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Maailma monine vaaroineen, uurastuksineen, ja 
pauloineen
(A World With Many Dangers, Toils, And Snares)

”Älkää eksykö. "Huono seura hyvät tavat turmelee." Raitistukaa oikealla tavalla, älkääkä syntiä tehkö; sillä 
niitä on, joilla ei ole mitään tietoa Jumalasta. Teidän häpeäksenne minä tämän sanon.”

1. Kor. 15:33-34

”Sentähden sanotaan: "Heräjä sinä, joka nukut, ja nouse kuolleista, niin Kristus sinua valaisee!" Katsokaa 
siis tarkoin, kuinka vaellatte: ei niinkuin tyhmät, vaan niinkuin viisaat, ja ottakaa vaari oikeasta hetkestä, sillä
aika on paha.”

Efesolaiskirje 5:14-16

”Joka nuhteettomasti vaeltaa, vaeltaa turvassa, jonka tiet ovat väärät, se joutuu ilmi.”

Sananlaskut 10:9

”Veisuunjohtajalle; Daavidin virsi. Hullu sanoo sydämessänsä: "Ei ole Jumalaa". Turmiollinen ja iljettävä on
heidän menonsa; ei ole ketään, joka tekee, mikä hyvää on. Herra katsoo taivaasta ihmislapsiin nähdäksensä, 
onko ketään ymmärtäväistä, ketään, joka etsii Jumalaa. Mutta kaikki ovat poikenneet pois, kaikki tyynni 
kelvottomiksi käyneet; ei ole ketään, joka tekee sitä, mikä hyvää on, ei yhden yhtäkään.”

Psalmi 14:1-3

Tässä LTN:n numerossa arvioimme tämän ajan murheellista tilannetta, ja viimeaikaisia tapahtumia, jotka 
osoittavat edelleen, että elämme maailmassa, jossa on monia vaaroja, uurastuksia, ja pauloja. Maapallon ihmisten 
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kohtaamat ongelmat ovat laajalle ulottuvia. Euroopassa monilla alueilla on ilmennyt vihaa ja tyytymättömyyttä, 
jota on kannustettu 1.5 miljoonan maahanmuuttajan saapumisella Lähi-idästä ja Afrikasta vuodesta 2015 lähtien. 
(1) Raportti Pew-tutkimuskeskuksesta, joka julkaistiin kesäkuussa 2017, osoittaa, että 90 prosenttia 
kreikkalaisista, joita tutkittiin, eivät hyväksy Euroopan Unionin maahanmuuttokriisin hoitamista. 
Paheksuntaprosentit muissa Euroopan valtioissa olivat myös korkeita, mukaan lukien 80 prosenttia vastaajista 
Italiassa, 78 prosenttia Ruotsissa, ja 67 prosenttia Espanjassa. (2) Toinen osoitus tyytymättömyydestä Euroopassa 
oli miljardööri Andrej Babis'in valinta Tšekin tasavallan pääministeriksi lokakuussa 2017. Uusi johtaja on 
sanonut, että Tšekin tasavallan ei pitäisi hyväksyä pakolaisia, ollen politiikkaa, joka on ilmeisesti resonoinut maan
kansalaisten keskuudessa. (3) Tiedotusvälineiden raportit ovat kuvanneet uutta pääministeriä ”Tšekin Donald 
Trumpiksi”. (4) Samaan aikaan Kataloniassa on levottomuuksia, kun tämän alueen kansa on pyrkinyt julistamaan 
riippumattomuutta Espanjasta viime viikkoina. Katalaanit järjestivät kansanäänestyksen 1. lokakuuta 2017, jossa 
90 prosenttia äänestäjistä suosi itsenäisyyttä. Espanjan hallitus julisti äänestyksen laittomaksi, vaikka Espanjan 
poliisivoimat häiritsivät äänestysprosessia, ja tehdessään näin, vahingoittivat 844 ihmistä. (5) Vaikka Espanjan 
viranomaiset ovat luvanneet kurittaa Katalonian tottelemattomia kansalaisia, alueen erottajat ovat kannustaneet 
katalaaneja osallistumaan ”massiiviseen kansalaistottelemattomuuteen”. (6)

Etelä-Amerikan Venezuelassa on myös suurta myllerrystä. Johtuen edesmenneen Venezuelan presidentin Hugo 
Chavez'in ja hänen seuraajansa presidentti Nicolas Maduro'n sosialistihallituksen politiikasta, kokonaiset 82 
prosenttia Venezuelan kansasta elää nykyään köyhyydessä. (7) Vaikka elintarvikepula ja väkivalta vaativat 
veronsa, tuhannet ovat paenneet muihin maihin pyrkiäkseen välttämään heidän pahoja olosuhteitaan. ”Kaikki on 
muuttunut rumaksi. On nälänhätää ja rikoksia. Et voi lähteä ulos talostasi kello 5:n iltapäivällä jälkeen, koska tulet
ryöstetyksi tai tapetuksi”, sanoi nainen, joka jätti Venezuelan Perun kirkkaampien näkymien vuoksi. (7)

Samalla kun on selvää, miten epävakaita nykyiset olosuhteet ovat sellaisissa paikoissa, kuten Kataloniassa ja 
Venezuelassa, niin miten valtiot ympäri maailman näkevät Yhdysvallat? Kuten on käynyt ilmi, Amerikan 
Yhdysvallat, jonka usein sanotaan olevan maailman loistokkain maa, on kohtaamassa monia ongelmia ja 
konflikteja myöskin. Tämä näkyy muiden maiden tiedotuksissa, jotka varoittavat kansalaisiaan matkustamasta 
Yhdysvaltoihin. Yhdistyneen kuningaskunnan 13. lokakuuta 2017 antamassa varoituksessa todettiin, että 
”terroristit yrittävät hyvin todennäköisesti hyökätä Yhdysvaltoihin.” (8) Vastaavalla tavalla Kanada julkaisi 16. 
lokakuuta 2017 uuden varoituksen, jossa todettiin, että "ampuma-aseiden hallussapito ja väkivaltarikosten 
yleisyys on tavallisesti vallitsevampaa Yhdysvalloissa kuin Kanadassa.” Hälytys lisäksi varoitti kanadalaisia 
pysymään kaukana maastopalojen lamauttamilta alueilta Kalifornian osavaltiossa. (9) Muualla, viranomaiset 
Uudessa-Seelannissa varoittivat kansalaisiaan: ”Aktiivisia ampumistapauksia tapahtuu aika ajoin Yhdysvalloissa.”
Irlanti antoi samanlaisen julkilausuman, ja Saksa varoitti kansalaisiaan koskien poliittisia mielenosoituksia ja 
protesteja, joista on tullut niin yleisiä jyrkästi jakautuneessa Amerikassa tänäpäivänä. (10)

Tällä maapallolla ei ole paikkaa, josta löydät täydellistä elämää. Kristittyinä me ymmärrämme, että meillä on 
vastustaja, paholainen, joka rakastaa lietsoa riitaa aina, kuin vain voi. Voimme nähdä selvästi, että tässä 
maailmassa jokaisella mantereella on ongelmia, ja vaikka se on hyvin ahdistavaa saada tietää asioista, joita 
tapahtuu ympärillämme, niin on tärkeää, että pysymme hereillä ja tietoisina. Apostoli Paavali ymmärsi tämän, kun
hän kirjoitti Efesolaiskirjeen luvussa 5:14-16 seuraavaa: ”Sentähden sanotaan: "Heräjä sinä, joka nukut, ja 
nouse kuolleista, niin Kristus sinua valaisee!" Katsokaa siis tarkoin, kuinka vaellatte: ei niinkuin tyhmät, 
vaan niinkuin viisaat, ja ottakaa vaari oikeasta hetkestä, sillä aika on paha.”

Pahin joukkoampuminen Amerikan historiassa (The Worst Mass Shooting In 
American History)

Kohtalokkaana lokakuun 1. päivän 2017 iltana tapahtui suuri tragedia Las Vegasissa, Nevadan osavaltiossa. Kun 
22,000 ihmisen väkijoukko osallistui elävän kantrimusiikin festivaaliin, joka tunnetaan nimellä Route 91 Harvest, 
(11) ampuma-aseen tulitus kajahti ja toi äkillisen ja väkivaltaisen lopun 58 ihmisen elämään ja haavoitti lisäksi 
546 muuta. Sitä on kutsuttu tappavimmaksi joukkoampumiseksi modernin USA:n historiassa. (12) Ampuja, 
meille kerrottiin, oli 64-vuotias eläkeläinen Stephen Paddock, joka suoritti teurastuksensa Mandalay Bay'n 
lomakeskuksen ja kasinon 32. kerroksesta Las Vegasissa. (13) CBS News'in raportin mukaan, Paddock löydettiin 
kuolleena hotellihuoneestaan 24 aseen kanssa, mukaan lukien vähintään 12 puoliautomaattista kivääriä. (14) 
Tämä on virallinen tarina. Kuitenkin monet ihmiset, mukaan lukien minä, pitävät tätä kertomusta vaikeana uskoa.

Kuinka ihminen voi kirjautua hotelliin ja kuljettaa 24 asetta huoneeseensa 32. kerroksessa ilman, että kukaan 



huomaa? Kuinka hän piilotti nämä aseet siivoustyöntekijöiltä kolmen yön yöpymisensä aikana? Näiden 
kysymysten osalta entinen Las Vegasin poliisi Randy Sutton kertoi CBS News'ille: ”Hän ei tuonut tätä kaikkea 
ylös yhdellä reissulla eikä hänellä varmasti ollut kellonsoittajia tuodessaan lastia ylös. Oltuaan siellä kolmen 
päivän ajan, hänellä oli aikaa tuoda se kaikki sinne luultavasti joko matkatavaroissa tai golflaukussa tai jossakin 
sen kaltaisessa. On vähän yllättävää, että hän on voinut kätkeä sen riittävän hyvin, että kun siivouspalvelu tuli 
huoneeseen, niin he eivät nähneet mitään, mutta luulen, että tämä kaikki on osa tutkintaprosessia, johon he 
joutuvat todella kaivautumaan.” (15)

Viranomaiset ovat muuttaneet tämän hirvittävän ammunnan aikataulua useaan kertaan. Yhdessä näistä 
aikatauluista meille kerrotaan, että Paddock'in ampumisrieha alkoi kello 22:05 ja kesti noin kymmenen minuuttia. 
(16) Vaikka Paddock näytti oleva aseintoilija, vaaditun pätevyyden taso, joka vaaditaan yli 600 ihmisen 
ampumiseksi kymmenen minuutin aikana, näyttää varmasti ikään kuin se olisi eläköityneen kirjanpitäjän kykyjen 
tavoittamattomissa. Olen nähnyt verkossa julkaistuja videoita, jotka ovat paikallisten uutiskanavien tallentamia, 
joissa silminnäkijät väittävät, että siellä oli useita ampujia. Kuitenkaan en ole löytänyt yhtään raporttia 
kansallisesta valtavirran mediasta koskien näitä silminnäkijöiden selontekoja.

Yksi raportti kuitenkin nousi pintaan, osoittaen, että turvallisuusvartija Jesus Campos, joka työskenteli Mandalay 
Bay -hotellissa ampumisen aikaan ja kuulemma haavoittui Paddock'in toimesta, aikoi antaa televisiohaastatteluja 
lokakuun puolivälissä 2017. Ajoitetut haastattelut eivät koskaan toteutuneet, koska Campos katosi äkisti Fox 
News'in mukaan. (17) Campos lopulta putkahti uudestaan esiin ja näyttäytyi Ellen Degeneres Show'ssa, mutta 
aikaisemmin ajoitettujen haastattelujen peruuttaminen on edelleen mysteeri. (18)

Edelleen lisätäksemme jutun salamyhkäisyyttä, ABC News kertoi 25. lokakuuta 2017, että Stephen Paddock'in 
kannettavasta tietokoneesta, joka löydettiin hänen hotellihuoneesta, puuttui sen kovalevy. (19) Oletuksena on, että
Paddock hävitti kiintolevyn ennen ampumista itseään kuolettavasti, mutta ei oikeastaan ole riittävästi selvitystä 
siitä, miksi tämä tehtiin. Jos Paddock tiesi, että hän kuolee joka tapauksessa, miksi hän välittäisi siitä, jos 
viranomaiset pääsisivät hänen tietokoneensa tiedostoihin? Mitään jälkeä kiintolevystä ei koskaan löytynyt. 
Voisiko olla niin, että joku muu poisti sen Paddock'in läppäriltä?

Toisessa hyvin oudossa vaikutelmassa, terroristijärjestö nimeltään Islamilainen Valtio, tai ISIS, on esittänyt 
väitteen, että Stephen Paddock toimi heidän järjestönsä hyväksi. (20) Tämä voisi hyvinkin olla valhe; kuitenkin 
on outoa, että viranomaiset olivat hyvin nopeita määrittämään, että lokakuun 1. päivän ampuminen ei ollut 
terroristihyökkäys, ilmeisesti tehden näin, ennenkuin heillä oli ollut riittävästi aikaa edes tutkia sitä 
mahdollisuutta. Silti tuntuu todennäköiseltä, että Paddock olisi jättänyt merkinnän tai videon, joka osoittaa sen, 
että hän työskenteli ISIS'ille, jos asianlaita oli todella näin.

Tähän päivään mennessä kukaan ei ole pystynyt tarjoamaan selitystä sille, miksi tämä hirvittävä 
joukkoampuminen tapahtui. Meille on kerrottu, että Stephen Paddock toimi yksin ja suoritti iskun ilman mitään 
tunnettua motiivia. Psykologien ja psykiatrien mukaan tuntematon syy tähän ammuntaan on iskenyt pelkoa 
monien amerikkalaisten sydämiin, jotka nyt kamppailevat selviytyäkseen. ”Selityksen puute tässä tapauksessa 
vaivaa meitä lähes eksistentiaalisella tasolla”, sanoi psykologi Yuval Neria Kolumbian yliopistosta New Yorkissa. 
(21) Professori Jeff Victoroff'ia, joka on erikoistunut psykiatriaan ja neurologiaan Etelä-Kalifornian yliopistossa, 
vaivaa myös tämän hyökkäyksen salaperäinen luonne. ”Se on tiedostamaton ja syvällinen ihmisominaisuus etsiä 
motiivia katastrofaaliselle väkivallalle. Se on keino itsepuolustukseen. Ihmisten täytyy tehdä valmiussuunnitelmia
itsensä suojelemiseksi, asettamalla motiivi, tunnistamalla ihmiset tuon motiivin kanssa ja pysymällä erossa 
heistä”, Victoroff arveli. Myöhemmin hän totesi, että tietämättömyys siitä, miksi ampuminen tapahtui, on 
”sietämätöntä”. (22) Ehkä se, mitä tämän hyökkäyksen tekijä todella halusi, on, että kaikkien pitäisi olla 
peloissaan.

En pysty kertomaan sinulle, mitä todella tapahtui Las Vegasissa. Virallinen tarina tuntuu varmasti kyseenalaiselta, 
ja tapahtuipa se niin, kuten meille on kerrottu, taikka ei, niin taivaassa on Jumala, joka tietää kaikki asiat ja näkee 
kaiken. Jos on muita, jotka ovat olleet mukana tai ovat vastuussa, heidät tullaan kutsumaan tuomiolle vastaamaan 
tihutöistään, eikä se ole kaunis näky, kun he seisovat Jumalan edessä.

Hollywood – saastan ja perversion likakaivo (Hollywood - A Cesspool Of Filth And 
Perversion)



Ei ole mikään salaisuus, että amerikkalaiset tykkäävät viihteestä. Elokuvien ja television kulutus Yhdysvalloissa 
on saavuttanut uskomattomat tasot, kun tutkimukset osoittavat, että keskiverto amerikkalainen katsoo 5000 
elokuvaa elinaikanaan. (23) New York Times'in kesäkuun 2016 raportin mukaan, keskimääräinen aika päivää 
kohden, jonka amerikkalaiset viettävät televisiota katsellen, on 5 tuntia ja 4 minuuttia. (24) Nuoret ihmiset, 
kuitenkin, ovat suuntautumassa pois perinteisestä suorasta televisiosta, valiten mieluummin katsella elokuviaan ja 
televisio-ohjelmiaan online-videoyrityksistä, kuten Netflix, Hulu, ja Amazon. Lisäksi, koska älypuhelimet ovat 
tulleet niin läsnäoleviksi ja pystyvät toistamaan videoita Internetistä, ihmiset voivat nyt katsoa televisiota missä 
tahansa he ovatkin. Tammikuussa 2016 Time Magazine ilmoitti, että Netflixin keskimääräinen tilaaja oli katsellut 
568 tuntia elokuvia ja televisio-ohjelmia Internet-videopalvelusta vuoden 2015 aikana. (25) Koska jonkun aikaa 
on kulunut siitä, kun nämä luvut julkaistiin, on turvallista arvata, että nämä luvut ovat nousseet aikaisemmasta.

Muistan, että isäni kertoi lukuisissa yhteyksissä, että ihmisistä ”tulee sellaisia, mitä he ajattelevat suurimman osan 
ajastaan.” Se on totta, ja valitettavasti monet elokuvat ja televisio-ohjelmat ovat täynnä haureutta, aviorikoksia, 
väkivaltaa, perversiota ja jumalanpilkkaa. Siksi, kun me mietimme minkä tyyppisiä elokuvia ja televisio-ohjelmia 
tuotetaan nykyään, ei pitäisi olla yllättävää, että jotkut viihdeteollisuuden vaikutusvaltaisimmista hahmoista ovat 
perverssejä.

Yksi Hollywoodin merkittävimmistä hahmoista aina viime päiviin asti on ollut tuottaja Harvey Weinstein. 
Weinstein, yhdessä veljensä Bobin kanssa, perustivat elokuvien jakelu- ja tuotantoyhtiön nimeltä Miramax. 
Vuonna 2005 nämä kaksi veljestä jättivät Miramaxin ja jatkoivat perustaakseen The Weinstein Company'n. Tähän 
mennessä Weinstein Company'n jakamat elokuvat ovat tuottaneet bruttotuloina yli 2.4 miljardia dollaria. (26)

Lokakuussa 2017 New York Times ja The New Yorker esittivät väitteitä, joiden mukaan Harvey Weinstein oli 
pahoinpidellyt, ahdistellut, häirinnyt, ja loukannut säädyttömästi lukuisia naisia. Alustavasta paljastuksesta 
lähtien, hänen syyttäjälistansa on noussut hämmästyttävään 58 naiseen. (27) Reaktiona skandaaliin, Weinstein on 
saanut potkut virastaan The Weinstein Company'ssa ja hänen kolleegansa ovat nuhdelleet häntä vuolaasti. Mitä 
tulee hänen veljeensä, Bob Weinstein'in kerrotaan sanoneen: ”Olen häpeissäni ja vastenmielistynyt veljeni teoista. 
Ja olen pahoinvoiva uhrien vuoksi. Ja tunnen sympatiaa heitä kohtaan. Kärsin heidän vuokseen.” (28) Hillary 
Clinton, joka on Harvey Weinstein'in henkilökohtainen ystävä, joutui ottamaan etäisyyttä elokuvatuottajasta sen 
jälkeen, kun hänen huono käytöksensä tuli julki. ”Olin järkyttynyt ja kauhistunut paljastuksista koskien Harvey 
Weinstein'ia. Käyttäytymistä, jota esiintulleet naiset kuvailivat, ei voida sietää. Heidän rohkeutensa ja muiden tuki
on ratkaisevaa yrityksessä lopettaa tällainen käytös”, Clinton sanoi. (29) Voidaan vain aprikoida, kuinka 
loukkaantunut hän todella on Weinstein'in teoista, koska hänen aviomiehellänsä, entisellä Amerikan presidentillä 
Bill Clinton'illa, on oma likainen historiansa naisten suhteen. [Meyer voisi mainita myös nykyisen USA:n 
presidentin Donald Trumpin, jonka toimissa naisten suhteen ei myöskään ole kehumista. Suom. huom.]

Harvey Weinstein ei ole ainoa Hollywoodista löydettävä perverssi. Los Angeles Times'in mukaan elokuvantekijää,
kirjailijaa ja ohjaajaa James Toback'ia on syytetty useamman kuin 200 naisen ahdistelusta, ei-toivotuista 
lähestymisyrityksistä, ja irstailevasta käytöksestä. (30) Amazon -studioiden entistä päällikköä, Roy Price'a, on 
myös syytetty naisten häirinnästä irstailevalla tavalla, (31) ja kuuluisa koomikko Bill Cosby, joka aikoinaan 
tunnettiin hänen tervehenkisestä perheviihteestään, on ollut syytettynä 48 naisen toimesta petollisen 
käyttäytymisensä ja sanoin kuvaamattomien tekojensa vuoksi. (32) Surullinen tosiasia on, että Hollywoodissa on 
luultavasti paljon vaikutusvaltaisempia henkilöitä, jotka harjoittavat samanlaista käyttäytymistä. Emme vain vielä 
ole kuulleet heistä. Totuus tulee kuitenkin lopulta esiin. Sananlaskujen luvusta 10:9 luemme, ”Joka 
nuhteettomasti vaeltaa, vaeltaa turvassa, jonka tiet ovat väärät, se joutuu ilmi.”

Muuttuva uskonnollinen virtaus Amerikassa (A Changing Religious Tide In America)

Viime vuosina amerikkalaisen väestön yleinen asenne uskontoon on muuttunut. Vaikka Yhdysvalloissa oli kerran 
monia kirkossa-kävijöitä, jyrkkä pudotus osallistumisasteessa on pakottanut monet kirkot lopettamaan toimintansa
tai sulautumaan muiden kirkkojen kanssa. Tämä pätee erityisesti Baltimoren kaupungissa, Marylandissa, ollen 
todellisuus, joka sai episkopaalipappi Daniel Webster'in sanomaan: ”Kun kasvoin sinä aikana, jota kutsun 1950-
luvun ja 1960-luvun alun salaattipäiviksi, kysymys naapurustossa oli, että 'Mihin kirkkoon menette?' Nyt se on: 
'Miksi menette kirkkoon?' Emme elä enää kristillisessä maassa. Meidän on todella hyväksyttävä se, että tämä on 
menneisyyden asia.” (33) Tiettyjen kirkkojen sulkeminen ei tietysti välttämättä ole kovin suuri menetys. Jos 
kirkko ei opeta väärentämätöntä Raamatun totuutta, ihmisten olisi parempi olla osallistumatta sen toimintaan.



Kuitenkin ihmiskunta on vaistomaisesti taipuvainen etsimään henkistä täyttymystä. Se on halu, jonka meidän 
Luojamme on laittanut sydämiimme, ja niin monien nykyään ilmeisesti kuolleiden kirkkojen kanssa, nuoret 
etsivät muualta todellista hengellistä kokemusta. Tästä syystä monet miehet ja naiset millennium-sukupolvesta 
ovat nyt kääntymässä noituuteen ja okkultismiin. ”Olipa kyseessä loitsujen heittäminen, tarot-kortit, astrologia, 
meditaatio ja transsi, tai herbalismi, niin nämä traditiot tarjoavat konkreettisia tapoja ihmisille säätämään 
muutosta elämissään. Sellaiselle sukupolvelle, joka kasvoi suuren teollisuuden, ympäristötuhojen, laajojen ja 
sortavien hallitusten, ja myrkyllisten yhteiskunnallisten rakenteiden, jotka kaikki näyttävät liian suurilta 
muuttuakseen, aikana, tämä voi olla uskomattoman houkuttelevaa”, sanoi noita New Yorkin Brooklyn'ista. (34) 
Joskus nuoret asettuvat makaamaan noituuden polulle tunnettujen julkkisten kautta. Näihin kuuluu näyttelijä 
Gwyneth Paltrow, joka vetää verkkokauppaa, jossa esitellään valikoimaa New Age -tuotteita ja okkulttisia 
tavaroita, käsittäen tarot-korttipakkauksen, jonka hinta on 59 dollaria.

On surullista, että niin monet ihmiset laskeutuvat paholaisen väärennettyyn hengellisyyteen sen sijaan, että he 
yrittäisivät saada tietoa meidän Herrastamme ja Vapahtajastamme Jeesuksesta Kristuksesta. Minun isäni, pastori 
David J. Meyer, oli kerran voimakkaasti sekaantunut noituuteen ja tunnettiin kämmenlukijana ja astrologina. 
Mutta hän luopui kaikista okkultismin muodoista, kun hän katui ja antoi elämänsä Herralle, ja siksi auttoi monia 
ihmisiä ulos noituudesta vuosien varrella. Hänen opetuksensa ovat edelleen ajankohtaisia. Ennen hänen 
poismenoaan, me tuotimme DVD-levyn otsikolla ”How Can I Tell If I'm a Witch? (Miten voin kertoa, jos olen 
noita?)” Jos olet kiinnostunut saamaan kopion tästä DVD-levystä, älä epäröi ottaa yhteyttä meihin ja kysyä 
sellaista. Siihen ei ole liitetty mitään myyntihintaa, koska toimimme Jumalalle uskollisten ihmisten lahjoituksilla.

Samaan aikaan kuuluisa kirjailija Dan Brown, joka kirjoitti kirjan ”Da Vinci -koodi” ja sen jatko-osat, väittää, 
ettei maailma tänään tarvitse enää Jumalaa. Sen sijaan hän vakuuttaa, että tekoälyn kehittäminen tuo mukanaan 
uuden ”kollektiivisen tietoisuuden” aikakauden, joka täyttää ihmiskunnan hengelliset kaipuut. ”Alamme löytää 
hengelliset kokemuksemme yhteyksiemme avulla toistemme kanssa”, Brown sanoi. Hän edelleen jatkoi 
sanomalla, että tulee olemaan ”jonkinlainen globaalin tietoisuuden muoto, jonka me havaitsemme ja joka tulee 
meidän jumalallisuudeksi. Meidän tarve tuolle ulkopuoliselle jumalalle, joka istuu jossain siellä ylhäällä ja 
tuomitsee meitä... vähenee ja lopulta katoaa.” (36) Sellaiset typerykset, kuten Dan Brown, tulevat olemaan 
suuressa tyrmistyksessä tuomiopäivänä, kun he, kuten kaikki muutkin, tunnustavat, että Jeesus Kristus on Herra 
Isä Jumalan kunniaksi.

Henry Kissinger on palannut (Henry Kissinger Is Back Again)

Amerikkalaisen politiikan alueella on olemassa tiettyjä yksilöitä, jotka jonkun syyn tähden uhmaten kaikkea 
tervettä logiikkaa, tuntuvat aina olevan ympärillämme. Yksi tällainen mies on Henry Kissinger, joka toimi sekä 
Yhdysvaltojen ulkoministerinä että kansallisena turvallisuusneuvonantajana Richard Nixon'in korruptoituneen 
presidenttiyden alaisuudessa. Kissinger'in opastus johti tarpeettomaan Vietnamin sodan pitkittämiseen 1970-
luvulla. Läpi hänen toimikautensa neuvonantajana, hän on epävakauttanut maailman alueita, kuten Kambodzaa, 
Itä-Timoria, Bangladeshia ja Chilea, toimilla, jotka ovat saaneet aikaan arviolta 3-4 miljoonaa kuolemantapausta. 
(37) Hän myös avasi kauppasuhteet Kiinan kanssa, mikä johti siihen, että Yhdysvalloissa vallitsee nykyään 
massiivinen kauppataseen alijäämä. (38)

Huolimatta siitä, mitä hän on tehnyt, Kissinger, joka on nyt 94-vuotias, tuntuu aina olevan Yhdysvaltain 
presidenttien konsulttina. Palveltuaan Nixon'in hallinnon alaisuudessa, hän jatkoi toimimista ulkoministerinä ja 
kansallisena turvallisuusneuvonantajana Nixon'in seuraajalle, presidentti Gerald Ford'ille vuosina 1974-1977. (39)
Vuonna 1984, presidentti Ronald Reagan nimitti Kissinger'in hänen Ulkomaan tiedustelun neuvoa-antavaan 
johtokuntaansa (Foreign Intelligence Advisory Board). (40) Vuonna 2006, presidentti George W. Bush kuuli 
Kissinger'iä Irakin sodasta, (41) ja Barack Obaman hallinto myönsi Kissinger'ille Ansioitunut julkishallinnossa 
-palkinnon (Distinguished Public Service Award) vuonna 2016. (42) Hillary Clinton laskee Kissinger'in 
henkilökohtaiseksi ystäväkseen. ”Kissinger on ystäväni, ja turvauduin hänen neuvoihinsa kun palvelin 
ulkoministerinä”, Clinton kertoi arvostelussaan, jonka hän kirjoitti Kissinger'in kirjaan, World Order. (43)

On erikoista, että riippumatta siitä, kuka on presidenttinä, olipa kyseessä republikaani tai demokraatti, niin kaikki 
he näyttävät pitävän tarpeellisena kuulla Henry Kissinger'iä. Tähän sisältyy myös meidän nykyinen presidentti 
Donald Trump, joka tapasi Kissinger'in lokakuun 10. päivänä 2017. Puhuessaan lehdistötilaisuudessa, Donald 
Trump sanoi yleisölleen, ”Henry Kissinger on ollut minun ystäväni. Olen pitänyt hänestä, olen arvostanut häntä. 
Mutta olemme olleet ystäviä jo pitkään, kauan ennen ilmestymistäni politiikan maailmaan, ura, joka ei ole ollut 



minulle vielä kovin pitkä. Mutta olemme todella olleet yhdessä, ja luulen että sanotte, New Yorkin näyttämöllä 
vähän aikaa – mutta opimme tuntemaan toisemme erittäin hyvin. Hän on mies, jolle osoitan suurta, suurta 
kunnioitusta.” (44) Ilmeisesti Kissinger oli ojentamassa neuvojaan Trumpille ulkopolitiikassa koskien Venäjää, 
Pohjois-Koreaa, ja Kiinaa.

Kuten monet muutkin ihmiset, haluaisin, että presidentti Trump tekee positiivista muutosta tässä maassa. 
Kuitenkin, kun näen hänen kuulevan sellaisia miehiä, kuten Henry Kissinger, niin se on masentavaa. Voisiko 
Kissinger'in neuvot johtaa pian Yhdysvallat sotaan Pohjois-Korean kanssa? Lokakuun puolivälissä 2017, 
Yhdysvaltain puolustusministeri John Sullivan kertoi toimittajille, että Yhdysvallat etsii edelleen diplomaattisia 
keinoja estääkseen sodan Pohjois-Korean kanssa, mutta varoitti, että meidän on varauduttava pahimman varalle. 
”Meidän on kuitenkin oltava liittolaistemme kanssa Japanissa, Etelä-Koreassa ja muualla valmistautuneina 
pahimpaan jos diplomatia epäonnistuu”, Sullivan totesi. (45) CIA:n johtaja Mike Pompeo antoi myös varoituksen,
ilmaisten, että Pohjois-Korea on ”kynnyksellä” omistaa ydinaseita. ”He ovat jo niin pitkällä, että nyt on kysymys 
siitä, miten keskeytät viimeisen vaiheen”, Pompeo sanoi. (46)

Lopuksi, elämme maailmassa, joka on täynnä syntiä, ja ongelmia on joka puolella. Silti meillä on Vapahtaja, joka 
suo ihmeellisen armonsa meidän ylle. John Newton'in kuuluisassa ”Amazing Grace” -hymnissä, me löydämme 
seuraavat sanat, ”Läpi monen vaaran, uurastuksen ja paulan, olen selvinnyt. Tämä armo on aina tuonut minut 
turvassa takaisin, ja armo johtaa minut kotiin. (Through many dangers, toils and snares I have already come: 'tis 
grace has brought me safe thus far and grace will lead me home.)” Jumala saa meidät kaiken läpi, jos me 
panemme luottamuksemme häneen ja kestämme loppuun asti. Apostoli Paavali oli mies, joka tunsi hyvin 
vaikeudet. Tiedämme kuitenkin, että Jumala sanoi Paavalille Toisen Korinttolaiskirjeen luvussa 12:9, ”Minun 
armossani on sinulle kyllin.” Jaakobin kirjeen luvussa 4:6-8 meille sanotaan myös, ”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.” Kehotan 
jokaista tämän uutiskirjeen lukijaa lähestymään Jumalaa. Jos et ole vielä katunut syntejäsi ja omistanut elämääsi 
Jumalalle, rohkaisen sinua tekemään niin viipymättä.

Kiitokset teille kaikille jalomielisestä tuestanne tälle ministeriölle. Maailmassa tapahtuu paljon nykypäivänä, ja 
teemme parhaamme pitääksemme teidät kaikki tietoisina tärkeistä ajankohtaisista tapahtumista tulevina 
kuukausina ja vuosina. Kiitän myös Jumalaa Hänen ohjaavasta kädestä ja Hänen voimastaan, jota Hän on antanut 
meille. Jos sinulla on mitä tahansa rukouspyyntöjä, suuria tai pieniä, ilmoita niistä meille. Me suomme aina 
rukouspyynnöille yksilöllistä huomiota, ja me tiedämme, ettei mikään ole mahdotonta Jumalan kanssa. 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.
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