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Viime viikolla israelilainen yhtiö nimeltä Aleph Farms ilmoitti, että se oli menestyksellisesti tuottanut

maailman ensimmäisen teurastamattoman ribeye (välikyljys)-pihvin käyttämällä 3D-

biotulostusteknologiaa ja eläviä lehmän soluja. Toisin kuin perinteinen 3D-tulostus, Aleph Farms'in 

kehittämä 3D-biotulostus tulostaa "todellisia eläviä soluja, jotka sitten haudutetaan (incubate) 

todellisen pihvin rakenteen ja ominaisuuksien saamiseksi". 

Lehdistötiedotteensa mukaan Aleph Farms käyttää "omistamaansa järjestelmää, joka vastaa 

luonnossa esiintyvien kudosten vaskularisaatiota" ja se antaa pihville "samanlaisen alkuperäisen 

muodon ja rakenteen kuin karjassa ennen ruuanlaittoa ja sen aikana". Tällä uudella teknologialla 

yhtiö pystyy nyt tuottamaan kaikentyyppisiä pihvejä.

Kaikki tämä tulee joulukuisen ilmoituksen kannoilla, että ravintola nimeltä 1880 Singaporessa tulee 

olemaan maailman ensimmäinen ravintola, joka tarjoilee viljeltyä lihaa. Innovatiivisista menuistaan 

tunnettu 1880 debytoi laboratoriossa kasvatetulla kanalla, jonka valmisti yhdysvaltalainen start-up 

Eat Just, joka ottaa pienen määrän siipikarjan soluja ja kasvattaa ne lihaksi nopeasti käyttäen 

bioreaktoria. prosessi kestää alusta loppuun noin 14 päivää verrattuna perinteisen kanan 45 

päivään. Kun nämä tekniikat kehittyvät, ne tarjoavat mahdollisuuden halpaan ja runsaaseen 

ruokaan koko maailmalle.

Mikään tästä ei pitäisi tulla yllätyksenä. Vuonna 2017 kirjassani Racing Toward Armageddon 

kirjoitin:

"Tiesitkö, että ovesi ulkopuolella oleva maa-aines sisältää todennäköisesti kaikki elementit, jotka 

ovat välttämättömät leivän tai kalanpalan luomiseksi? Suunnitelmalla kalan tai leivän palaksi 

nanotehtaat voisivat järjestää uudelleen näiden elementtien perusrakenteen ja tehdä juuri sen. 

Voisit kirjaimellisesti luoda kalan tai leivän pelkästä maa-aineksesta”. 

http://www.end-times-bible-prophecy.com/new-technologies-and-the-end-times.html
https://www.cnbc.com/2020/12/18/singapore-restaurant-first-ever-to-serve-eat-just-lab-grown-chicken.html
https://www.prnewswire.com/il/news-releases/aleph-farms-and-the-technion-reveal-worlds-first-cultivated-ribeye-steak-301224800.html


Vallankumouksellisia teknnologioita näköpiirissä

Nämä teknologiat ovat vain välähdys siitä, mitä on tulossa. Uusien tulostusteknologioiden 

yhteentuleminen keinoälyn, kvanttilaskennan ja edistyneiden valmistustekniikoiden kanssa tulee 

perusteellisesti muuttamaan maailman, jossa elämme. Biotulostuspihvit ja kana ovat vasta alkua. 

Tällaiset tekniikat ennakoivat todella vallankumouksellisen molekulaarisena valmistuksena 

tunnetun teknologian saapumista.

Puhdasta, uusiutuvaa ja edullista energiaa - Maapallon runsain energialähde on auringonvalo. 

Syy siihen, että aurinkoenergia tyydyttää vain pienen osan energiantarpeestamme, on, että 

aurinkoenergian talteenottoon ja varastointiin käytetty tekniikka on kallista ja tehotonta verrattuna 

fossiilisiin polttoaineisiin. Molekulaarinen valmistus muuttaa sen. Uudet teknologiat tekevät 

aurinkoenergiasta halvimman ja laajimmin saatavissa olevan energialähteen.

Lisääntynyt terveys ja hyvinvointi – Molekulaarinen valmistus tuo myös puhtaan veden kaikkien 

saataville. Se mullistaa lääketieteelliset hoidot, reseptilääkkeet ja kirurgian. Tuloksena on 

dramaattinen terveyden, hyvinvoinnin ja keskimääräisen elinikän kasvu.

Aineellinen runsaus – Molekulaarinen valmistus tuo vallankumouksen tavaroiden tuotannossa, 

kun esineet valmistetaan siellä, missä niitä tarvitaan, se vähentää huomattavasti työ-, energia-, 

varastointi- ja kuljetuskustannuksia. Tuloksena on aineellisen vaurauden räjähdysmäinen kasvu. 

Vaikka kaikki tämä kuulostaa suurenmoiselta, näillä uusilla teknologoilla on myös pimeä 

puolensa ...

Ison Veljen nousu

George Orwellin romaanissa Vuonna 1984 maailmalle esitellään "Iso Veli" - kaikkialla läsnä oleva, 

kaikkivoiva ja "hyvää tarkoittava" totalitaarinen hallinto. Kirjan sankari Winston Smith elää 

maailmassa, jossa jokaista kansalaista valvotaan kellon ympäri. Yksityisyyttä ei ole. Hallitus valvoo

elämän kaikkia osa-alueita. Näytöt Winston'in asunnossa vakoilevat häntä kotona. Muut laitteet 

vakoilevat häntä, kun hän ei ole kotona. Piilotetut kamerat ja mikrofonit sieppaavat hänen sanansa,

tekonsa ja jopa kasvonilmeensä. Hänen postinsa avataan ja "ajatuspoliisi" etsii ja pidättää jokaisen

kansalaisen, joka uskaltaa ajatella tai tuntea Ison Veljen ja hallitsevan eliitin sanktioiden 

ulkopuolella.

Winstonin maailma on absoluuttisen hallituksen valvonnan paikka. Yksikään keskustelu, liike tai 

maksutapahtuma ei jää huomaamatta. Hallitus seuraa – aina. Vuosikymmeninä sen jälkeen, kun 

Orwell julkaisi ensimmäisen kerran kirjansa Vuonna 1984, ihmiset ovat ihmetelleet sellaista, jota he

pitävät suurenmoisena näkemyksenä tulevaisuudestamme. Ja heillä on oikeus tehdä niin. 

Vuodesta 1984 on tulossa todellisuutemme ja molekulaarisen valmistuksen ja muiden 

kehittyneiden teknologioiden tulo vain nopeuttaa prosessia. Seuraavassa  joitakin kehittyneen  

teknologian ei-toivottuja (ja mielestäni väistämättömiä) seurauksia:



Globaali hallitus - Teknologiset innovaatiot järkyttävät pian ydinasepelotetta ja voimatasapainoa, 

joka perustuu molemminpuoliseen varmaan tuhoon (MAD). Maailman tuhoava ydinsota käy 

vanhanaikaiseksi ja korvataan uusilla sota-aseilla. MADin jälkeisessä maailmassa monet näkevät 

vain kaksi vaihtoehtoa:

1) epävakaa kilpavarustelu, joka todennäköisesti päättyy maailmanlaajuiseen tuhoon, tai

2) Globaali hallitus

Maailma tulee valitsemaan globaalin hallituksen. Ensimmäinen valtio, joka kehittää edistyneitä 

ydinaseiden jälkeisiä teknologioita, tulee käyttämään voimaansa voittaa kaikki muut valtiot, 

ennenkuin ne kehittävät vastaavia teknologioita. Tämä valtio voi sitten käyttää globaalia 

monopoliaan uuden maailmanjärjestyksen luomiseen. Ajattelepa sitä. Jos yhtään valtiota ei jää 

hyökkäämään tätä globaalia valtaa vastaan, maailma on rauhassa. Valitettavasti myös maailma on

globaalin hallituksen raskaan käden alla.

Globaali valvonta - Edistyneen teknologian ansiosta kyky nähdä ja kuulla kaiken tulee 

hallitukselle entistä helpommaksi. Useimmat ihmiset jo vapaaehtoisesti paljastavat elämänsä 

intiimeimpiä yksityiskohtia. He lataavat kuvia itsestään ja ystävistään Facebookiin. He paljastavat 

henkilökohtaisia tietoja Snapchatissa ja Twitterissä. Ja he asentavat kotiinsa Siri- ja Alexa-

yhteensopivia laitteita. Nämä laitteet reagoivat äänikomentoihin ja helpottavat elämää, mutta ne 

myös vakoilevat sinua. Niiden tehtävä on kuunnella aina. Jos sinulla on sellainen, se tarkoittaa, 

että sijoitit vapaaehtoisesti kuuntelulaitteen kotiisi. Joissakin tapauksissa sijoitit myös kameran.

Ajan myötä tällaiset laitteet tulevat pienemmiksi ja halvemmiksi. Kun niistä tulee pienempiä ja 

halvempia, niitä ilmestyy joka puolelle. Kuvittele biljoonia HD-kameroita ja mikrofoneja - kukin 

pölyhiukkasen kokoinen. Jotkut saattavat olla niin pieniä, ettet voi nähdä niitä. Nämä kamerat ja 

mikrofonit tallentavat jatkuvasti kaikkea maailmassa. Kuin pöly, ne leviävät maailmalle ja asettuvat 

jokaiselle pinnalle. Niitä on kaikkialla.

Ne asettuvat vaatteillesi. Ne tulevat taloosi ilmanvaihdon kautta. Ne tarttuvat kenkiesi pohjiin ja 

tuuli puhaltelee niitä kaikkialle kaduille. Ja tämä "nanopöly" lähettää hallitukselle kaiken mitä näkee

ja kuulee. Keinoäly käy läpi kaikki video- ja äänisyötteet. Se etsii tiettyjä lauseita ja "ei-toivottua" 

kieltä. Tällaisella teknologialla hallituksella on kyky "kuunnella" jokaista keskustelua maan päällä. 

Kukaan ei voi paeta ”Ison Veljen” aina valpasta silmää. 

Globaalin hallituksen krypto- eli salausvaluutta – Kasvava määrä valtioita tutkii nyt hallituksen 

tukemien kryptovaluuttojen lanseerausta. Niiden joukossa on joitakin maailman pahimmista 

sortohallituksista, mukaanlukien Kiina, Iran ja Pohjois-Korea. Se johtuu siitä, että paperivaluutan 

korvaaminen hallituksen tukemalla kryptovaluutalla tuo rajattoman vallan hallituksen johtajien  

ulottuville.

Kryptovaluutta ei ainoastaan tarjoa keinon tallentaa kaikki maksutapahtumat pysyvästi, vaan myös 

seuraa missä maksajat menevät ja mitä tekevät. Se seuraa vierailemiasi verkkosivustoja ja 



merkitsee muistiin ystäväsi. Vaikka luottokortit, maksukortit, matkapuhelimet ja some-profiilit 

seuraavat jo suurta osaa näistä tiedoista, valtion tukema kryptovaluutta antaa hallitukselle täysin 

vapaan pääsyn näihin tietoihin. Se luo suljetun, valtion valvoman talousjärjestelmän, jossa olet 

riippuvainen hallituksesta jokaisessa liiketoimessa, johon ryhdyt.

Se tarkoittaa, että jos hallitus päättää olla tykkäämättä sinusta, se voi estää sinulta pääsyn ja 

jäädyttää sinut kokonaan talousjärjestelmästä. Se voi sanella, mitä voit ostaa ja mitä et. Se voi 

kertoa, minne voit mennä, minne et. Pohjimmiltaan valtion tukema kryptovaluutta antaa 

hallitukselle täydellisen valvonnan kaikkeen kauppaan.

Kuinka maailma reagoi?  

Aluksi on todennäköistä, että maailma keskittyy vain näiden edistyneiden teknologioiden 

myönteisiin puoliin. Lyhyen mullistuksen jakson jälkeen globaali hallitus aloittaa uuden rauhan 

aikakauden - paljolti kuin antiikin Rooman Pax Romana. Useimmat ihmiset ovat tyytyväisiä 

aineelliseen runsauteen ja kohonneeseen elintasoon, vaikka heidän täytyisi uhrata vapaudet 

vastineeksi.

Jos yksi mies tuo nämä edut maailmalle, miten maailma suhtautuu häneen? Kuvittele, että 

Saatana tulee maan päälle ja käyttää lupauksia maailmanrauhasta ja ihmeparantumisista 

huijatakseen maailman seuraamaan väärää messiasta. Luuletko, että se menisi perille? Jeesus 

sanoi, että se tulee menemään. 

Tuleva väärä messias

Jeesuksen kohtaamista seurasi säännöllisesti ihmeitä. Mykät puhuivat. Kuurot kuulivat. 

Halvaantuneet lähtivät kävelemään ja sokeat näkivät. Näiden ihmeiden takia monet uskoivat 

Jeesukseen. Mutta toiset kieltäytyivät uskomasta, vaikka nämä ihmeet vahvistivat hänen 

henkilöllisyytensä Messiaaksi. Mitä Jeesus sanoikaan näistä ihmisistä? Hän sanoi: ”Minä olen 

tullut Isäni nimessä, ja te ette ota minua vastaan; jos toinen tulee omassa nimessään, niin hänet te

otatte vastaan" (Joh. 5:43-44).

Kun Antikristus saapuu maailman näyttämölle, hän tuo mukanaan edistyneen teknologian, joka:

1) Palauttaa mykän äänelliset kyvyt

2) Poistaa halvauksen niiltä, joilla on selkäydinvamma

3) Palauttaa näön sokeille

4) Palauttaa kaikki äänet ja kuulon kuuroille ja

5) Parantaa kaikki fyysiset sairaudet, jotka nyt vaivaavat ihmisiä

Maailma näyttää olevan rauhassa ja maailma ottaa hänet pelastajaksi. Kun maailma odottaa 

"Suurta Nollausta" ja uudet teknologiat muuttavat maailmaa, voit olla varma, että Antikristus on 



odottamassa siinä siivellä. Kaikki merkit ovat läsnä. Katso vain ympärillesi. Maailma on keskellä 

globaalia pandemiaa (Lk. 21:11). Israel on palannut maahansa (Jer. 23:7-8). Juutalaiset ovat 

palanneet Jerusalemiin (Lk. 21:24–28). Ja evankeliumia saarnataan kaikkialla maailmassa (Mt. 

24:14). Olemme myös sellaisten teknologioiden kehittämisen kynnyksellä, jotka saavat aikaan 

globaalin hallituksen (Ilm. 13:7) ja globaalin rahajärjestelmän, joka pystyy valvomaan koko 

maailmaa (Ilm. 13:16-17). Jeesus sanoi, että kun näet kaikki nämä merkit, voit tietää, että Hänen 

paluunsa on lähellä (Lk. 21:28). Näemme nuo merkit nyt. Jeesus tulee pian.

Britt Gillette is the founder of End Times Bible Prophecy and the author of Coming To 

Jesus and Signs Of The Second Coming. Receive his book 7 Signs of the End Times for FREE 

when you sign up for his monthly newsletter.

https://brittgillette.leadpages.co/7-signs/
http://www.amazon.com/gp/product/B00MKA156Q/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1789&creative=9325&creativeASIN=B00MKA156Q&linkCode=as2&tag=wwwbrittgille-20&linkId=DIN55HW5KO3U5NXK
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