama Administration (Hallituksen salailu silmiinpistävää Obaman 
hallinnon kohdalla)”. (3) Tässä artikkelissa, senaattori Patrick Leahy, joka on demokraatti Vermontin 
osavaltiosta, valitti, että hallitus kieltäytyy usein tietopyynnöistä ja he eivät halua paljastaa mitään luokittelemalla 
kyseiset tiedot salaisiksi. ”Olen huolestunut kasvavasta trendistä turvautua FOIA'n (Freedom of Information Act) 
sallimiin erivapauksiin evätä laajoilta mediakanavilta hallitustietojen saaminen, mikä haittaa suuren yleisön 
oikeutta tietää asioista. Sellaiselle tavalle tulee liian suuri kiusaus. Jos tyrit hallituksessa, merkitse se vain 
'salaiseksi (top secret)'”, senaattori Leahy esitti mielipiteenään. (4) Todellisuudessa miehet, jotka uskaltavat 
paljastaa totuuden hallituksen korruptiosta, laitetaan häpeäpaaluun. Tämä käsittää Edward Snowden'in, joka 
aikaisemmin työskenteli Kansalliselle turvallisuusvirastolle, tai NSA'lle, kunnes eräänä päivänä hän paljasti 
työnantajansa häikäilemättömän toiminnan ja pakeni maasta vuonna 2013.

Sivusto nimeltä Politifact tarjoaa nykyisin listan lupauksista, jotka Barack Obama on rikkonut. Tämä lista ylittää 
sadan rikotun lupauksen ja tulee todennäköisesti kasvamaan entisestään, kunnes Obaman jälkimmäinen 
presidenttikausi päättyy vuonna 2017. (5) Hänen lupauksensa amerikkalaisille, että Obamacare'n (Edullinen 
terveydenhuoltolaki) täytäntöönpano ei pakottaisi heitä muuttamaan sairausvakuutussuunnitelmiaan voitti jopa 
”Lie of the Year (Vuoden valhe)” -palkinnon joulukuussa 2013. (6) ”Jos olet yksi niistä yli 250 miljoonasta 
amerikkalaisesta, joilla on jo sairausvakuutus, saat pitää voimassaolevan sairausvakuutuksesi”, Obama vakuutti 
kesäkuussa 2012. Noin neljä miljoonaa ihmistä sai peruutusilmoituksen heidän sairausvakuutusyhtiöltään vuonna 
2013. (7)

Pohtiessamme poliitikon taipumusta valehdella, niin voimmeko uskoa mihinkään mitä he sanovat? Nykyiset 
ehdokkaat vuoden 2016 vaaleissa tekevät monia lupauksia kuten muutkin poliitikot tekevät. Itseasiassa, Hillary 
Clinton on luvannut poistaa lukukausimaksun opiskelijoilta, jotka käyvät osavaltionsa, jossa asuvat, julkista 
korkeakoulua jos heidän perheensä ansaitsevat alle 250,000 dollaria vuodessa. Hän on myöskin luvannut nostaa 
liittovaltion vähimmäispalkkaa vähintään 12 dollariin tunnissa ja luvannut olla nostamatta keskiluokkaan 
kuuluvien amerikkalaisten veroja. (8) Kiinnostavaa kyllä, Obama antoi myös samanlaisia lupauksia, luvaten 
nostaa vähimmäispalkkaa 9.5 dollariin tunnissa ja lupasi olla nostamatta keskiluokan veroja. (9) Hän valehteli. Se 
on varmasti outo järjestelmä, jossa ääniä ostetaan lupauksilla, joita ei edes tarvitse pitää. Amerikkalaiset, 
suurimmaksi osaksi, tietävät että kampanjalupaukset ovat valheita. Silti ihmiset käyttävät tällaisia lupauksia 
ohjeena päättäessään kenelle he antavat äänensä. [Suomessa tätä vaalilupausten pettämistä on harrastanut viime 
aikoina etenkin Perussuomalaisten puolue, joka nykyhallituksessa ollessaan on menettänyt yleisestä 
kannatuksestaan yli puolet. Suom. huom.]

Vaikka ihmiset usein pettyvät, ja poliitikot valehtelevat usein, Jumala pitää aina lupauksensa. Toisen 
Korinttolaiskirjeen luvusta 7:1 luemme, ”Koska meillä siis on nämä lupaukset, rakkaani, niin 
puhdistautukaamme kaikesta lihan ja hengen saastutuksesta, saattaen pyhityksemme täydelliseksi Jumalan 
pelossa.” Jumala on luvannut antaa meille syntimme anteeksi, jos me teemme parannuksen, ja Hän on luvannut 
lähettää meille Henkensä opastamaan meitä elämässämme. Meille on myöskin luvattu, että meidän Herramme ja 
Vapahtajamme, Jeesus Kristus, palaa takaisin. Kehotan jokaista tämän uutiskirjeen lukijaa asettamaan toivonsa 



Jumalan lupauksiin. Jos et ole vielä katunut syntejäsi ja omistanut elämääsi Jumalalle, niin kehotan sinua 
tekemään niin nyt.

Ongelmia Obamacare'n suhteen! (The Trouble With Obamacare!)

Jos joku istuisi alas ja kysyisi Barack Obamalta hänen saavutuksistaan, hän todennäköisesti viittaisi hänen 
terveydenhuoltolakinsa, joka tunnetaan Affordable Care Act'ina, tai Obamacare'na, läpimenoon hänen 
lempisaavutuksenaan. Tämä laki, joka pakottaa jokaisen amerikkalaisen hankkimaan ”edullisen” 
sairausvakuutuksen tai maksamaan sakkoa Liittovaltion veroviranomaiselle (IRS), jos he eivät noudata lakia, 
allekirjoitettiin laiksi maaliskuun 23. päivänä 2010. (10) Päivinä, jotka johtivat Obamacare'n läpimenoon, Nancy 
Pelosi, joka oli puhemiehenä Yhdysvaltain edustajainhuoneessa tuolloin, julisti kuuluisasti, ”Meidän täytyy 
hyväksyä lakiehdotus (Obamacare), jotta voit selvittää mitä se pitää sisällään, erossa usvaisesta kiistasta.” (11) 
Obamacare'n virallinen webbisivusto, www.healthcare.gov, avattiin lokakuussa 2013, (12) ja siitä lähtien 
amerikkalaiset ovat perehtyneet hyvin tähän uuteen terveydenhoitosysteemiin.

Kuten on käynyt ilmi, Obamacare ei ole aivan niin ihana kuin demokraatit, jotka hyväksyivät sen, sanoivat sen 
olevan. Viime kuukausina, lukuisat sairausvakuutusyhtiöt ovat ilmoittaneet, että ne vetävät takaisin vakuutuksen, 
jota he tarjosivat Obamacare'n kautta tai vetäytyvät hallituksen sairausvakuutusohjelmasta kokonaan. Elokuussa 
2016 sairausvakuutusyhtiö nimeltä Aetna ilmoitti suunnitelmasta supistaa tarjouksiaan Obamacare-pörssissä 80 
prosentilla vuonna 2017. Tämä päätös tehtiin sen jälkeen, kun tuli ilmi, että Aetna'n odotetaan menettävän 300 
miljoonaa dollaria osallistumisesta Obamacare'en. ”Valtaosa maksajista on kokenut jatkuvaa taloudellista stressiä 
heidän yksilöllisen pörssiliiketoimintansa puitteissa. Kohtuuhintaisten, laadukkaiden 
terveydenhuoltovaihtoehtojen tarjoaminen kuluttajille ei ole mahdollista ilman tasapainoista riskiryhmää”, totesi 
Mark Bertolini, joka on Aetna'n toimitusjohtaja. (13) Toisin sanoen, Aetna on poistumassa Obamacare-
markkinoilta, koska valtaosalla ihmisistä, jotka rekisteröivät vakuutuksen pörssissä, on kalliiksi käyviä 
terveysongelmia, kun taas terveet ihmiset, jotka tasapainottaisivat markkinoita, ovat valinneet olla osallistumatta 
ohjelmaan. Lisäksi kaksi muuta merkittävää vakuutusyhtiötä, United HealthGroup ja Humana, ovat myöskin 
ilmoittaneet aikeistaan vetäytyä Obamacare'sta. (14) Tämän seurauksena kuluttajat löytävät vähemmän 
vaihtoehtoja tehdessään vakuutusostosta Obamacare-pörssissä ensi vuonna. Tällainen on tilanne Pinal County'ssa, 
Arizonan osavaltiossa, missä 300,000 asukasta, jotka asuvat siellä, eivät voi hankkia edes Obamacare-vakuutusta 
vuonna 2017, koska mitkään vakuutusyhtiöt eivät tarjoa sitä heidän alueellaan. (15) Muilla alueilla, 
vakuutusmaksujen kustannukset todennäköisesti nousevat merkittävillä määrillä. Milwaukee Journal Sentinel'in 
julkaiseman raportin mukaan, vakuutusyhtiöt ovat esittäneet hinnankorotuksia, jotka vaihtelevat 5.44 prosentista 
37.88 prosenttiin Wisconsin'in osavaltiossa. (16) Illinois'in osavaltio näkee myös jyrkkiä korotuksia 
vakuutusmaksuissa ensi vuonna vaihdellen 44 prosentista 55 prosenttiin, kertoo Chicago Tribune. ”Vaikka nämä 
korkohyväksynnät johtavat hyvin vaikeaan lopputulokseen kuluttajia ajatellen, ne olivat tarpeen, jotta kaikilla 
Illinois'in kuluttajilla olisi todellakin vaihtoehto vakuutussuojaansa varten, kun vuoden 2017 avoin 
ilmoittautuminen (Open Enrollment) alkaa marraskuun 1. päivänä 2016”, sanoi osavaltion vakuutusosaston 
toiminnanjohtaja Anne Melissa Dowling. (17) Lisäksi Los Angeles Times on raportoinut, että kalifornialaisten 
vakuutusmaksut nousevat 13.2 prosentilla vuonna 2017. (18)

Tähän mennessä pitäisi olla selvää, että Obamacare on kauhea. Olemme eläneet sen kanssa tarpeeksi kauan 
nähdäksemme, että se ei todennäköisesti muutu paremmaksi, vaan kaikella todennäköisyydellä tulee itseasiassa 
muuttumaan pahemmaksi. Vaikka Obaman lain virallinen nimi on ”Kohtuuhintainen terveydenhuoltolaki”, monet 
ihmiset, minä mukaanlukien, ovat alkaneet tajuta, ettei se ole edullinen lainkaan. Luonnollisesti ihmiset toivovat, 
että Obamacare hajoaa, ja valtavirran uutiskanava nimeltä CNBC tuntuu ajattelevan, että ohjelma on tuomittu 
epäonnistumaan. Otsikko, jonka he julkaisivat elokuun 17. päivänä 2016, julistaa, ”Aetna'n Obamacare-
vetäytyminen tarkoittaa, että 'vakuutusalan kuolemanspiraali' on saapunut.” (19) Meidän on kuitenkin 
harkittava mahdollisuutta, että Obamacare sellaisena kuin se on olemassa tänään ei ollut koskaan sitä mitä 
liberaalit halusivat. Mielipidekirjoituksessa, joka on kirjoitettu New York Times'iin vuonna 2013, sosialistinen 
elokuvantekijä ja dokumentaristi, Michael Moore, myönsi, että Obamacare on ”kauhea”. Silti hän ylisti ohjelmaa, 
koska uskoo sen olevan ponnahduslautana universaalille hallituksen valvomalle terveydenhuoltojärjestelmälle. 
(20) Vaikka monissa maissa on jo yleinen terveydenhuolto, Yhdysvallat on ollut merkittävä poikkeus. On selvää, 
että tämä tekee Yhdistyneet Kansakunnat tyytymättömäksi koska maailmanlaajuinen terveydenhuoltojärjestelmä 
on yksi heidän tavoitteistaan, josta he toivovat tekevänsä todellisuutta vuoteen 2030 mennessä. Yhdistyneitten 
Kansakuntien virallisesta asiakirjasta, joka julkaistiin lokakuussa 2015, löydämme seuraavat sanat: ”Visioimme 
maailman vapaaksi pelosta ja väkivallasta. Maailma, jossa on yleinen lukutaito. Maailma, joka on 
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oikeudenmukainen ja jossa on yleinen mahdollisuus laadukkaaseen koulutukseen kaikilla tasoilla, mahdollisuus 
terveydenhuoltoon ja sosiaaliturvaan, maailma, jossa fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen hyvinvointi taataan.” 
(21) Kyllä, YK:n mukaan, aidosti universaali ja globaali terveydenhuoltojärjestelmä on olennainen osa heidän 
tulevaa maailmanhallitusta.

Hillary Clintonin omituinen kampanja! (The Bizarre Campaign Of Hillary Clinton!)

Vuoden 2016 Yhdysvaltojen presidentinvaalien jo häämöttäessä, uutisotsikkoja hallitsee jatkuvasti jutut Donald 
Trump'ista ja Hillary Clinton'ista. Tietysti me tiedämme hänen menneisyydestä, että Hillary Clinton on tavattoman
paha nainen, joka rakastaa aborttia, on sekaantunut okkultismiin, ja on patologinen valehtelija. Jotta asiat olisivat 
pahemmin, näyttää siltä, että työskentely Hillary'n kanssa voi olla hyvin vaarallista liiketoimintaa. Itseasiassa 
monet Clinton'in aikaisemmista työtovereista ovat kohdanneet ennenaikaisen ja salaperäisen lopun. Viimeisin uhri
on mies nimeltään Seth Rich. Häntä pidettiin demokraattisen puolueen nousevana tähtenä kunnes hänet ammuttiin
kuoliaaksi heinäkuun 10. päivän 2016 vastaisena yönä kävellessään kotiinsa Washington D.C:n 
esikaupunkialueella. (22) Vaikka poliisi on luonnehtinut tätä tappavaa hyökkäystä ryöstöksi joka meni pieleen, on 
varsin outoa, ettei mitään Mr. Rich'in tavaroita varastettu. ”Siellä on ollut kamppailu. Hänen kätensä, polvensa ja 
kasvonsa olivat mustelmilla, mutta silti hän oli saanut kaksi laukausta selkäänsä, ja siltikään he eivät ottaneet 
mukaansa mitään. He ryöstivät hänen elämänsä kirjaimellisesti ilman mitään syytä”, Rich'in äiti sanoi. (23) 
Yleisesti kiertävän teorian mukaan Mr. Rich oli osapuoli, joka oli vastuussa tuhansien sähköpostiviestien 
vuotamisesta, joka paljasti demokraattipuolueen epäeettisen käyttäytymisen kun hän työskenteli Hillary 
Clinton'ille. Skandaali johti Debbie Wasserman-Schultz'in eroon, joka oli toiminut Demokraattien kansallisen 
komitean puheenjohtajana. Edelleen lietsoaksemme epäilystä, WikiLeaks'in perustaja Julian Assange tarjoaa nyt 
20,000 dollarin palkkiota jokaiselle, jolla on tietoa liittyen Seth Rich'in kuolemaan. Koska WikiLeaks on järjestö, 
joka julkisti raskauttavia sähköposteja, olisi järkeenkäypää, että Mr. Rich oli heidän tietolähteensä. Assange ei ole 
vahvistanut tai kieltänyt sitä, että Seth Rich oli hänen lähteensä. (24) Se on kiinnostava teoria kuitenkin.

Hillary Clinton haluaa olla Yhdysvaltain seuraava presidentti, ja on olemassa todellinen mahdollisuus, että hänelle
annettaisiin tämä virka. Kuitenkin hänen käytöksensä presidenttiehdokkaana on hyvin omituista. Näyttää siltä, 
että hänellä on suuri pidättyvyys, kun tulee kyse kommunikoinnista lehdistön kanssa. Itseasiassa, The Washington
Post'in 24. elokuuta 2016 julkaisema raportti kertoo, että Clinton ei ole pitänyt lehdistötilaisuutta sitten joulukuun 
5. päivän 2015! (25) Vastauksena kasvavaan meteliin, Clinton'in kampanjajohtaja, Robby Mook, on puolustanut 
ehdokastaan väittämällä, että Clinton on antanut yli 300 haastattelua vuoden 2016 alusta lähtien. (26) On 
mielenkiintoista huomata kuitenkin, että Hillary Clinton antaa harvoin toimittajien haastatella häntä, valiten 
mieluummin esiintyä televisiossa valvotussa ympäristössä. Ja kun hän antaa haastattelijalle kunnian läsnäolollaan,
hänen haastattelunsa ovat hyvin lyhyitä. Ne vievät yleensä kolmesta kahdeksaan minuuttia, mikä käytännöllisesti 
katsoen takaa sen, että haastattelija ei voi kysyä mitään syvällistä tai vaikeita kysymyksiä. (27) Mitä hän 
piilottelee? Ehkä Clinton tietää jo, että hän tulee olemaan seuraava presidentti eikä sen vuoksi ole erityisen 
huolestunut siitä kuinka hänet koetaan yleisön taholta. Sanomattakin on selvää, ettei yleisön käsitys hänestä ole 
kovin hyvä. Hiljattainen Washington Post'in ja ABC News'in suorittama kysely havaitsi, että 62 prosenttia 
vastaajista sanoi, että Clinton ei ole rehellinen eikä luotettava. (28) Todellakin, Ms. Clinton on ollut mukana 
useissa skandaaleissa vuosien varrella, mukaan lukien hänen sähköpostiviestittelynsä hoitaminen palvellessaan 
ulkoministerinä Obaman hallinnon alaisuudessa ja sopimattomat kanssakäymiset henkilöiden kanssa, jotka 
lahjoittivat rahaa hänen Clinton -säätiölleen. Voi vain kuvitella, millainen Hillary Clinton'in presidenttiys olisi, 
mutta tämä mahdollisuus tuo mieleeni sanat, jotka löydämme Sananlaskujen luvusta 29:2, ”Hurskaitten 
enentyessä kansa iloitsee, mutta jumalattoman hallitessa kansa huokaa.”

Mitä tulevaisuus pitää sisällään? (What Does The Future Hold?)

On olemassa jotain koskien vuotta 2030. Paitsi että vuosi 2030 on taitevuosi, jolloin YK toivoo voivansa perustaa 
maailmanhallituksensa, se on myös vuosi, josta kirjoitettiin äskettäin julkaistussa artikkelissa Kiplinger Letter'in 
toimesta. Artikkelissa, joka oli otsikoitu nimellä ”20 Amazing Ways Your Daily Life Will Be Different in 2030 
(20 hämmästyttävää keinoa, joiden avulla päivittäinen elämäsi tulee olemaan erilainen vuonna 2030)”, 
julkaisu selittää yksityiskohtaisesti joitakin sen parhaista arvauksista koskien sitä, minkälaista tulevaisuudessa 
tulee olemaan. Jotkut heidän ennustuksista sisältävät Internet-pohjaisen jääkaapin, joka pitää luetteloa 
elintarvikkeistasi ja automaattisesti tilaa uusia tuotteita, kun tarvikkeet ovat vähissä. He myöskin ennustavat, että 
elintarvikkeet, taloustavarat, ja pienet, alle 10 paunaa (4,53 kilogrammaa) painavat tavarat toimitetaan lennokeilla.



He sanovat, että kodinkoneet, lukot, valot, lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmät, ja muut kodin varusteet tullaan 
kaikki yhdistämään langattomasti mikrosiruilla Internetiin. Se on täysin odotettavissa, että kuskittomat autot 
tulevat olemaan yleisesti käytössä vuoteen 2030 mennessä samoin. Muut ennusteet sisältävät 
kasvojentunnistusjärjestelmän lentoasemien turvatarkastuksessa, istutetut mikrosirut, jotka valvovat ihmisten 
terveyttä, älypuhelimet, jotka taltioivat kaiken mitä teemme, ja enimmäkseen käteisvapaan yhteiskunnan. (29)

Ensi silmäyksellä, nämä ennustukset Kiplinger Letter'iltä voivat tuntua kaukaa haetuilta. Kuitenkin nämä ovat 
koulutettujen arvauksia, ja tässä vaiheessa historiaa, olemme hyvin lähellä nähdäksemme joitakin näistä 
ennusteista toteutuvan. Esimerkiksi Uuden-Seelannin hallitus antoi äskettäin pizzaketjulle nimeltä Domino's luvan
käyttää lennokkeja pizzan toimitukseen. Lennokit, joita Domino's tulee käyttämään, kehitettiin yhtiön nimeltä 
Flirtey toimesta. ”Lisääntyneiden toimitusten myötä, jota tapahtuu vuosittain, edessämme oli haaste varmistaa, 
että toimitusaikamme edelleen laskevat ja että pyrimme tarjoamaan asiakkaillemme uusia ja edistyksellisiä 
tilaustapoja meiltä”, sanoi Don Meij, joka on Domino'sin toimitusjohtaja Uudessa-Seelannissa. Myöhemmin hän 
jatkoi sanomalla, ”Domino'sissa on kyse tarjota asiakkaille valinnanvaraa ja tehdä asiakkaan elämästä helpompaa.
Innovaation lisääminen, kuten lennokkitoimitukset, merkitsevät sitä, että asiakkaat voivat kokea 
huipputeknologiaa ja saavat kätevästi heidän parhaimman pizzansa ilmateitse kuljetettuna heidän kotiovelleen. 
Tämä on tulevaisuutta.” (30) Lisäksi yritys pyrkii toimittamaan pizzat käyttämällä robotteja. (31)

Muissa uutisissa, yhtiö nimeltään nuTonomy tarjoaa nyt uutta autonomisen ajoneuvon taksipalvelua Singaporessa.
Tämä on merkittävää, koska samalla kun yhtiöt, kuten Google, ovat testanneet kuskittomia autoja jo vuosien ajan, 
nuTonomy on ensimmäinen yhtiö maailmassa, joka antaa suuren yleisön käyttää tällaisia ajoneuvoja. Palvelu 
rajoittuu toistaiseksi pienelle alueelle, joka koostuu 2.5 mailista, mutta yhtiö odottaa saavansa täyden autokannan 
toimintaan koko Singaporessa vuoteen 2018 mennessä. ”Kohtaamme rajoitteita maa-alueen ja työvoiman suhteen.
Haluamme hyödyntää itse-ajavaa teknologiaa voittaaksemme tällaiset rajoitukset, ja erityisesti esitellä uusia 
liikkuvuuskonsepteja, jotka voisivat saada aikaan mullistavia parannuksia joukkoliikenteeseen Singaporessa”, 
totesi Singaporen liikenneministeriön kansliapäällikkö, Pang Kin Keong. (32) Tunnettu kyytipalvelu nimeltä Uber
on myös määrätty testaamaan samanlaista palvelua Pittsburgh'issa, Pensylvanian osavaltiossa, lähiviikkoina. 
Asiakkaat, jotka etsivät kyytejä, kutsuvat heitä tavalliseen tapaan Uber'in ohjelmalla, joka toimii älypuhelimissa. 
Houkutellakseen asiakkaita kokeilemaan sitä, Uber tulee tarjoamaan ilmaisia kyytejä heidän autonomisilla 
ajoneuvoilla. Kannattaa huomata, että nämä ajoneuvot eivät ole täysin itsenäisiä. Ne vaativat kuljettajan, joka voi 
ottaa kontrollin, jos jokin menee vikaan, ja nämä ajoneuvot eivät tässä tilanteessa pysty ylittämään siltoja ilman 
ihmisen väliintuloa. ”Sillat ovat todella hankalia. Ja siellä on esim. 500 siltaa Pittsburgh'issa”, sanoi Uber'in 
suunnittelujohtaja, Raffi Krikorian. (33)

Lennokit tulevat kuljettamaan pizzoja Uudessa-Seelannissa, ja kuskittomat autot tulevat antamaan asiakkaille 
kyytejä Pittsburgh'issa ja Singaporessa, mutta miten lähellä olemme käteisvapaata yhteiskuntaa? Raportin mukaan
joka julkaistiin marraskuussa 2015, tietokonevalmistaja Apple'n toimitusjohtaja Tim Cook on ennustanut, että 
rahaton yhteiskunta tulee olemaan pian täällä. Puhuessaan kokoontumisessa Trinity College'ssa Irlannin 
Dublinissa, Cook kertoi yleisölleen, ”Lapsenne eivät tule tietämään mitä käteisraha on.”(34) Olemme jo 
näkemässä ensimmäisiä häivähdyksiä rahattomasta yhteiskunnasta Yhdysvalloissa. Ravintolaketju nimeltä 
Sweetgreen lakkasi äsken ottamasta käteistä vastaan joissakin paikoissa. ”Yksi suurimmista valituksista 
Sweetgreen'issa on jono, joten vähentämällä käteistä pystymme palvelemaan asiakkaita paljon nopeammin”, sanoi
Jonathan Newman, joka on Sweetgreen-ketjun eräs perustaja. (35) Yhtiö nimeltä Major Food Group, joka toimii 
New Yorkin ravintoloissa, on myöskin päättänyt luopua käteisestä joissakin sen paikoissa, kuten ravintolassa, joka
tunnetaan nimellä Sadelle's. Uskon vahvasti käteisvapaaseen kehitykseen. On valtava määrä työtä, käsittelyä, ja 
virhetoimintaa jota liittyy käteisrahan ottoon, käsittelyyn, tarkastukseen ja tallentamiseen. Aika- ja rahamäärä, 
jonka tämä vaatii, ei ole sen liiketoiminnan määrän arvoista, joka tapahtuu käteisellä”, selitti Major Food Group'in
osaomistaja Jeff Zalaznick. (36) Epäilen, että kun muutos rahattomaan yhteiskuntaan on valmis, se ei tule 
olemaan näin siksi, että hallitukset ympäri maailmaa ovat lopettaneet käteisen liikkeellelaskemisen. Pikemminkin 
se on näin, koska yritykset eivät enää hyväksy sitä, ja siten käteisrahan omistaminen on hyödytöntä. Tämä 
suuntaus voidaan havaita jopa Shopko-myymälässä kotikaupungissani Beaver Dam'issa, Wisconsin'in 
osavaltiossa. Kauppa antaa asiakkaille mahdollisuuden käyttää itsepalvelukassoja tuotteiden ostamiseksi, mutta 
nuo koneet eivät hyväksy käteistä.

Teknologia, joka tarvitaan täysin käteisvapaaseen yhteiskuntaan, on jo olemassa. Tämä näkyy selvästi artikkelissa,
joka julkaistiin toukokuun 21. päivänä 2016, otsikolla ”Satan's Credit Card: What the Mark of the Beast 
Taught Me About the Future of Money (Saatanan luottokortti: Mitä Pedonmerkki opettikaan minulle 



tulevaisuuden rahasta)”. Artikkeli, jonka kirjoitti mies nimeltä Charlie Warzel, merkitsee muistiin kirjoittajan 
pyrkimyksen ryhtyä täysin käteisrahattomaksi kolmenkymmenen päivän kuluessa. Vaikka tämän miehen 
alkuperäisenä suunnitelmana oli käyttää mobiilimaksupalvelujen sekamelskaa älypuhelimellaan tavaroiden ja 
palvelujen maksamiseksi, se huipentui matkaan Tukholmaan, Ruotsiin, jossa hän lopulta sai mikrosiruimplantin 
käteensä. Kun hän valmistautui vastaanottamaan mikrosiruaan, Warzel'ia varoitettiin ihonlävistäjänsä toimesta, 
joka suorittaisi operaation, ”Nyt aion kertoa sinulle jotain, jota et luultavasti ottanut huomioon aikaisemmin. 
Ihmiset – hyvin konservatiiviset oikeistolaiset kristityt tyypit – saattavat seurata sinua tämän jälkeen. He näkevät 
sen Pedonmerkkinä. Haluan vain, että olet valmistautunut tähän.” Varoitus ei kuitenkaan saanut Warzel'ia 
luovuttamaan. Hän ei ainoastaan saanut mikrosiruaan, vaan hän päätti tulla ensimmäiseksi ihmiseksi, joka maksaa
ravintola-aterian kädellään. Huhtikuussa 2016 hän teki juuri sitä ravintolassa New York City'ssa. (37)

Ihmispopulaatio marssii kohti tulevaisuutta, jossa teknologia ohjaa ihmisiä, ja globaali maailmanhallitus 
perustetaan. Olemme lähempänä kuin koskaan nähdäksemme tämän tapahtuvan, ja se tarkoittaa, että olemme 
lähempänä kuin koskaan Herramme ja Vapahtajamme, Jeesuksen Kristuksen, takaisintuloa. Kun lähestymme tuota
kohtalokasta päivää, näemme maailman, jossa on ongelmia joka puolella. Elokuussa 2016, amerikkalainen 
Louisianan osavaltio kärsi tuhoisasta tulvimisesta, joka on vaurioittanut yli 110,000 kotia. (38) Kalifornian 
osavaltio on kirjaimellisesti tulessa kun 4,200 maastopaloa on pyyhkäissyt alueen läpi tähän asti tänä vuonna, 
mikä on johtanut laajan maa-alueen hävitykseen. (39) Milwaukee'ssa, Wisconsin'in osavaltiossa, puhkesi 
mellakoita elokuun 13. päivänä 2016, ja ne jatkuivat elokuun 14. päivänä 2016, (40) sen jälkeen kun musta poliisi 
ampui mustan miehen, joka osoitti aseella poliisivirkailijaa. (41) Lukuisia kauppoja alueella ryöstettiin ja 
poltettiin korjauskelvottomiksi. Väkivalta oli niin pahaa, että Milwaukee'n piirikunnan sheriffi David Clarke pyysi
apua Wisconsin'in kansalliskaartilta. (42) Nämä ovat vaarallisia päiviä.

Elämme maailmassa, joka tarvitsee epätoivoisesti Vapahtajaa. Onneksi voimme vetäytyä lähelle Jumalaamme 
lohdun ja voiman saamiseksi tässä myrskyisässä maailmassa. Meidät vakuutetaan tästä Jaakobin kirjeen luvussa 
4:6-10, joka sanoo meille, ”Mutta hän antaa sitä suuremman armon. Sentähden sanotaan: "Jumala on ylpeitä 
vastaan, mutta nöyrille hän antaa armon". Olkaa siis Jumalalle alamaiset; mutta vastustakaa perkelettä, niin 
se teistä pakenee. Lähestykää Jumalaa, niin hän lähestyy teitä. Puhdistakaa kätenne, te syntiset, ja tehkää 
sydämenne puhtaiksi, te kaksimieliset. Tuntekaa kurjuutenne ja murehtikaa ja itkekää; naurunne muuttukoon
murheeksi ja ilonne suruksi. Nöyrtykää Herran edessä, niin hän teidät korottaa.”

Kiitos teille kaikille ystävällisestä tuestanne tälle ministeriölle. Rukoilemme, että Jumala olisi teidän kaikkien 
kanssa. Jos sinulla on mitä tahansa rukouspyyntöjä, olemme valmiita ja halukkaita viemään anomuksesi 
Kaikkivaltiaan valtaistuimen eteen. Armo ja rauha olkoon yllänne Herran Jeesuksen Kristuksen nimessä.

Samuel David Meyer

Suomentanut: Olli R. (”nokialainen”)
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Tietääksesi enemmän palvelutyömme historiasta ja perustajastamme, pastori David J. Meyer'istä, vieraile 
osoitteessa http://pastormeyer.org.

Kommentit koskien tätä uutiskirjettä tai keskusteluaihe-ehdotuksia voidaan jättää osoitteeseen 
editor@lasttrumpetnewsletter.org.

Jos haluat jättää rukouspyynnön, voit lähettää emailia osoitteeseen prayer@ltmmail.org tai mailata sen meidän 
postiosoitteeseen.

Tämä uutiskirje on tehty mahdolliseksi tukijoittemme ystävällisillä lahjoituksilla. Jos haluat auttaa meitä, voit 
lähettää avustuksesi meidän postiosoitteeseen tai lahjoittaa verkossa osoitteessa 
http://lasttrumpetnewsletter.org/donate.

Meidän uusi musiikki-CD nimeltä ”Victory in Jesus (Voitto Jeesuksessa)” on nyt saatavilla. Saadaksesi lisätietoa 
vieraile osoitteessa http://ltmstudios.org/music.

Lähettänyt Olli-R klo 16.30
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