
Tien tekoa pedon merkille? Bitcoin & Raamatun profetia

Vuoden 2017 loppuvaiheessa Bitcoin oli päivittäin uutisotsikoissa. Mikäli Bitcoin ei ole sinulle tuttu, se on
erityinen kryptovaluuttatyyppi (turvallinen digitaalinen valuutta). Uutisotsikoissa se oli päivittäin pääasiassa
siksi, että sen jyrkät hinnannousut aiheuttivat suorastaan maniaa.

Miksi niin monet ihmiset ovat euforisia Bitcoin’ista? Monet uskovat sen korvaavan USA:n dollarin. He
sanovat että se on rahan tulevaisuus. Toiset sanovat että Bitcoin on arvoton, ja että sen hinnannousu on
kupla joka varmasti puhkeaa. No, kumpi se sitten on? Onko Bitcoin tulevaisuus vai ohimenevä villitys? En
osaa sanoa – aika kertoo.

Mutta tämän tiedän: kryptovaluutat ja sähköiset transaktiot tulevat dominoimaan tulevaisuutta. Ja monet
uskovat, että Bitcoin’in takana oleva teknologia on se syy miksi näin tapahtuu. No mikä tämä teknologia on?
Sitä kutsutaan nimellä blockchain (rengasketju), ja monet uskovat että se on talouden transaktioiden
tulevaisuus.

Blockchain’in transaktiot

Mitä blockchain on? Yksinkertaistettuna, blockchain on kasvava online-rekisteri. Tässä pieni esimerkki:
henkilö A sopii ostavansa tuotteen henkilö B:ltä käyttäen Bitcoin’ia. Kun hän tekee niin, blockchain
rekisteröi Bitcoin’in siirron henkilö A:lta henkilö B:lle.

Kun henkilö B lopulta ostaa jotain käyttäen Bitcoin’ia, hänen transaktionsa lisätään olemassa olevaan
rekisteriin. Tämä jatkuu päättymättä, muodostaen merkinnän jokaisesta tapahtumasta yhden tietyn
Bitcoin’in elämässä. Mikäli tuossa oli kaikki mitä blockchain teki, se ei olisi mitenkään mullistavaa. Mutta
toinen komponentti tekee blockchain’ista uraauurtavan.

Toisin kuin muut elektroniset transaktiot, blockchain’in merkinnät ovat julkisia. Ne eivät ole jossain
keskitetyssä paikassa kuten kaupallisessa pankissa tai USA:n Federal Reserve- rahastossa. Sensijaan, niitä
varastoidaan laajassa, hajautetussa verkossa. Tämä tarkoittaa sitä että blockchainin rekordit ovat
tietokoneilla ympäri maailmaa.

Ja se tekee kryptovaluutan väärentämisestä lähes mahdotonta, koska minkä tahansa aiempien rekordien
muuttaminen vaatii erittäin laajaa ”salaliittoa” koko verkostossa.

Tämä on pääsyy miksi niin monet ovat innoissaan Bitcoin’ista. He uskovat että nuo julkiset rekordit tekevät
siitä vähemmän alttiin petoksille ja varkauksille. Mutta se ei ole ainoa etu, mitä he esittävät. Yksi Bitcoin'in



eduista on sen rajoitettu saatavuus. Toisin kuin monet hallitusten takaamat valuutat, Bitcoin sisältää
määrätyn määrän kolikoita.

Näin ollen keskuspankki ei voi painaa lisää Bitcoin’eja ja tuhota niiden arvon. Useat myös uskovat, että
Bitcoin tarjoaa huomattavasti paremman tason yksityisyyden suojaa ja anonymiteettiä. Miksi? Koska vaikka
blockchain’in rekordit ovat julkisia, jokainen transaktio on sidottu online-osoitteeseen eikä mihinkään
informaatioon joka liittyy henkilön identiteettiin.

Näiden etujen takia monet uskovat, että Bitcoin’ista (tai ehkä jostain toisesta kryptovaluutasta) tulee
tulevaisuuden raha. Onko se realistista? Kyllä, niin luulen. Ensiksi, blockchain’in rekordien hajautettu
luonne tekee niiden transaktioista vielä turvallisempia. Ja kun online-kaupankäynti yhä vain kasvaa, ihmiset
tulevat vaatimaan parempaa turvallisuuden tasoa. Toiseksi, kaikki paperiraha tulee pian katoamaan. Ja kun
se tapahtuu, kryptovaluutat ovat kaikkein tehokkain ja kätevin vaihtoehto.

Paperirahan loppu

Onko syy sitten blockchain-taustaisen kryptovaluutan tai jonkin muunlaisen elektronisen valuutan, mutta
paperiraha tulee pian häviämään. Sen suosio ei pelkästään putoa epäkäytännöllisyyden takia.
Lukuunottamatta museoita, se tulee katoamaan kokonaan. Miten voin olla niin varma siitä? Koska
väärentämistä on kohta mahdoton estää. Kehittynyt teknologia tekee sen varmaksi.

Uudet teknologiat tekevät pian mahdolliseksi 3D- objektien printtaamisen työpöydällä, jolloin jokainen
molekyyli on täydellisesti paikallaan. Kun sellaisia teknologioita löytyy, emme voi estää väärennöksiä.
Maailma tulee tulvimaan täydellisiä väärennöksiä jokaisesta kansallisesta valuutasta.

Kukaan ei pysty kertomaan eroa väärennetyn dollarin ja aidon välillä. Ja kun se tapahtuu, molemmista tulee
arvottomia. Maailman hallituksilla ei ole vaihtoehtoa. Nämä hävittävät nopeasti kaiken fyysisen
valuuttansa, ja kaikki taloudelliset transaktiot muuttuvat sähköisiksi.

Edellämainittujen etujen takia - turvallisuus, määrän stabiilisuus, yksityisyys – tällaisten ei-kansallisten
kryptovaluuttojen kuten Bitcoin käyttö leviää yhä laajemmalle. Mutta tuottavatko kryptovaluutat todella
nuo luvatut edut? Vaikka monet luulevat että näin on, uskon että historia osoittaa muuta.

Bitcoin ja uusi maailmanjärjestys

Säännöstelemättömät kryptovaluutat kuten Bitcoin vievät valtaa pois hallituksilta. Ne myös vetävät
puoleensa veron kiertoa ja muita laittomia aktiviteetteja. Ja usko minua – hallitukset rakastavat



verottamista, ja hallitukset rakastavat kontrollia. Onko realistista uskoa, että hallitukset pitävät näppinsä
erossa Bitcoin’ista ja muista kryptovaluutoista?

En usko siihen. Ja jos vastassa on hallitusten voima, en suuremmin luota Bitcoin’in ja muiden vastaavien
turvallisuuteen ja anonymiteettiin.

Otetaanpa esimerkiksi turvallisuus. Monet sanovat että Bitcoin’ia ei voi hakkeroida. Onko se todella totta?
Ehkä, mutta olen vähän skeptinen. Minun on vaikea uskoa etteivät kansallishallitukset massiivisine
resursseineen kykenisi hakkeroimaan Bitcoin’ia.

Ja vaikka Bitcoin’in väärentäminen osoittautuisi mahdottomaksi, Bitcoin’in vaihtopisteet ja käyttäjätilit ovat
edelleen alttiit petoksille ja kaappauksille. Uskon että eräänä päivänä se käsitys, että Bitcoin tarjoaa täyden
turvan, osoittautuu vääräksi.

Ja entäpä yksityisyyden suoja? Ne jotka puolustavat Bitcoin’ia sanovat, että se tarjoaa yksityisyyden, koska
jokainen kolikko on linkitetty erityiseen, julkiseen osoitteeseen eikä henkilön nimeen tai kotiosoitteeseen.
Mutta onko realistista uskoa etteivät hallitukset (tai jopa yksittäiset hakkerit) pystyisi tunnistamaan
henkilöiden identiteettiä jokaisen Bitcoin -osoitteen takana?

Uskon että vastaus on ilmeinen. Hallitukset massiivisine resursseineen voivat identifioida jokaisen Bitcoin-
käyttäjän. Ja koska Bitcoin’in transaktiot käyttävät blockchain’ia, joka on avoin ja julkinen rekisteri,
hallitukset voivat jäljittää ja seurata jokaista Bitcoin- transaktiota maailmassa.

Maailmassa, josta paperiraha on kokonaan poistettu, tuon viimeisen lauseen tulisi herättää mielenkiintosi.
Miksi? Koska Raamattu kuvasi sellaista systeemiä jo noin 2000 vuotta sitten.

Tuleva globaali talousjärjestelmä

Kauan sitten, Raamatun Ilmestyskirja ennusti sellaisen lopunajan talousjärjestelmän perustamisen, mikä
kammottavasti muistuttaa kryptovaluuttojen dominoimaa maailmaa. Raamattu kertoo, että tulee aika,
jolloin globaali diktaattori tulee vaatimaan jokaisen ihmisen maan päällä ottamaan merkin oikeaan
käteensä tai otsaansa (Ilm. 13:16).

Ilman tuota merkkiä, ihmiset eivät voi ostaa eikä myydä mitään (Ilm. 13:17). Miten sellainen voidaan
toteuttaa? Se jää nähtäväksi. Mutta kryptovaluuttojen nousu tarjoaa meille häivähdyksen siitä, miten se
saattaisi toimia.



Kryptovaluutat edellyttävät, että kaikki transaktiomerkinnät ovat yleisesti saatavilla. Vaikka nimet ja muu
tunnistetieto eivät välttämättä olisikaan osa yleisesti saatavasta datasta, hallituksilla on resurssit kaivaa ne
tiedot esiin.

Se tulee olemaan erityisen totta antikristuksen globaalissa hallinnossa, jolla tulee olemaan valta kaikkiin
ihmisiin maan päällä (Ilm. 13:7). Kryptovaluuttojen hakkerointi tulee olemaan helppoa sellaiselle
hallinnolle.

Kryptovaluuttojen ja sähköisen kaupankäynnin myötä pedon merkin tekniikka on jo täällä. Jotta voisi
täydellisesti kontrolloida sitä, kuka saa ostaa ja kuka saa myydä, antikristus tulee tarvitsemaan järjestelmän
joka pystyy jäljittämään jokaisen transaktion maan päällä. Kryptovaluutat ja julkiset blockchain’in rekordit
tarjoavat sellaisen järjestelmän.

No mitä tämä kaikki sitten tarkoittaa? Se tarkoittaa, että olemme nopeasti lähestymässä aikaa josta
profeetat varoittivat. Lopun ajat ovat lähellä. Ahdistuksen aika, antikristus ja maailmanhallitus ovat kaikki
lähellä. Mutta se merkitsee myös muuta. Se merkitsee, että Jeesuksen paluu on myös lähellä. Älä siis
pelkää, Jeesus on tulossa! (Ilm. 22:20)
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