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Planeettamme on menossa nopeasti kohti rahatonta yhteiskuntaa ja siirtyy lopulta 
Raamatun ennustamaan pedonmerkkiin (Ilm. 13) 

Tässä tuoreehko Roger Oakland'in ajanilmiö-kommentaari rahattomasta eli käteisvapaasta yhteiskunnasta, joka on
nopeasti kehittymässä maapallollamme, kun teknologisia edistysaskeleita on viime vuosikymmeninä otettu 
mahdollistamaan digitaalinen maksaminen, josta on tullut entistä mieluisampi ja hyväksytympi maksutapa 
ihmisten keskuudessa. Viimeisin uutinen koskee Kanadaa, joka on matkalla kohti rahatonta yhteiskuntaa Ruotsin 
ja Tanskan mallin mukaisesti. Lopulta tämä kaikki johtaa siihen, että kukaan ei voi ostaa eikä myydä ilman 
Raamatussa ennustettua pedonmerkkiä, joka on ihon alle istutettava henkilötunnus ja maksuväline (mikrosiru), 
jota ei voi varastaa. Kommentaarin suomensi: Samuel Korhonen
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Muutaman viimeisen vuosikymmenen aikana maailma on nähnyt hämmästyttäviä muutoksia 
tapahtuvan, kun nopea teknologinen edistys johtaa koko planeettaa kohti “rahatonta yhteiskuntaa”. 
Vaikka tämä ei ehkä huolestuta nuorempaa sukupolvea, joka on totutettu hyväksymään, että globaalit 
sähköiset maksutapahtumat ovat tarpeen ostamisen ja myymisen mukavuuden ja välttämättömyyden 
kannalta, niin edelleen on muutamia, jotka ottavat varteen Raamatun varoituksen, että sellainen 
sähköinen globaali rahaton systeemi on juuri se, joka toteutetaan tulevaisuudessa jokaisen ihmisen 
tarkkailemiseksi ja valvomiseksi planeetalla. 

Olen seurannut tätä trendiä kohti globaalia rahatonta yhteiskuntaa yli neljän vuosikymmenen ajan. 70- 
ja 80-luvuilla, kun ihmisille näytettiin, kuinka systeemi globaaliksi ostamissuunnitelmaksi kehittyi ja 
kuinka tämä voitiin ymmärtää Raamatusta löytyvän varoituksen valossa (Ilm. 13.), ihmiset kiinnittivät 
huomiota ja olivat huolissaan. 

Vaan ei tänään. Erään tuoreen uutisartikkelin mukaan sukupolvemme ei ole vain valmis hyväksymään 
sellaisen suunnitelman, vaan useimmille globaali rahaton yhteiskunta ei voi toteutua liian nopeasti. 
Tarkista esimerkiksi tämä uutisotsikko ja johdanto artikkelille ”Canada Walks the Road Towards 
Cashless Society (Kanada matkalla kohti rahatonta yhteiskuntaa)”:

Talousasiantuntijat ennustavat Kanadan seuraavan monien johtavien talouksien jälkiä, kuten 
Ruotsin ja Tanskan, poistaakseen käteisen rahan tulevaisuudessa. Hiljattaisten tietojen 
mukaan, jotka on julkistanut Moneris, maksujenkäsittely- ja rahoitusalan yritys, lähes 77% 
ihmisistä, jotka osallistuivat valtakunnalliseen kyselyyn, pitivät parempana suorittaa maksuja 
ja tehdä ostoja käyttäen käteisen asemesta luottokortteja, pankkikortteja ja vaihtoehtoisia 
rahasysteemejä, kuten Paypal. [1]

Kanada ei varmasti ole yksin marssilla kohti rahatonta globaalia yhteiskuntaa. Itseasiassa koko 
maailma on sillä tiellä eikä mikään tulevaisuudessa tapahtuva estä sitä toteutumasta. Kuten luemme 
artikkelista: 

Canadian Press'in mukaan osallistujat Toronton alueen kauppavaltuuskunnan (Toronto 
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Region Board of Trade) paneeliin ovat äärimmäisen optimistisia, mitä tulee digitaalisiin 
maksuihin ja rahattomaan talouteen. Monet asiantuntijat, kuten Master Card'in 
markkinakehitysjohtaja Wendy Braithwaite uskovat, että sähköisistä maksusysteemeistä on 
tullut Kanadan talouden tärkeä perustus, jota ilman se ei voi elää. [2]

Mitä siis tapahtuu seuraavaksi? Rahaton yhteiskunta edellyttää globaalia viestintäverkostoa, jotta 
tietoja voitaisiin siirtää sähköisesti. Internetin myötä tämä systeemi on tietysti jo käytössä. 

Sellainen systeemi edellyttäisi myös, että kaikki ostetut tai myydyt tuotteet voidaan tunnistaa 
viivakoodilla tai jonkinlaisella sähköisellä identiteetillä. Meillä on se lähes valmiina. 

Ja lopulta se edellyttäisi, että jokainen ihminen maaplaneetalla, joka osallistuu tähän systeemiin, 
tarvitsisi henkilötunnuksen. Vaikka luotto- ja pankkikortit sopivat tähän tarkoitukseen, niin kuten kaikki 
tietävät, ne eivät ole ihan tarpeeksi henkilökohtaisia. 

Raamattu ennustaa täsmälleen, mitä tulee tapahtumaan:

”Ja se saa kaikki, pienet ja suuret, sekä rikkaat että köyhät, sekä vapaat että orjat, panemaan 
merkin oikeaan käteensä tai otsaansa, ettei kukaan muu voisi ostaa eikä myydä kuin se, jossa 
on merkki: pedon nimi tai sen nimen luku” (Ilm. 13:16-17).

Valmistaudu. Tämä on tulossa pian. 

[1]   http://www.newsbtc.com/2016/01/01/canada-walks-the-road-towards-cashless-society/ 

[2]   Ibid.

Lähettänyt Olli-R klo 15.34 
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