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Maailma uhmakkaana Jumalaa vastaan
(A World In Defiance Against God)

”Jeesus vastasi heille: "Totisesti, totisesti minä sanon teille: jokainen, joka tekee syntiä, 
on synnin orja. Mutta orja ei pysy talossa iäti; Poika pysyy iäti. Jos siis Poika tekee 
teidät vapaiksi, niin te tulette todellisesti vapaiksi.”

Johannes 8:34-36

”Mutta minä pelkään, että niinkuin käärme kavaluudellaan petti Eevan, niin teidän 
mielenne ehkä turmeltuu pois vilpittömyydestä ja puhtaudesta, joka teissä on Kristusta 
kohtaan. Sillä jos joku tulee ja saarnaa jotakin toista Jeesusta kuin sitä, jota me olemme
saarnanneet, tai jos te saatte toisen hengen, kuin minkä olette saaneet, tai toisen 
evankeliumin, kuin minkä olette vastaanottaneet, niin sen te hyvin kärsitte.”

2. Korinttolaiskirje 11:3-4

”Minua kummastuttaa, että te niin äkkiä käännytte hänestä, joka on kutsunut teidät 
Kristuksen armossa, pois toisenlaiseen evankeliumiin, joka kuitenkaan ei ole mikään 
toinen; on vain eräitä, jotka hämmentävät teitä ja tahtovat vääristellä Kristuksen 
evankeliumin. Mutta vaikka me, tai vaikka enkeli taivaasta julistaisi teille 
evankeliumia, joka on vastoin sitä, minkä me olemme teille julistaneet, hän olkoon 
kirottu.”

Galatalaiskirje 1:6-8

Tässä LTN:n numerossa tarkastelemme huolellisesti viimeaikaisia tapahtumia, joiden pitäisi olla suuri 
huolenaihe Jumalan ihmisille. Maailma tällä hetkellä on tulossa yhä enemmän pahan kyllästämäksi, kun
massat nousevat uhmakkaina Jumalaa vastaan. Tämä on erityisen ilmeistä Yhdysvalloissa tänään, joka 

https://nokialainen.blogspot.com/2019/07/last-trumpet-newsletter-heinakuu-2019.html
https://www.youtube.com/watch?v=3ReP7FPa87c
https://www.youtube.com/watch?v=YVv6TKxRnL0
https://www.youtube.com/watch?v=K0BZmAf3EtU
http://lasttrumpetministries.org/


huolimatta siitä, että kärsii Raamatun mittasuhteiden luonnonkatastrofeista, on täynnä ihmisiä, jotka 
ovat päättäneet pöyhistellä ylpeydellään samalla kun vaativat oikeutta teurastaa lapsiaan ja osoittaa 
täydellistä suvaitsemattomuutta ja halveksuntaa kaikille, jotka eivät yhdy heidän uskomuksiinsa. Kaikki 
tämä tapahtuu, kun pyritään luomaan globaali hallitus.

Mieti Paavi Francis'in äskettäistä puhetta. Puhuessaan tapahtumassa toukokuussa 2019, 
roomalaiskatolisen kirkon johtaja kertoi yleisölleen, että on välttämätöntä luoda uusi globaali 
erityisviranomainen yhteisen edun syystä. ”Kun ylikansallinen yhteinen etu on selvästi tunnistettu, on 
välttämätöntä, että on olemassa erityinen viranomainen, joka on laillisesti ja yhteensopivasti 
muodostettu kyeten helpottamaan tavoitteen toteuttamista. Me ajattelemme suuria nykyajan 
ilmastonmuutoksen haasteita, orjuuden uusia muotoja ja rauhaa”, paavi sanoi. (1) Toisin sanoen Francis 
on ilmoittanut, että uusi viranomainen on otettava käyttöön ja jonka tehtävänä on torjua 
ilmastonmuutosta ja ihmiskauppaa samalla kun pyritään luomaan rauhaa. Jälleen näemme, että huoli 
globaalista lämpenemisestä ja ilmastonmuutoksesta tulee olemaan keskeinen tekijä 
maailmanhallituksen perustamiselle. Paavi kehotti lisäksi maailman maita luovuttamaan 
itsemääräämisoikeutensa, todeten: ”Kansallisvaltio ei voi enää hankkia yhteistä hyvää pelkästään sen 
väestöille. Yhteisestä hyvästä on tullut globaali, ja kansakuntien on liityttävä yhteen oman etunsa 
vuoksi.” (2)

Toisessa työnnössä kohti globalismia, OECD eli Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö, jonka 
pääkonttori sijaitsee Pariisissa, Ranskassa, ilmoitti kesäkuussa 2019, että 129 maata on kokoontunut 
yhteen ja sopinut suunnitelmasta verottaa suuria teknologiayhtiöitä. (3) Jos tämä toteutuu, ohjelma 
tulee pohjimmiltaan olemaan uusi maailmanlaajuinen vero. Vaikka jotkut eivät ehkä vaikutakaan 
huolestuneilta, että varakkaat teknologiayritykset joutuisivat tämän uuden verotusmuodon alaisuuteen, 
meidän pitäisi harkita mahdollisuutta, että tämä hanke voi olla ainoastaan laajemman kauaskantoisen 
suunnitelman alku. Ehkä jonain päivänä tulee maailmanlaajuinen vero myös henkilökohtaisille tuloille. 
Tämä uusi verotusmenetelmä on tärkeä keskustelunaihe G20-maiden huippukokouksessa, joka on 
määrä järjestää kesäkuussa 2019 Japanissa. (4) Epäilemättä on olemassa voimia työssään, jotka yrittävät
yhdistää tämän maailman epäpyhässä unionissa, jolla olisi katastrofaalinen vaikutus ihmisten elämään 
ja vapauteen paitsi Yhdysvalloissa, myös ympäri maailmaa. Kun nämä voimat edelleen kiristävät 
otettaan ihmiskunnasta, löydämme lohdun ja vapauden vain Jumalassa. Apostoli Paavali kirjoittaa 2. 
Korinttolaiskirjeen luvussa 3, jakeessa 17: ”Sillä Herra on Henki, ja missä Herran Henki on, 
siinä on vapaus.” Me löydämme tämän vapauden, kun me olemme vapautuneet synnistä, sillä kuten 
meille kerrotaan Johanneksen luvun 8 jakeissa 34-36: ”Jeesus vastasi heille: "Totisesti, totisesti 
minä sanon teille: jokainen, joka tekee syntiä, on synnin orja. Mutta orja ei pysy talossa
iäti; Poika pysyy iäti. Jos siis Poika tekee teidät vapaiksi, niin te tulette todellisesti 
vapaiksi.” Kehotan jokaista tämän uutiskirjeen lukijaa katumaan syntejään, jos et ole vielä tehnyt sitä 
ja antanut sydäntäsi Jumalalle. Tällöin sinusta tulee vapauden vastaanottaja, jota kukaan ei voi varastaa 
sinulta pois.

Alhainen syntyvyysaste ja epävarma tulevaisuus (Low Birthrates And An Uncertain 
Future)

Toinen aihe, josta keskustellaan voimakkaasti G20-maiden huippukokouksessa, on alhainen syntyvyys ja
ikääntyminen. Alhainen syntyvyys on ollut erityisen ongelmallista Japanissa – maa joka isännöi G20-
huippukokousta tänä vuonna – siinä määrin, että monet yritykset eivät kykene löytämään henkilökuntaa
täyttääkseen heidän avoinna olevia työpaikkoja samalla kun suuri joukko Japanin kansalaisia 
viivästyttää eläkkeelle jäämistä auttaakseen täyttämään tyhjiön, joka jää nuorempien työntekijöiden 
pulan vuoksi. (5) Ongelma ei kuitenkaan vaikuta pelkästään Japaniin, vaan pikemmin maailman 
kehittyneimpiin maihin. ”Pohjimmiltaan hyvin suuri osa ihmiskunnasta ikääntyy, ja siten työvoima 
supistuu. Mutta sanoisin erityisesti G20-maiden väestöjen vanhenevan nopeassa tahdissa”, arveli Angel 
Gurria OECD:stä. Hän sitten jatkoi sanoen, ”Pelkään, että nämä ovat trendejä, jotka jatkuvat. Se ei ole 
jotain, jonka voit yhtäkkiä pysäyttää.” (6)

Kuinka yleinen tämä ongelma on? BBC:n marraskuussa 2018 julkaisemassa raportissa todetaan, että 
hämmästyttävästi puolet kaikista maailman maista on kohtaamassa vauvavararikon. Näin ollen, 
syntyvyysaste näissä maissa on niin alhainen, että ne eivät kykene säilyttämään väestönsä tasoa, ja 
tulevina päivinä väestö vahingoitetuissa maissa tulee laskemaan jyrkästi. (7) Tämän kriisin osalta 



Washingtonin yliopiston professori Christopher Murray oli sanonut: ”Olemme saavuttaneet tämän 
vedenjakajan, jossa puolella maista hedelmällisyysaste on alle korvaavan tason, joten jos mitään ei 
tapahdu, väestö vähenee niissä maissa.” Tarvitaan 2.1 lapsen hedelmällisyysaste, jotta estetään maan 
väestön väheneminen ilman siirtolaisuudesta tullutta apua. Huomautettakoon tässä, että Yhdysvaltojen 
hedelmällisyysaste vuonna 2017 oli niukasti 1.8. Muihin maihin, joissa syntyvyys on alhainen, kuuluvat 
Yhdistynyt kuningaskunta – 1.8, Irlanti – 1.8, Australia – 1.8, Ranska – 1.9, Saksa – 1.6, Italia – 1.3, 
Espanja – 1.3, Kreikka – 1.4, Sveitsi – 1.5, Venäjä – 1.8, Japani – 1.8, Japani – 1.4 ja Kiina – 1.6. (8)

Kiinassa tuleva väestökriisi on katastrofi, joka on heidän omaa syytään. Kommunistinen Kiinan hallitus 
on vuosikymmenien ajan pyrkinyt estämään väestönkasvua rajoittamalla perhekokoja yhteen lapseen 
perhettä kohti. Nyt Kiinan hallitus on nostanut rajaa kahteen lapseen perhettä kohti ja itseasiassa 
kannustaa Kiinan kansalaisia saamaan toisen lapsen. Kuitenkin Kiinan kansa on tottunut vain yhteen 
lapseen per perhe, niin että monet naimisissa olevat parit eivät halua toista vauvaa. ”Kiinan olisi pitänyt 
pysäyttää yhden lapsen politiikka kaksikymmentäkahdeksan vuotta sitten. Nyt on liian myöhäistä”, 
totesi Madison'issa olevan Wisconsinin yliopiston vanhempi tutkija Yi Fuxian. (9) Vuoteen 2050 
mennessä, kokonaiset yksi kolmasosaa Kiinan väestöstä tulee olemaan 60-vuotiaita tai vanhempia. (10)

Maailman väestö kasvaa edelleen, koska köyhemmät maat tuottavat edelleen paljon lapsia. Esimerkiksi 
Nigerin syntyvyysaste on 7.1. (11) Miksi hedelmällisyysaste on laskenut niin paljon kehittyneissä maissa, 
kuten Yhdysvalloissa? Epäilemättä on monia tekijöitä, mutta yksi asia, joka ei todellakaan ole eduksi, on 
abortin yleisyys. Tammikuusta 2018 lukien yli kuusikymmentä miljoonaa vauvaa on abortoitu lähtien 
vuodesta 1973. Jos noita 60 miljoonaa elämää ei olisi tarpeettomasti sammutettu ennenkuin he 
kykenivät edes hengittämään, Yhdysvalloissa olisi tällä hetkellä paljon enemmän ihmisiä.

Meteliä abortin vuoksi (The Clamor For Abortion)

Kaikista ongelmista, joita Amerikan Yhdysvallat kohtaa tänään, pidän abortin syntiä kaikkein 
pahimpana. Kuitenkin National Public Radio'n hiljattain tekemässä tutkimuksessa havaittiin, että kolme 
neljäsosaa kyselyyn vastanneista haluaa abortin pysyvän laillisena tässä maassa. (13) Lisäksi näemme 
liberaalien laumoja nousevan esiin ja vaativan uhmakkaasti täysin vapaata pääsyä aborttiin. Heidän 
sanansa ja tekonsa viime päivinä osoittavat, että he pyrkivät tuhoamaan kaikki, jotka uskaltavat nousta 
heidän tielleen.

Mieti esimerkiksi Louisianan kuvernööri John Bel Edwards'ia. Aivan kuten jotkut hänen kollegansa ovat 
tehneet äskettäin muissa osavaltioissa, Edwards allekirjoitti hiljattain ns. sydämenlyöntilain omassa 
osavaltiossaan, joka jos säädettäisiin, kieltäisi abortit sen jälkeen, kun lapsen sydämen syke voidaan 
havaita kohdussa. Merkittävin asia tässä kehityksessä on se, että kuvernööri Edwards on demokraatti. 
Sen jälkeen kun uutisia ilmestyi hänen aikomuksestaan allekirjoittaa lakiesitys, demokraattipuolueen 
jäsenet olivat raivoissaan. Mitä tulee tähän kysymykseen, kansanedustaja Pramila Jayapal'in mainittiin 
sanoneen: ”Luulen, että meillä pitäisi olla joukko keskeisiä demokraattisia ihanteita, joista kaikki 
olemme samaa mieltä. Et voi sanoa, että olet demokraatti, jos olet maahanmuuttajia vastaan, jos sinä 
olet aborttia vastaan, jos vastustat homoavioliittoja ja seksuaalivähemmistöjen (LGBTQ) oikeuksia. En 
ole varma, mitä tarkoittaa olla demokraatti, jos kaikki nämä asiat ovat totta.” (14) Toisessa asteikon 
ääripäässä, Kristen Day, joka on Democrats for Life -nimisen ryhmän johtaja, valitti, että muut 
puolueensa jäsenet yrittävät aktiivisesti karkottaa pienen demokraattivähemmistön, joka vastustaa 
aborttia. ”Kaikessa on kyse abortista; he eivät vain halua ketään, joka vastustaa aborttia. He potkivat 
ihmisiä ulos puolueesta sen sijaan, että yrittäisivät tuoda ihmisiä sisälle”, Day sanoi. (15)

Lisäosoitus liberaalien suvaitsemattomuudesta voidaan löytää viimeaikaisessa mullistuksessa Georgian 
osavaltiossa. Hollywoodin eliitin jäsenet ovat olleet raivona Georgian uutta sydämenlyöntilakia koskien, 
joka ei ole vielä tullut voimaan ja joka ei välttämättä selviydy oikeudellisista haasteista. Lukuisat 
Hollywood-yhtiöt ovat kuitenkin uhanneet vetää kaikki toiminnot pois Georgiasta, jos uusi laki pannaan 
täytäntöön. Näihin kuuluu Netflix, maineikas TV-ohjelmien ja elokuvien tuottaja, joka äskettäin herätti 
henkiin "Lucifer" -nimisen paholaista ylistävän televisio-ohjelman. (Fox oli jo peruuttanut sen.) (16) 
Georgian uuden lain osalta Netflix'in pääsisältöpäällikkö Ted Sarandos kertoi uutistoimittajalle: ”Meillä 
on paljon naisia, jotka työskentelevät tuotannossa Georgiassa, joiden oikeuksia, yhdessä miljoonien 
muiden henkilöiden kanssa, tullaan rajoittamaan ankarasti tämän lain myötä. Tästä syystä 
työskentelemme yhdessä ACLU:n ja muiden kanssa, jotta voimme taistella sitä vastaan 



tuomioistuimessa. Koska lakia ei ole vielä pantu täytäntöön, jatkamme siellä kuvaamista, ja samalla 
tuemme myös kumppaneita ja taiteilijoita, jotka eivät halua sitä. Jos se joskus tulee voimaan, 
harkitsemme uudelleen koko Georgian investointia.” (17) Muita yrityksiä, jotka ovat uhanneet vetäytyä 
Georgiasta, ovat WarnerMedia, NBCUniversal, CBS, AMC, Sony, Viacom ja Walt Disney Company. (18) 
Disney, huolimatta sen maineesta perheystävällisen viihteen levittäjänä, ei ilmeisesti arvosta 
syntymättömien ihmisten viattomia elämiä.

Toinen esimerkki ”pro-choice (valinnan puolesta)” -joukon tunteettomasta luonteesta käy ilmi avoimesta
kirjeestä, joka julkaistiin kesäkuussa 2019 ja jonka allekirjoittivat yli 180 amerikkalaisyritysten 
toimitusjohtajaa. Tässä kirjeessä nämä johtajat väittivät, että uudet abortin rajoittamista koskevat lait 
ovat ”liiketoimintaa haittaavia” ja valittivat, että tällaiset rajoitukset ”estäisivät ihmisten 
terveysitsenäisyyden ja kyvyn menestyä täysin työpaikalla”. (19) Tämä asenne ei ole mitään uutta. 
Pakanakulttuurit, jotka elivät tuhansia vuosia sitten, uhrasivat usein lapsiaan siinä toivossa, että heidän 
väärät jumaluutensa siunaisivat heitä hyvinvoinnilla.

Samaan aikaan, Illinoisin osavaltio on hiljattain hyväksynyt lainsäädännön, jolla poistetaan useimmat 
säännöt, jotka rajoittivat abortteja osavaltiossa. Tämä inhottava laki julistaa, että ”hedelmöittyneellä 
munasolulla, alkiolla tai sikiöllä ei ole itsenäisiä oikeuksia.” Uusi laki poistaa myös vuonna 1975 luodun 
säännön, jonka mukaan Illinoisin asukkaiden on hankittava puolison suostumus ennen abortin 
saamista. Odotusajat poistettiin myös lakikirjoista samoin kuin rikosoikeudelliset seuraamukset abortin 
tarjoajille, mikä pohjimmiltaan antaisi tällaisille laitoksille vapauden tehdä niin kuin ne haluavat. (20)

Näiden vastenmielisten uutisselontekojen lisäksi Kalifornian kuvernööri Gavin Newsom haluaa hänen 
osavaltiostaan turvasataman sikiönlähdettäjille (abortionists), ja äskettäisessä lausunnossaan hän 
kannusti naisia tulemaan Kaliforniaan päättämään syntymättömien lastensa elämät. ”Kalifornia tukee 
edelleen naisten tasa-arvoa ja vapautta suojelemalla heidän lisääntymisvapauttaan, valistamalla 
kalifornialaisia heidän oikeuksistaan lisääntymisvapauteen, toivottamalla naiset tervetulleiksi 
Kaliforniaan hyödyntämään täysimääräisesti heidän lisääntymisoikeuksiaan, ja toimimalla mallina 
muille osavaltioille, jotka haluavat varmistaa täyden lisääntymisvapauden naisille”, Newsom julisti. (21) 
Lopuksi New York City'llä on nyt kunnia olla ensimmäinen kaupunki Yhdysvalloissa, joka tarjoaa 
rahoitusta abortteihin. ”Olen ylpeä siitä, että teemme tämän”, sanoi New Yorkin kaupunginvaltuuston 
puhemies Corey Johnson. (22)

Selvästikin, ”pro-choice” -joukko nousee esiin ja vaatii enemmän verenvuodatusta. Abortti on 
demokraattisen puolueen perusarvo, ja on olemassa ihmisiä, jotka eivät pysähdy millään tavalla 
varmistaakseen, että naiset ja tytöt voivat saada abortteja aina, kun he haluavat. Itse asiassa 
aikakauslehti, nimeltään Teen Vogue, ohjeisti äskettäin teini-ikäisiä siitä, miten edetä, jos he haluavat 
hankkia abortin ilman, että heidän vanhempansa saavat tietää. ”Pääsy aborttiin pitäisi olla sinun oikeus 
vanhempiesi uskomuksista riippumatta”, artikkelissa todetaan, samalla kun opastetaan edelleen nuoria 
vaikutuksille alttiita lukijoita materiaalitoiminnoissa oikeudellisen kiertotien hankkimiseksi. (23)

”Pro-choice” -edustajat, jotka ironisesti riistävät jokaisen syntymättömän oikeuden ja poistavat kaiken 
valinnan, viittaavat usein kohdussa olevaan vauvaan sikiönä ja esittävät, että se on vain tunnoton 
solumöykky. Kuitenkin äskettäinen syntymä Japanissa osoittaa, että jopa pieni alikehittynyt vauva on 
silti ihminen. Elokuussa 2018 pienin koskaan dokumentoitu vauva syntyi Tokion kaupungissa. Hän oli 
vain 24 viikon ikäinen syntymähetkellään ja hän painoi vain 268 grammaa. Helmikuuhun 2019 
mennessä poika oli kasvanut yli kolmekiloiseksi ja päästettiin sairaalasta. Riippumatta siitä, kuinka 
pieniä ne saattavatkin olla, niin ns. ”solumöykyt” ovat Jumalan käsityötä. Sillä kuten meille kerrotaan 
Psalmin 139 jakeissa 13-14: ”Sillä sinä olet luonut minun munaskuuni, sinä kudoit minut 
kokoon äitini kohdussa. Minä kiitän sinua siitä, että olen tehty ylen ihmeellisesti; ihmeelliset 
ovat sinun tekosi, sen minun sieluni kyllä tietää.” (24)

Amerikka – kansakunta täynnä ylpeyttä (America - A Nation Filled With Pride)

Sananlaskujen kirjassa 16:18 meitä varoitetaan: ”Kopeus käy kukistumisen edellä, ylpeys 
lankeemuksen edellä.” Tästä varoituksesta huolimatta, jonka kaikkien Jumalan pelossa olevien 
ihmisten pitäisi huomata, Amerikan Yhdysvallat on kansakunta, joka on täynnä ylpeyttä kuin koskaan 
ennen. Joka vuosi kesäkuusta tulee ylpeyskuukausi (Pride Month), kun massat kokoontuvat juhliakseen 



LGBTQ (lesbot, homot, biseksuaalit, transsukupuoliset, ja ei-binäärisen sukupuolen omaavat (queerit)) 
-elämäntapaa. Juhla on tullut niin valtavirtaiseksi, että ei ole epätavallista kuulla ihmisten toivottavan 
toisilleen ”Happy Pride” vieläpä kun useat tuhannet ihmiset kokoontuvat Pride-paraateihin kaikkialla 
maassa. Poliitikot rakastavat osallistumista, ja siihen kategoriaan kuuluu ilmeisesti Yhdysvaltojen 
nykyinen presidentti Donald Trump. Toukokuun 31. päivänä 2019, Trump tunnusti Pride-kuukauden 
ensimmäistä kertaa, kun hän julkaisi Twitterissä viestin kiittämällä ”erinomaista panosta, jota LGBT-
ihmiset ovat tehneet suurelle kansakunnallemme...” (25)

Homoseksuaalisuus on saanut sellaisen hyväksynnän tässä maassa, että on mahdollista, että seuraava 
Yhdysvaltojen presidentti voisi olla avoimesti homo. Pete Buttigieg, joka on South Bend'in pormestari, 
Indianan osavaltiossa, ja joka on tällä hetkellä demokraattien kilpailija presidentille vuoden 2020 
vaaleissa, näyttää kasvavan suosiossa ja presidentti Trump ylisti häntä hiljattain. Esiintymisessään Fox 
News -uutiskanavan ohjelmassa "The Next Revolution (Seuraava vallankumous)", Trump kertoi 
talkshow-isäntä Steve Hilton'ille Buttigieg'in samaa sukupuolta olevasta avioliitosta, ”Luulen, että se on 
jotakin, jonka suhteen joillakin ihmisillä on ongelma. Minulla ei ole sen suhteen minkäänlaista 
ongelmaa. Mielestäni se on hyvä asia.” (26) Indianan suosittu pormestari vietti hiljattain aikaa entisen 
Amerikan presidentin Jimmy Carter'in kanssa. Toukokuun alussa 2019 ilmoitettiin, että Buttigieg ja 
hänen aviomiehensä olivat tavanneet Carter'in Georgian osavaltiossa. He osallistuivat Carter'in 
pyhäkoululuokan tunnille, ja homoehdokas luki lapsille Raamatusta entisen presidentin pyynnöstä. (27)

On kiistatonta, että lapsia valmennetaan hyväksymään homoseksuaalisuus ja transsukupuolisuus. 
Itseasiassa jotkut amerikkalaiset keskikoulut ovat jopa pystyttäneet sateenkaarilippuja kesäkuussa 2019 
juhlistamaan ylpeyskuukautta. Näihin sisältyvät koulut Kalifornian Antioch'issa; Kalifornian San 
Jose'ssa; ja Virginian Powhatan'issa. (28) Vielä huolestuttavampaa on se, mitä ohjelmoitaville lapsille 
näytetään televisiossa. 

Toukokuun 13. päivänä 2019, PBS esitti jakson lasten animaatioshow'sta nimeltä "Arthur". Jakso, jonka 
otsikkona on "Mr. Ratburn ja Special Someone", koskee koulun kolmannen luokan opettajaa, joka 
lopulta menee naimisiin toisen samaa sukupuolta olevan roolihenkilön kanssa, samalla kun häihin 
osallistuvat hänen nuoret oppilaansa. (29) Jaksoa kohtaan oli joitakin kiistoja, ja Alabama Public 
Television kieltäytyi lähettämästä sitä. Kuitenkin First United -metodistikirkko Alabaman 
Birmingham'issa päätti puuttua asiaan ja näytti jakson seurakunnassaan 15. kesäkuuta 2019. (30)

Cartoon Network ryhtyi myös toimeen ja on edistänyt Pride-kuukautta. Lasten rakastama kanava julkaisi
kuvan, jossa oli hahmoja sen "Powerpuff Girls" -show'sta, ja sanoma: ”Haluamme toivottaa kaikille 
HAPPY PRIDE ja rohkaista kaikkia LGBTQ-fanejamme seisomaan ylpeänä koko pitkän vuoden!” (31) 
Jottei jäisi pekkaa pahemmaksi, lastenohjelma nimeltä "My Little Pony: Friendship is Magic" esitteli 
kaksi lesbohahmoa kesäkuun 2019 jaksossa. ”Mielestäni on fantastista, kun voimme osoittaa, että se, 
mikä todella määrittelee perheen, on rakkaus – se on minulle My Little Pony -ohjelman ydin”, sanoi yksi 
show'n vetäjistä, Nicole Dubac. (32)

Kyllä, näinä päivinä näyttää siltä, että LGBTQ Pride on kaikkialla, ja se käsittää myös kirkot tässä 
nykyajassa. Itseasiassa, seurakunta Teksasin Leander'issa ilmoitti äskettäin suunnitelmistaan isännöidä 
"Drag Queen Story Time" -tapahtuma kaupungin julkisessa kirjastossa. Kun johtajat Open Cathedral 
Church -kirkossa saivat tietää, että alustavasti suunniteltu tapahtuma kirjastossa oli peruutettu, he 
astelivat sisään ja varasivat huoneen kirjaston tiloista niin, että tapahtuma voisi kulkea eteenpäin. 
Kesäkuun 6:ntena 2019, artikkelissa kerrottiin, että kirkon johtajat olivat tuolloin haastattelemassa drag-
kuningattaria yrityksessä löytää paras henkilö lukemaan pienille lapsille. (33)

On selvää, että on monia tunnustavia kristittyjä, joilla on syvällekäyvä puute Raamatun 
ymmärtämisessä. Näihin kuuluu Sonny Hostin televisio-ohjelmasta, joka tunnetaan nimellä "The View". 
Rehenneltyään show'ssa, että hän (she) aikoisi viedä lapsensa Pride-paraatiin, hän vielä jatkoi 
sanoessaan: ”Tiedätkö, uskoni on aina opettanut minulle 'Mitä Jeesus tekisi?' Ja tiedän, että Jeesus 
osallistuisi tuohon Pride-paraatiin ylpeydellä.” (34) Ehkä tämä on kaikkein suurin ongelma. Nykypäivän 
kristityt ovat omaksuneet ja opettaneet toista Jeesusta. Se ei ole Raamatun Jeesus, vaan Jeesus heidän 
omasta mielestään. Tulee mieleen apostoli Paavalin sanat, jotka on kirjoitettu 2. Korinttolaiskirjeen 
lukuun 11:3-4, jossa kerrotaan meille: ”Mutta minä pelkään, että niinkuin käärme 
kavaluudellaan petti Eevan, niin teidän mielenne ehkä turmeltuu pois vilpittömyydestä 



ja puhtaudesta, joka teissä on Kristusta kohtaan. Sillä jos joku tulee ja saarnaa jotakin 
toista Jeesusta kuin sitä, jota me olemme saarnanneet, tai jos te saatte toisen hengen, 
kuin minkä olette saaneet, tai toisen evankeliumin, kuin minkä olette vastaanottaneet, 
niin sen te hyvin kärsitte.” Meitä myös varoitetaan Galatalaiskirjeen luvussa 1, jakeissa 6-8: 
”Minua kummastuttaa, että te niin äkkiä käännytte hänestä, joka on kutsunut teidät 
Kristuksen armossa, pois toisenlaiseen evankeliumiin, joka kuitenkaan ei ole mikään 
toinen; on vain eräitä, jotka hämmentävät teitä ja tahtovat vääristellä Kristuksen 
evankeliumin. Mutta vaikka me, tai vaikka enkeli taivaasta julistaisi teille 
evankeliumia, joka on vastoin sitä, minkä me olemme teille julistaneet, hän olkoon 
kirottu.”

Lopuksi, kun ihmiskunta jatkaa ponnistelujensa kanssa, näemme monia merkittäviä asioita, joita 
tapahtuu Jumalan luomakunnassa. Yhdysvallat taistelee edelleen suurta tulvimista vastaan, joka on 
tuhoisampaa kuin mikään, mitä olen koskaan nähnyt. USA Today -raportin mukaan kesäkuun 10. 
päivänä 2019, osia Yhdysvalloista sai kuukauden edestä sateita yhdessä päivässä. ”Sama 
myrskysysteemi, joka yhdistyi trooppiseen kosteuteen ja tiputti enemmän kuin 30 cm sadetta osissa 
Etelä-Keski-Yhdysvaltoja, matelee itään päin”, sanoi meteorologi Renee Duff. (35) Tämä sää tuli sen 
jälkeen, kun Kansasin osavaltio teki ennätyksen sademäärälle toukokuussa, jossa yhdeksäntoista 
sääasemaa kirjasi yhteensä yli kaksikymmentä tuumaa (1 tuuma = 2.54 cm) sadetta. (36) Lisäksi 
Yhdysvalloissa oli peräkkäinen kolmentoista päivän kausi, jolloin tornadoja iski Yhdysvaltoihin. (37) 
Muissa merkittävissä uutisissa, Los Angeles Times raportoi 19. kesäkuuta 2019, että Kalifornian 
osavaltio oli juuri läpikäynyt kolmen viikon pituisen jakson, jonka aikana oli yli tuhat maanjäristystä. 
Järistykset iskivät San Bernardino'n ja Riverside'n piirikuntiin. (38) Paljon tapahtuu, ja meidän on 
jatkossakin oltava vartiossa näinä tapahtumarikkaina päivinä, kun etsimme edelleen Jumalan viisautta 
ja ohjausta.

Kiitos teille kaikille ystävällisestä tuestanne tälle ministeriölle. Muistakaa, että olemme täällä 
rukoillaksemme puolestasi ja sinun tarpeitasi varten. Me suomme aina kullekin rukouspyynnölle 
yksilöllistä huomiota. Haluan myös kiittää kaikkia teitä, jotka otitte yhteyttä ministeriöömme 
terveydentilaani koskevista huolista. Arvostan rukouksianne. Näköni on parantunut suuresti viime kuun 
aikana, ja myös diabetekseen liittyvät oireet ovat paranemassa. Luotan siihen, että Jumala auttaa minua,
ja Hänen armostaan tulemme jatkamaan tämän uutiskirjeen julkaisemista tulevina vuosina, jos tämä 
maailma pysyy pystyssä niin kauan ja Herra antaa meille mahdollisuuden. Armo ja rauha olkoon 
kanssanne 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 16.41
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