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Luku 1 - Taustaa

Arvaamaton mutta johdonmukainen Trump
Monet suomalaisenkin median edustajat, kansalaisista puhumattakaan,
pitävät Yhdysvaltain presidentti Trumpia arvaamattomana ja
epäjohdonmukaisena. Se pitää paikkansa etenkin suullisissa ulostuloissa
mutta poliittisissa toimissaan hän on kuitenkin johdonmukainen. Hän
toimii  kuin on  ilmoittanut  toimivansa ,  jos  hänet  valitaan  presidentiksi.
Kirjassaan ”Time to Get Tough: Make America Great Again!”1 ja muissa
vastaavissa kirjoissaan Trump selvittää poliittista kantaansa. On median ja
poliittisten päättäjien omaa huolimattomuutta,  jos Trumpin kantoihin ei
ajoissa  tutustuttu tai  niitä  ei  huomioitu.  Yksi  keino hallita  on pitää yllä
kuvaa arvaamattomuudesta. Trump kiinnittää muiden huomion itseensä ja
saa heidät epävarmoiksi.

Taistelu arvoista ja Hillary Clinton
Suomen ja yleensä Euroopan nykyinen arvopohja rakentuu paljolti
toisaalta kovan globaalin bisneksen ja toisaalta liberaalin
vasemmisto/vihreä  -ideologian  varaan,  jota  media  suosii.  Tämä  itseään
suvaitsevaisena pitävä, mutta silti valikoiva ja erityisesti kristillisiä
perusarvoja väheksyvä asenneilmapiiri, ei ollut uskoa, että amerikkalaisten
äänestäjien enemmistö ei halunnutkaan Hillary Clintonia presidentikseen.
Suomessa  ei  juuri  kerrottu  esim.,  että  suuri  osa  amerikkalaisista  kuvasi
Clintonia nimillä kuten ”terrible” ja ”horrible”. Ehkä hienoisessa
ylemmyydentunnossaan amerikkalaiset demokraatit valitsivat
ehdokkaakseen juuri sen henkilön, jota suuri joukko ”tavallisia”
amerikkalaisia kammoksui.  Tässä kansanjoukossa se synnytti eräänlaisen
kansanliikkeen, jolla vaihtoehdot olivat vähissä. Nekin, jotka eivät missään
muussa tilanteessa olisi äänestäneet Donald Trumpia, katsoivat

1 Painos 2015, 1.painos 2011, samankaltaisia Trumpin pres.vaalikirjoja ovat myös ”Crippled
America: How to Make America Great Again”, 2015 ja kirjan uusintapainos 2016 nimellä:
”Great Again: How to Fix Our Crippled America”. Tony Schwartzin sanotaan luoneen
Trumpin julkisuuskuvan vuonna 1987 Trumpin nimellä julkaistussa kirjassa ”The Art of the
Deal”. Pres.vaaleja edeltävien kirjojen muokkaajina ovat olleet Breitbart Newsin Wynton Hall
ja Peter Schweizer sekä Maredith McIver . Viimemainittu on ainakin viiden muun Trumpin
nimellä julkaistujen kirjojen ”haamukirjoittaja”. Kukaan ei kuitenkaan oikein tunne häntä ja
on myös epäilty, että kyseessä on keksitty henkilö, joka on luotu suojaamaan kirjojen
haamukirjoittajia, jotka eivät halua toimia omilla nimillään
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velvollisuudekseen estää Hillary Clintonin nousun maan johtoon.

Kuka hyötyi ”profetioista”?
Meillä paljolti huomiotta on jäänyt USA:n karismaattis/ helluntailiikkeen2

ja kristillisen oikeiston vaikutus erityisesti kristillisiä arvoja kunnioittavien
ihmisten äänestyskäyttäytymiseen. Näiden kristillisten liikkeiden johtajien
vaikutus seuraajiinsa ja seurakuntiensa jäseniin on suuri. Republikaanien
ehdokkaissa oli Trumpin lisäksi muitakin näiden ryhmien suosimia
vaihtoehtoja, kuten Ted Cruz ja Marco Rubio.3 Karismaattisessa liikkeessä
uskotaan itsensä ”profeetoiksi” nimittäneiden ja tässä arvonantoa
saaneiden ihmisten saavan suoraa ilmoitusta Jumalalta. Näillä profetioilla
oli enemmän kuin koskaan aiemmin suuri vaikutus äänestystulokseen kun
profetioita alettiin levittää kristilliseksi mainituissa TV -ohjelmissa ja
-kanavilla. Näistä ennustuksista hyötyi eniten Donald Trump.

2 Maailman helluntailiike on vuosien aikana lisääntyvästi tunnustanut karismaattisen liikkeen
ja myös sen epäraamatulliset käytännöt sekä opetukset osaksi helluntailiikettä. Samoin on
käynyt Suomessa. Näin helluntailiike voi esittää olevansa ”maailmalla nopeimmin” kasvava
kristillinen suuntaus. Kyse on siis paljolti halusta näyttää ja kertoa omasta ”suuruudesta”.
Usein jätetään huomiotta, että kasvu on suurinta Aasiassa, Afrikassa ja Etelä-Amerikassa
etenkin köyhemmissä väestöryhmissä. Paikalliset uskomukset ja taikauskoiset perinteet
osaltaan mahdollistavat, että itse itsensä johtajiksi ja profeetoiksi ylentäneet kokoavat
ympärilleen seurakuntia, joita he hyödyntävät omaksi edukseen lupaamalla kannattajilleen
maallisia siunauksia. Raamatun väärinkäyttäminen tässä yhteydessä on yleistä. Jatkossa
käytetään pääsääntöisesti kuitenkin mainintaa ”karismaattinen liike”
3 Rubio liittyi Trumpin republikaanisiin arvostelijoihin Helsingin huippukokouksen jälkeen.
Trumpin sanottiin alistuneen Putinille ja suurta osaa amerikkalaisia kismitti hänen asenteensa
omia turvallisuusviranomaisiaan kohtaan koskien tutkimuksia Venäjän tiedustelun
pyrkimyksistä vaikuttaa USA:n pres.vaalissa
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Luku 2 - Amerikka ensin

Make America Great Again
Tämä tarkastelu ei siis liity Trumpin politiikkaan, vaan väitteisiin ja
”profetioihin” hänestä erityisenä ”Jumalan valitsemana” kansanjohtajana.
Trumpin ympärille ryhmittyi jo ennen hänen valintaansa laaja joukko
yhdysvaltalaisen karismaattisen ja uusevankelisen kristillisen oikeiston
seurakuntajohtajia, ”profeettoja” ja ”apostoleja”4. Trump ja hänen
organisaationsa näkivät jo hyvissä ajoin hyödyn joka tästä saataisiin. Osa
amerikkalaista kristillisyyttä on aina keskittynyt evankeliumin sijasta ja/tai
sen  rinnalla  välillä  yltiöpäiseenkin  isänmaallisuuteen.  Siinä  Amerikka ja
sen kansa  nähdään erityisenä Jumalan siunauksen saajana ja  välittäjänä.
”Tehdään Amerikka jälleen suureksi” on jo pitkään ollut monen
amerikkalaisen uskontojohtajan tavoite. Trump teki tästä tavoitteesta oman
tunnuslauseensa saaden samalla taakseen lukuisan joukon varmoja
tukijoita.

Uusi Israel
Amerikassa on monia kristillisiksi mainittuja liikkeitä. Toki niin on
Suomessakin ja kaikkialla muualla. Amerikan karismaattisessa ja
uusevankelisessa kristillinen oikeisto -liikkeessä vallitsee vahva usko oman
kansan erityisasemaan Jumalan edessä. Osittain se on perua erityisesti 1800
-luvulla esiin tulleesta uskomuksesta, että ”uusi maa”, Amerikka on uusi
Israel. Tätä uskomusta esiintyi monissa kristillisissä
maahanmuuttoryhmissä jo ennen 1800 -lukua. Mormonien uskonnossa se
on edelleen keskeinen tekijä. Tätä uskomusta alkoi edistää Anglo-Israelismi

4 Osaa näistä seurakuntajohtajista mm miellytti Trumpin esitys, että hän purkaa Johnson
Amendment (pres. Lyndon Johnsonin ajalta) nimellä tunnetun lain joka koskee voittoa
tuottamattomien järjestöjen (joiksi luetaan myös kaikki uskonnolliset yhteisöt) verovapautta.
Lain vaatimus on, että nämä eivät järjestöinä asetu puoltamaan tai vastustamaan poliittisia
ehdokkaita. Trump lupasi ”tuhoavansa täydellisesti” tämän lain. Siten hän väittää
puolustavansa uskonnon ja puheen vapautta Amerikassa. Monet amerikkalaiset kristityt
sanovat kuitenkin, että nykyinen laki ei estä ketään persoonakohtaisesti ja vapaasti sanomasta
mielipidettään. Johnson Amendment on aikanaan tehty vain siksi, että yhteisöjen
verovapautta ei väärinkäytetä jakamalla verovapaasti saatuja tuloja sopivien ehdokkaiden
vaalityöhön. 4.5.2017 Trump allekirjoitti määräyksen jonka tarkoitus olisi ollut poistaa laista
em lain rajoituksia mutta ei saanut sille senaatin tukea. Trumpin pyrkimystä kannattavat
karismaattiset ja uusevankeliset johtajat haluavat lisätä evankeliumin ja politiikan
sekoittumista
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(British-Israelismi) -liike, joka sai monet hyväuskoiset kristityt
hyväksymään asiasta esitettyjä taruja ja sepitteitä historiallisena totuutena5.
Vanhan testamentin lupaukset Israelille luvatuista siunauksista nähtiin
toteutuneen Amerikan ja muiden länsimaiden, erityisesti Britannian,
historiassa.  Monien  amerikkalaisten kristittyjen  ylläpitämä vaade ”make
America great again” on osaltaan kaikua tästä taustasta. He uskovat
Amerikan olleen kerran syvästi  ”kristitty kansa”, joka, kuten Israel, alkoi
jossakin vaiheessa  luopua näistä  periaatteistaan.  Yhdysvaltain  perustajat
nähdään kristillisromanttisina henkilöinä, joiden vilpitön halu oli perustaa
Jumalalle alamainen valtakunta maan päälle. Koska monet aiemmat
kansanjohtajat ovat laiminlyöneet tätä perustajaisien periaatetta, kaikkien
”tosi kristittyjen” taistelu on muuttaa valtion kurssi jälleen tälle perustalle.
Se takaisi Amerikan ”suuruuden”.

Milloin Amerikka oli ”great”?
Trumpin ympärille keskittyneiden karismaattisten ja uusevankelisten
seurakuntajohtajien ja näiden seuraajien näkemykset nousevat paljolti tältä
pohjalta. He  eivät vaivaudu  kysymään  itseltään  ja  toisiltaan  milloin  ja
kuinka Amerikka on ollut suuri? Oliko se sitä kun sen vauraus perustettiin
paljolti orjakaupan ja maailman köyhien valtioiden luonnonvarojen
ryöstön varaan? Oliko se sitä aikana, jolloin käytiin I ja II maailmansota?
Oliko Japaniin pudotettu atomipommi näyte tästä suuruuden ajasta?
Vastaavia kysymyksiä voidaan esittää monia. Epäilemättä Amerikka on jo
pitkään ollut maailman johtavia maita, eräinä aikoina myös johtavin maa.
Mutta sen kuviteltu valtiollinen suuruus ei luonteeltaan ole ollut eikä ole
erityistä hengellistä  tai  kristillistä.  Maana  ja  kansana  Amerikka  on  aina
ollut ja on yhtä syntinen ja vaillinainen kuin kaikki muutkin maat ja kansat.

5 Liikkeestä voi lukea lisää kirjasta ”Israelin 10 heimon vaellus – katosivatko heimot historian
mustaan aukkoon?”, sitä voi tilata: http://www.nakokulma.info/kirjat.html - lyhyempi
kuvaus Anglo (British)-Israelismista on lehdessä Näkökulma nro 3 joka on ilmaiseksi
luettavissa: https://issuu.com/nakokulma/docs/n_k_kulma_3
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Luku 3 - Jumala valitsee ja sallii

Jumala voi valita
Raamatun mukaan Jumala voi valita ja sallia maailman kansoille johtajia.
Jumalan säätämyksen mukaan johtajat voivat olla maalle siunaukseksi tai
kiroukseksi. Kansa tavallaan saa sellaiset johtajat kuin se ansaitsee.
Kansanjohtajana  Trump  on vain  ihminen  siinä  missä  muutkin  johtajat.
Viisas johtaja tekee hyviä poliittisia päätöksiä kansansa hyvinvoinnin
edistämiseksi ja huono johtaja päinvastoin. Poliittinen viisauskaan ei
nykymaailmassa aina auta sillä globaali maailma ja sen tapahtumat
vaikuttavat kaikkialla. Israelin historian suurin tragedia ilmoitetaan
1.Samuelin kirjassa. Siinä kansa vaatii vanhaksi käynyttä johtajaansa
Samuelia asettamaan heille kuninkaan ”jollainen kaikilla muillakin
kansoilla on” (8:5). Jumala ilmoittaa Samuelille sallivansa sen mutta, että
”sinua he eivät ole pitäneet halpana, vaan minut he ovat pitäneet halpana
olemaan heidän kuninkaanansa” (8:7).

Kaiken vaivan perussyy
Jumala sallii kansan kuin kansan kulkea omaa tietään, myös Amerikan. Jos
Jumala ei kelpaa Hän ei tyrkytä itseään. Israelia koskien luemme, kuinka
kansa jo alusta saakka pyrki kerta toisen jälkeen omille teilleen aina siihen
saakka kunnes se hylkäsi keskelleen syntyneen Messiaan, Kristuksen.
Ihmistä jo syntiinlankeemuksesta lähtien vaivaava piirre on
jumalakielteisyys, halu pyrkiä eroon ja olla erossa Luojastaan. Se on kaiken
maallisen ahdistuksen ja vaivan perussyy. Evankeliumi on sitä, että
ihminen tunnistaa itsessään tämän perisynnin, tunnustaa sen synniksi ja on
yhtä mieltä Jumalan kanssa siitä, että tarvitsee sovituksen. Sovituksen tuoja
on ihmiseksi syntynyt Jumalan Poika, joka kärsi ihmisen puolesta synnin
sovituksen. Vain Jeesuksen Kristuksen kautta ihminen voi ja saa nyt
lähestyä Pyhää Jumalaa kutsumalla Häntä taivaalliseksi ”Isäksi”.

Häviämätön valtakunta
Kristitty on maallisen elämänsä puolesta ”alamainen” maallisille johtajille.
Mutta hän on myös toisen,  häviämättömän ja  iankaikkisen valtakunnan
asukas ja sen valtakunnan johtajan alamainen. Tämän valtakunnan johtaja
ja kuningas on Jeesus. Jeesukseen uskovien joukkoa kutsutaan
seurakunnaksi. Israel halusi maallisen kuninkaan hyläten Messiaansa.
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Mutta Jumala ei hylännyt Israelia eikä pakanoitakaan, vaan ilmoitti
Kristuksen kautta oman valtakuntansa, johon kaikki israelilaiset ja pakanat
voivat liittyä jo maallisen elämänsä aikana.
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Luku 4 – Kun seurakunnan sanoma politisoituu

Apostolinen uskonpuhdistus ja politiikka
Amerikassa karismaattinen liike ja kristillinen oikeisto -suuntaus
sekoittavat  evankeliumin  maalliseen politiikkaan.  Tätä  keittoa  kiehuttaa
vielä ns. New Apostolic Reformation (NAR), eli Uusi Apostolinen
Uskonpuhdistus -liike.6 Sen johtajat ja heitä seuraavat kuuluvat Trumpin
kannattajiin. He  toivovat  siten  edistyvänsä  tavoitteessaan vallata  ensin
Amerikka ja sitten muu maailma oman kristilliseksi väitetyn ideologiansa
alaisuuteen. Opin mukaan tosi kristittyjen tehtävä on ottaa maailma
johtoonsa ja sitten luovuttaa se Kristukselle tämän palatessa. NAR on nyt jo
keskeinen osa karismaattista kristillisyyttä ja oma kristillisyyden muotonsa.
Se sanoo perustavansa oppinsa Raamattuun. Todellisuudessa liike
perustaa yhä lisääntyvässä määrin johtajiensa omiin tulkintoihin,
profetioihin ja kokemuksiin, ei ensisijaisesti Raamatun sanaan.

Profeettojen arvostus
Karismaattis/helluntailiikkeessä on aina arvostettu henkilöitä, joiden
uskotaan  ja jotka  itse  väittävät  saavansa  viestejä  suoraan  Jumalalta  ohi
kirjoitetun Raamatun sanan. Vuosikymmenien ajan on vahvistunut suunta,
jossa suuri  osa  liikkeen  kannattajakuntaa  etsii  pikemmin  tätä  Jumalan
”suoraa ilmoitusta” kuin Raamatun kirjoitettua ilmoitusta. Jo vuonna 1949
Amerikan helluntailiikkeen Assemblies of God johto tuomitsi tälläiset
profetiat harhaoppisiksi7. Mutta siitä huolimatta tapa levisi
maailmanlaajuiseen  helluntailiikkeeseen  jääden  sinne  pysyvästi.  Erilaiset
profetiat ja väitteet ”Jumalan äänen” suorasta kuulemisesta ovat
karismaattisten uskovien keskuudessa nyt arkipäivää. Nämä ”Jumalan
äänen” kuulijat  ja  ”profeetat” olivatkin etulinjassa Trumpin valitsemisen
puolesta. Heidän  viestiensä  kautta ne  karismaattisen  ja  uusevankelisen
liikkeen kannattajat, jotka halusivat noudattaa Jumalan tahtoa ja olla
Hänen puolellaan, ottivat Trumpin vastaan Jumalan erityisenä valittuna.

6 NAR -liikkeestä voi lukea mm. ”Uusi Apostolinen Uskonpuhdistus – superapostolit” -
julkaisusta https://issuu.com/nakokulma/docs/n_k_kulma_2
7 Assemblies of God minutes and constitution, 23. General Council 9-14.9.1949 s.26 ”The New
Order of Latter Rain”
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Valtateologian pääsuunnat
Karismaattisen liikkeen poliittisessa valtateologiassa on kaksi pääsuuntaa:
-Kristillinen rekonstruktionismi (Christian Reconstructionism), joka
perustaa R J Roshdoonyn (1916-2001) opeille. Sen mukaan kristittyjen tulee
ottaa valta-asemat maailmassa ja muuttaa lakijärjestelmä Vanhan
testamentin mukaiseksi.
-Toinen suuntaus, jolla on yhtymäkohtia edelliseen, on yleisempi ja
suositumpi. Tämä alkoi amerikkalaisessa helluntailiikkeessä 1940 -luvulla
ja tunnettiin tuolloin ”Latter Rain” -oppina.8 Se alkoi korostaa uusien
apostolien ja profeettojen esiin marssia seurakunnan johtajiksi. Oppia
kehitti edelleen Fullerin teologisen seminaarin prof. C Peter Wagner ja sitä
alettiin tehokkaasti levittää kristityille kirjojen, julkaisujen ja ns. kristillisen
TV:n avulla monien henkilöiden kautta.  Nyt liike tunnetaan siis nimellä
New Apostolic Reformation (NAR).9

NAR ja varainsiirto
Monelle karismaattisen NAR -liikkeen johtohahmolle Trump ei ollut
ensimmäinen vaihtoehto. Erityisesti senaattori Ted Cruz oli aluksi Trumpia
sopivampi ehdokas. Kuubalaisen maahanmuuttajaperheen poikaa pidetään
edelleen mahdollisena tulevana ehdokkaana. Ted Cruzin isä, pastori Rafael
Cruz on vankkumaton NAR -ideologian edustaja. Isä myös sanoi poikansa
ehdokkuuden olevan ”Raamatun profetioiden täyttymys” (!) ja että:
”Jumala voi voidella kristityt 'kuninkaat' johtamaan lopun ajan
varainsiirtoa.”10 NAR -teologiassa lopun aikana ”pahojen” maallinen
vauraus siirtyy ”hyville” (NAR) -kristityille Jumalan kunniaksi. Myös
kristittyjen  liike- ym.  toimet menestyvät  jumalallisen  siunauksen  kautta
tuoden rahavirrat apostolien ja profeettojen johtamaan seurakuntaan.

8 Latter Rain -oppi uskoo suureen nykyprofeettojen ja apostolien johtamaan lopun ajan
herätykseen, jossa tapahtuu suuria ”ihmeitä ja merkkejä” joiden kautta ihmiset kääntyvät
NAR -kristinuskoon. Opin alku oli 1948, mutta siinä esiintyviä aatteita oli helluntailiikkeessä
jo aiemminkin. Latter Rain eli ”myöhäissade” johtaa oppinsa raamatunjakeista Jer.3:3, 5:23–25,
Joel2:23, Hoos.6:3, Sak.10:1, Jaak.5:7 joissa puhutaan ”kevätsateesta” (suom.kiel.). Oikeampi
käännös on kuitenkin ”myöhäissade” jota myös eng.kiel. käännökset käyttävät (latter rain).
Tämä myöhäissade käsitetään mahtavaksi lopun ajan ihmeherätykseksi
9 NAR -liikkeeseen kuuluvia termejä ovat Latter Rain lisäksi mm. Dominion, Kingdom Now,
Joel's Army, 7 Mountain Mandate (7M). Dominion (herruus) ja Kingdom Now (valtakunta
nyt) termeillä kuvataan NAR -tavoitetta pystyttää sen profeettojen ja apostolien johdolla
Jumalan valtakunta maan päälle. Joel's Army eli Jooelin armeija (otettu raamatunkohdasta
Jooel 2:1-11) on NAR -teologiassa valittujen superkristittyjen joukko, joka lopun aikana tekee
suuria ihmeitä ja toimii Latter Rain herätyksen hengellisessä sodankäynnissä alistamalla
kansakunnat. Eräiden mukaan Joelin armeijan kristityt valtaa ”kristushenki” ja heistä tulee
kuolemattomia. 7M ks alaviite 36
10 The Public Eye Magazine, Frederick Clarkson, Dominionism Rising..., kesä-2016
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Poliitikkona Ted Cruz on julkisuudessa viisaasti vaitonainen näistä
tavoitteista.
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Luku 5 - Trumpin uskonto

Miksi Trump miellyttää?
Trumpin  mukaan  ”elämä  Amerikassa  on  suurin  siunaus  mitä  ihminen
koskaan voi saada.”11 Hänen monista Amerikkaa ylistävistä lausunnoistaan
voi saada kuvan, että taivas on Amerikka. Tämä maininta on toki osittain
satiiria mutta se kuvaa Trumpin asennetta. Osa hänen kannattajistaan pitää
häntä ei-uskovana mutta Jumalan valitsemana johtajana palauttamaan
Amerikan suuruus ja kristillinen perusta. Osa uskoo hänen olevan
uudestisyntynyt ja uskontien alussa oleva henkilö. Kaikkia näitä miellyttää
Trumpin eräitä kristillisiä arvoja puoltavat mielipiteet. Hän vastustaa
yleensä aborttia, puolustaa Israelin valtion olemassaoloa, ei käytä
alkoholia, sanoo Raamattua ”suosituimmaksi kirjakseen” ja että se on
”todella suuri t. hieno” teos, pitää avioliittoa arvossa (on toki itse
avioitunut kolme kertaa ja pitänyt yllä ”playboyn” mainetta
naissuhteissaan) ja käyttää välillä kristillisiä termejä. Kaikki seikkoja, jotka
vetoavat moniin kristillisiä arvoja kannattaviin äänestäjiin. Nämä ovat
valmiita katsomaan läpi sormien Trumpin kasino-omistuksia, ristiriitaisia
lausumia, naisseikkailuja, ym. harha-askeleita.

Trumpin oppi-isä
Trumpin käsitys kristillisyydestä perustuu hänen vanhempiensa
presbyteeritaustaan. Ensimmäiset  kosketuksensa  kristillisyyteen hän  sai
New Yorkin Jamaica Queens -kaupunginosassa sijaitsevassa First
Presbyterian Church -seurakunnassa. Tämä seurakunta perustettiin jo
vuonna 1662 Englannista tulleiden maahanmuuttajien toimesta. 1970
-luvulla Trumpin vanhemmat liittyivät Norman Vincent Pealen (1898-1933)
johtamaan Manhattanilla sijaitsevaan Marble Collegiate Church -kirkkoon.
Jo elinaikanaan Peale sai mainetta menestysteologia ja ”positiivinen
ajattelu”  -opistaan.  Peale  onkin  yksi  karismaattisen  liikkeen  arvostama
oppi-isä.  Hänen vaikutuksensa nuoreen  Donaldiin  on  ollut  merkittävä.
Peale vahvisti tulevan liikemiehen uskoa maalliseen menestymiseen ja
oman minän korostamiseen. Trump on maininnut, ettei koskaan ole
pyytänyt anteeksiantoa Jumalalta: ”Haluan olla  hyvä.  En pidä siitä,  että
pitäisi saada anteeksianto. Ja olen hyvä. En tee kovin paljon pahoja asioita.

11 Time to Get Thought...
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Pyrin olemaan tekemättä pahaa... En tarvitse Jumalaa siihen...”12 Jumalalta
saatavaan  anteeksiantoon  pastori  Peale  ei  häntä  ohjannut.  Mitä  Trump
oppi Pealelta? Vaalikampanjansa aikana Trump kuvasi itseään ”aktiivisena
kirkossa kävijänä” ja että hän edelleen osallistuu Marble Collegiate
Church'in toimintaan. Myöhemmin ko. seurakunta oikaisi asian
ilmoittamalla, että Trump ei ole seurakunnan ”aktiivinen jäsen”.13

Norman Vincent Peale
Pealen kirja ”The Power of Positive Thinking”14 oli aikanaan
maailmanlaajuinen menestys. Sen sanoma vaikutti myös Trumpin
perheessä.  Monet Trumpin vaiheita tutkineet  ovat yhtä mieltä siitä,  että
Trump on ”ohjelmoinut” tai ”ankkuroinut” mielensä juuri Pealen
opetusten varaan: ”Muodosta ja  pidä pysyvästi  mielessäsi  kuva itsestäsi
menestyjänä. Pidä kiinni tästä kuvasta hellittämättä. Älä koskaan anna sen
haihtua. Mielesi tulee edelleen vahvistumaan tässä... Älä muodosta esteitä
mielikuvituksellesi”,  opetti Peale.  Erään  Trump  -tutkijan  mukaan juuri
tämän uskomuksen mukaan Trump toimii: ”... kaikki on menestystä. Siinä
se. Kaikki menestyy eikä siinä ole sijaa ajatella epäonnistumista.”15 Trump
on itse vahvistanut Pealen vaikutuksen useita kertoja. Esim. vuonna 2009
hän antoi haastattelun Psychology Today -lehdelle mainiten Pealen ja
sanoen: ”En koskaan ole menettänyt uskoa itseeni... Hellittämättömyys on
osa persoonallisuuttani... Tappio ei kuulu sanastooni... olen vankkumaton
uskossani positiivisuuden (pos.ajattelun) voimaan.”

Peale ja New Thought
Peale on kiistatta vaikuttanut karismaattisen liikkeen menestysteologia
-painotteiseen opin muodostukseen. Erityisesti  Trumpin valinnan jälkeen
ilmestyi monia karismaattiseen liikkeeseen lukeutuvien kirjoittajien kirjoja
koskien presidentin vaalien ”ihmettä” ja Trumpia. Osassa mainitaan myös
Peale  ja  hänen vaikutuksensa  Trumpiin.  Näissä  Peale ja  hänen  oppinsa
esitetään positiivisessa valossa. Mutta Peale ei johtanut oppiaan
Raamatusta vaan liitti mukaan New Thought (New Age) -liikkeen 16

12 Business Insider, Maxwell Tani, Trump on God: I don't like to have ask for forgiveness,
17.1.2016
13 America Magazine, Michael J O'Loughlin, Donald Trump make a place for faith, 22.9.2016
14 1.painos 1952. Sen jälkeen uusintapainoksia. Julkaistu suomeksi nimellä ”Sen teet mihin
uskot”. Muitakin Pealen kirjoja on suomennettu ja niitä on myyty hyvällä menestyksellä
suomalaisille kristityille
15 Business Insider, Trump's family church explains why he refuses to accept failure,
13.12.2017
16 New Thought liikkeen taustoista ja yhteyksistä karismaattiseen liikkeeseen esim.
http://www.kristitynfoorumi.fi/karismesmer.html
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ajatuksia ja uskomuksia ihmisen mielen voimasta. Trumpin menestys
perustuu  lähinnä  hänen  isänsä  luomaan  vaurauteen,  jonka Trump  peri
”kultalautasella”. Ei niinkään oman mielen ja mielikuvituksen voimaan.

Visualisointia
Karismaattisessa liikkeessä tätä oppia edustaa myös ”nimeä se ja vaadi se”
-oppi (name it and clame it) jonka mukaan Jumala on velvollinen
täyttämään kristityn ”uskossa” esittämät vaateet. Kansainvälisen
helluntailiikkeen  johtajistoon  kuulunut  korealainen  David  Yonggi  Cho17

opetti samaan aihepiiriin kuuluvaa ”visualisointi”, eli mielikuvatekniikkaa,
jossa kristitty saisi Jumalan antamaan itselleen materiaalista hyvää
pitämällä (hautomalla) tätä kuvaa jatkuvasti mielessään. Pealen edustama
kristillisyys ei ole Raamatun kristillisyyttä vaan antikristillisyyttä. Siksi on
huolestuttavaa, että maailmanlaajassa karismaattisessa ja Trumpia
tukevassa liikkeessä arvostetaan ja ylläpidetään samaa ajattelua.

Peale ja vapaamuurariaate
Peale  sanoi  uskovansa  syntiensä anteeksi  saamiseen ristin  kautta  mutta
myös, ettei  koe  tehtäväkseen  julistaa  sitä  muille.  Tutustuttaessa Pealen
ristiriitaiseen ajatteluun ihmetystä voi herättää myös se, että
maailmankuulu saarnaaja Billy Graham auttoi  osaltaan tekemään Pealea
tunnetuksi.18 Vapaamuurariaate merkitsi paljon Pealelle. Hän kertoi
isoisänsä ja isänsä olleen vapaamuurareita 50 -vuoden ajan ja että hän itse
oli  (vuonna  1993)  ollut  vapaamuurari  jo  60  vuotta.19 Pealen  leski  Ruth
Stafford Peale sanoi miehensä kuoleman jälkeen vuonna 1993, että
vapaamuurarius oli merkittävä osa Norman Vincent Pealen elämää. Pealen
tärkein opetuslapsi oli myös monia amerikkalaisia kuuluisuuksia
viehättänyt Robert Schuller (1926-2015), loisteliaan ”Kristallikatedraali”

17 Sai arvostusta myös Suomessa. Chon mukaan hän sai visualisointiopin itseltään Pyhältä
Hengeltä. Samankaltaisuus Pealen oppeihin on kuitenkin hyvin ilmeistä. Vuonna 2008 Cho
astui syrjään megaseurakuntansa johdosta ja sai vuonna 2014 tuomion seurakunnan varojen
kavaltamisesta. Myös yksi hänen pojistaan tuomittiin samassa asiassa
18 Esim. 1966: “I don’t know of anyone who had done more for the kingdom of God than
Norman and Ruth Peale or have meant any more in my life for the encouragement they have
given me.”
19 Vapaamuurarien julkaisu Masonic Scottish Rite Journal, helmikuu 1993: ”My grandfather
was a Mason for 50 years, my father for 50 years, and I have been a Mason for over 60 years.
This means my tie with Freemasonry extends back to 1869 when my grandfather joined the
Masons. ... Freemasonry does not promote any one religious creed. All Masons believe in the
Deity without reservation. However, Masonry makes no demands as to how a member thinks
of theGreat Architect of the Universe. ... men of different religions meet in fellowship and
brotherhood under the fatherhood of God”
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-rakennuksen ja seurakunnan perustaja.20

Peale ja okkultismi
Peale uskoi okkulttiseen automaattikirjoitukseen Jumalan ”lahjana”21. Jane
Palzere ja Anna Brown julkaisivat vuonna 1979 kirjansa ”The Jesus Letters”
(Jeesuksen kirjeet) sanoen saaneensa kirjan tekstin automaattikirjoituksella
Jeesukselta. Peale sanoi naisten kykyä ”lahjaksi meille kaikille” ja että kirja
on siunaus monille. Edelleen: ”Ei ole paljonkaan väliä tuliko tämä kirjoitus
Jeesus nasaretilaiselta vai Janen (Jane Palzere) Jeesukselta, ne ovat kaikki
samaa tietoisuutta ja tämä tietoisuus on Jumala. Olen osa Jumalaa ja Jane ja
Anne ovat osa tätä samaa Jumalaa.”22 Näin Peale mainosti naisten kirjaa.
Hänen mukaansa  tämä selvästi  okkulttinen  ja  New Age -henkinen  teos
liikutti ja puhutteli häntä.

Peale ja Jeesus
Pealen kuvaus Jeesuksesta on myös ristiriitaista. Joissakin yhteyksissä hän
sanoi  uskovansa  sovitukseen  ristin  kautta  mutta  monet muut  lausumat
osoittavat, että hänen vakaumuksensa ei pohjautunut Raamatun
selitykseen siitä, mitä risti  todella merkitsee.  Pealen mukaan ihminen on
perimmältään hyvä,  pahuus ei  tule perimästä ja  jokaisessa on enemmän
hyvää kuin pahaa. Pealen teologiassa jokainen ihminen on Jumalan lapsi
mutta olosuhteet ja väärät yhteydet voivat syrjäyttää hyvän ja tuoda pahan
esiin. Jeesusta Peale kuvasi epämääräisesti, ei Jumalana vaan mm. Jumalaa
”lähinnä olevana”.23

20 Seurakunta kalliine rakennuksineen joutui selvitystilaan ja lopulta room.katolinen kirkko
osti sen
21 Siinä kirjoittaja kokee kuinka jokin toinen olento käyttää kirjoittajan kättä oman viestinsä
välittämiseen. Jane Palzere kertoi: ...käteni alkoi kirjoittaa: Sinä tulet olemaan kanava kirjan
kirjoittamiseen. Siitä lähtien joka päivä tuli yksi viesti... (kirjoittamista) edelsi värinä kädessä ja
sitten kirjoittaminen alkoi viipymättä ja päättyi kun viesti oli valmis
22 http://www.rapidnet.com/~jbeard/bdm/Psychology/guidepo/peale.htm
23 Dokumentoitua kuvausta Pealesta on esim
http://www.inplainsite.org/html/norman_vincent_peale.html
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Luku 6 - Trump profetiat

Chuck Pierce ja Cindy Jakobs
Kun Trump valittiin, monet karismaattisen liikkeen ”profeetat” kiirehtivät
muistuttamaan, että juuri he jo aiemmin ennustivat näin tapahtuvan.
Vuonna 2008 Chuck Pierce, karismaattisen liikkeen yksi arvostetuimmista
profeetoista ennusti Jumalan ”pelaavan valttikortin”.24 Englanniksi
valttikortti on ”trump card”. Alkuperäisessä merkityksessään tämä yleinen
maininta ei siis mitenkään liity Trump -sukunimeen. Piercen mukaan hän
alkoi myöhemmin ymmärtää tämän ”Jumalan ilmoituksen” liittyvän
Donald Trumpiin. ”Profeetta” Cindy Jakobs kertoi profetoineensa
tietämättään samaa asiaa vuotta ennen vaaleja. Hänen profetiassaan
esiintyi myös ”trump card”.25

Rick Joyner, Lance Wallnau ja Tom Zimmer
Rick Joyner sanoi ”edeltä nähneensä” Trumpin voittavan. Lance Wallnau
sanoi saaneensa ”sanan Herralta”, että ”Donald Trump on moukarikuula26

poliittiselle korrektiudelle”. Esiin nostettiin myös katolinen pappi ja ”pyhä
mies” Tom Zimmer (k. 2009), jonka sanottiin jo vuonna 1980 profetoineen,
että ”Donald Trump tulee johtamaan Amerikan takaisin Jumalan tykö”.27

Kuukausi Trumpin valinnan jälkeen tätä asiaa selitti katolinen
amerikkalainen pappi Giacomo Capoverdi  Youtube videossaan.28 Hänen
mukaansa Zimmer oli kertonut asian Capoverdin ystävälle, lääkäri Claudio
Curranille tämän tavatessa Zimmerin vuonna 1980 Roomassa. Curran
sitten kertoi asian Capoverdille.

24 Charisma.com: https://www.charismanews.com/opinion/61217-chuck-pierce-america-
plays-the-trump-card-triumphant-reserve-rising
25 Rightwingwatch.org: http://www.rightwingwatch.org/post/cindy-jacobs-claims-she-
unknowingly-prophesied-trumps-election/
26 Eng. Wrecking (demolition) ball, tarkoittaa työkoneen kuten nosturin puomin päähän
liitettävää painavaa rautakuulaa jolla purettavia taloja tuhotaan
27 Kaikkia näitä ja muita profetioita Trumpista levitti karismaattisen liikkeen johtava
Charisma -julkaisu ja nettisivusto
28 Roman Catholic Man: https://www.romancatholicman.com/hermit-loretos-1980s-
premonition-president-trump/
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John Natale
Newyorkilainen poliisissa palveleva kappalainen John Natale ilmoitti myös
saaneensa vuonna 2015 ilmoituksen Herralta Trumpin valinnasta.29 Natale,
joka uskoo NAR -ideologiaan, näki unen, jossa puhui Trumpin kanssa siitä
”kuinka paljon  varoja tarvitaan  (Jumalan)  Valtakunnan rahoittamiseen”.
Natale antoi Trumpille dollarin, jolloin Trump sanoi rahoittavansa
Valtakunnan tarpeet. Kysyessään Jumalalta miksi hän näki unen
Trumpista, Herra vastasi: ”tulet tietämään sen aikanaan”. Toisessa unessa
Natale näki Trumpin kulkevan konferenssikeskuksessa yhdessä kookkaan
enkelin kanssa  ja kertoo  kysyneensä  Trumpilta:  ”Oletko  valmistautunut
olemaan USA:n presidentti?” Unessa Trump nyökkäsi myöntävästi.
Natalen mukaan Jumala puhui hänelle USA:n hallituksen kuulevan (NAR)
”-profeettoja”.  Vastoin Natalen unia  ja  profetiaa Jumalan Valtakuntaa ei
pystytetä maan päälle dollareilla,  vaan uskon kautta Kristukseen:  ”...eikä
voida sanoa: 'Katso, täällä se on', tahi: 'Tuolla'; sillä katso, Jumalan
valtakunta on sisällisesti teissä” (Luuk.17:21).

Kim Clement
Lance Wallnau sanoo ystävänsä, vuonna 2016 kuolleen ”laulavan
profeetan”30 Kim  Clementin ennustaneen  Trumpista.  Trumpin  valinnan
jälkeen ns sosiaalisessa mediassa alettiin levittää väitettä, että Clement olisi
tehnyt ennustuksensa vuosina 2007 ja 2008. Clement profetoi Bill Johnsonin
Bethel  -srk:ssa  Kaliforniassa.31 Tuolloin profetia  sisälsi  lauseen:  ”Trump
tulee olemaan trumpetti, sanoo Herra, nostan Trumpin trumpetiksi ja Bill
Gatesin avaamaan seurakunnalle varallisuuden portit, sanoo elävän
Jumalan henki.”  Profetia  koski  karismaattisen liikkeen uskomusta lopun
ajan varainsiirto-oppiin, jossa NAR -johtoiseen seurakuntaan tulvii
varallisuutta.  Rahalla sekä  NAR apostolien  ja  profeettojen  ”ihmeillä  ja
merkeillä” voitetaan ja valloitetaan maailma. Profetia ei liittynyt Trumpin
presidentiksi pääsyyn. Profetiaa mainostavat jättävät usein pois maininnan
Bill Gatesista.

Kuka huijaa ja ketä?
Clement profetoi kahden tunnetun superrikkaan miehen tulevan
avustamaan  NAR  -seurakuntaa ja  osaltaan  avaamaan  sille  ”vaurauden
portit”.  Clement  antoi  kyllä profetioita  presidenteistä, erityisesti  liittyen

29 CBS News, Ny Police Chaplain Prophesies Trumps Win in 2015... 17.2.2017
30 Clement esitti profetiansa usein laulunomaisesti ja/tai hypnoottisen taustamusiikin kuten
rummutuksen säestämänä jolloin päästiin ”Jumalan läsnäoloon”
31 Bethel srk., Redding, Kalifornia on yksi karismaattisen väärän opin keskuspaikkoja. Bill
Johnsonin johtama srk. on pikemmin newageläinen kuin kristillinen
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vuoden 2012 vaaliin. Hänen mukaansa ”seuraavina kahtena kautena tulee
olemaan rukoileva presidentti, ei uskonnollinen, sillä minä huijaan ihmisiä,
sanoo Herra.  Tulen  huijaamaan ihmiset,  kyllä...  asetan hänet  virkaan  ja
kastan hänet Pyhällä Hengellä ja voimallani kun hän aloittaa...” Tämä ei
tainnut mennä nappiin, koska tuolloin presidentiksi valittiin Obama.
Clement antoi runsaasti paikkansa pitämättömiä profetioita monista
julkisuuden henkilöistä. Mm. vuonna 2006 rap-artisti Emimemin piti tulla
”ääneksi” Jumalalle ja kirjailija Stephen Kingin kirjoittaa Jumalan
valtakunnasta sekä Rupert Murdochin johdolla muodostaa TV -yhtiöiden
verkosto, joka ”kirkastaa Kristusta”.32

Muita profeettoja
Bill Yount väittää Jeesuksen puhuneen hänelle, että ”ajat jolloin
neliskulmaista esinettä sovitetaan pyöreään reikään ovat ohi”. Herra
vavisuttaa  kansakuntaa  ja  siitä  lähtee  Herran  pelon  tsunami  kaikkialle.
Herra myös räjäyttää uutishuoneiden ovet sepposen selälleen. Johnny
Enlow profetoi 2017 Jumalan sanovan: ”Pelasin valttikorttini ja minulla on
voittajan kortit.” Jumala sanoi päivittävänsä ”Trump korttinsa luonnetta”.
Enlowin mukaan Jumala valitsi Trumpin musertamaan ”helvetilliset
median  voimat”. Arkkienkeli  Gabriel  tulee hoitelemaan  tottelemattomat
mediatalot. Trumpin kautta käynnistyy kansallinen uudistus ja kuin
dominopeli se etenee muihin kansakuntiin.

Numerologiaa ja raamattukoodeja
Numerologia33 on lisääntyvässä määrin saanut suosiota näiden
”profeettojen” puheissa ja kirjoituksissa. Sanoille, kirjaimille ja
tapahtumille lasketaan numeroarvoja, joilla uskotaan olevan erityinen
mystinen  merkitys  salatun  tiedon paljastamiseksi.  Eräillä  nettisivustoilla
mainitaan Trumpin luvuksi  777, jota sanotaan jumalalliseksi  luvuksi.  Se
tulee siitä, että 20.1.2017 virkaanastujaisissaan Trumpin sanotaan olleen 70

32 Vuonna 2006 Clement aloitti ko profetiansa nimenomaan sanoin ”tänä vuonna”. Trumpin
valtaannousun jälkeen Emimem on mm julkaissut Trumpia kritisoivan kappaleen,
menestyskirjailija Stephen King sai Trumpin suuttumaan lainatessaan kritiikissään George
Orwellin kirjasta ”Eläinten vallankumous” kohtaa, jossa siat ja ihmiset rinnastetaan. 20.7.2018
Helsingin kokouksen jälkeen King viittasi Trumpin ja Putinin olevan sikamaisia. Mediamoguli
ja vaikutusvaltainen miljardööri Murdoch omistaa mm Fox TV-yhtiön. Michael Wolffin kirjan
”Fire and Fury – Inside the Trump's White House” mukaan Murdoch sanoi vuonna 2016
Trumpia idiootiksi tämän maahanmuuttopolitiikan takia (The Guardian 3.1.2018). Wolff on
myös Murdochin elämänkerran kirjoittaja. Missään profetiassaan Clement ei siis suoraan
ennustanut Trumpia presidentiksi ja muutoinkin em esimerkeistä nähdään, että aika pahasti
vikaan mentiin. Karismaattisessa liikkeessä monet asiat esitetään valikoidusti, jopa
totuudenvastaisesti
33 Alunperin okkulttinen käytäntö mm juut. salaopissa Kabbalassa (gematria) ym
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vuoden, 7 kuukauden ja 7 päivän ikäinen. Tässä ”viisaudessa” pitää
kuitenkin ensin poistaa 0 luvusta.  Jotta  tulkinta olisi  looginen,  Trumpin
olisi  pitänyt olla virkaanastujaisissaan 7 vuoden ikäinen. Wallnaun löytö
oli Jesajan luku 45 yhdistettynä Yhdysvaltain 45:een presidenttiin.
Raamatun alkuperäisessä tekstissä ei ollut tuntemiamme lukuja ja jakeita
numeroituina, ne lisättiin myöhemmin. Näitä arvioita ja tällaista
taikauskoista raamatunselitystä Jumala ei hyväksy. ”Profeetta” Chuck
Pierce34 selitti, että Dutch Sheet toi esiin numerosarjan 5-5-5. Viisi on
”armon luku” ja Trumpin aika on ”armon aikakausi”. Hän käytti
nimityksiä: mega-armo, megaparantuminen, megavapautus,
megaläpimurto.  Myös ns.  raamattukoodit35 otettiin esiin karismaattisessa
liikkeessä  todistamaan  Trumpin  jumalallista valtuutusta.  Väitettiin,  että
”koodit” liittävät Trumpin Raamatun Nehemiaan. Raamattukoodit
”paljastavat”, että Trump on ”siunaus”, ”Jumalan poika”ja ”oikeamielinen
opas” jne. Edelleen hän ”varjelee sitä, mikä on pyhää”, ”opettaa” ja hänellä
on ”kauniit vaimot”. Hän ”pelastaa Israelin”, ”mahtava maa uudistetaan”
ja ”valtakunta (USA) jatkaa”. Tämä riittänee esimerkiksi näistä
mielettömyyksistä.  Jumala on vastaan ajatusta,  että  Hänen sanansa olisi
”salaoppia”,  esim. Jes.45:19:  ”En ole minä puhunut salassa,  en pimeässä
maan paikassa; en ole sanonut Jaakobin jälkeläisille: etsikää minua
tyhjyydestä. Minä Herra puhun vanhurskautta, ilmoitan, mikä oikein on”
ja  48:16:  ”Lähestykää minua,  kuulkaa  tämä:  Alkujaankaan  minä  en ole
puhunut salassa; kun nämä tapahtuivat, olin minä jo siellä. Ja nyt Herra,
Herra on lähettänyt minut ynnä oman Henkensä.”

34 Chuck Pierce, 30.6.2017: This is a season of triple grace and an explosion of the miraculous
35 Väite, että Raamatussa on salattua tietoa, joka saadaan esille erityisellä laskentatekniikalla,
jonka Michael Drosnin esitteli kirjassaan The Bible Code vuonna 1997. Drosnin on sanonut
ettei usko Jumalaan. Juutalaiset rabbit ovat käyttäneet samankaltaista menetelmää ja
juutalaisen kabbalismin gematria lienee innoittanut myös Drosninia. Hän löysi Raamatusta
mielestään monia ennustuksia aikamme tapahtumista. Tekniikasta on sittemmin käytä kovaa
väittelyä. Monet matemaatikot ovat osoittaneet sen heikkouksia. Raamattukoodi innostus
väheni jonkin verran kun kävi ilmi, että samalla tekniikalla löytyy ”salattua” ilmoitusta
maallisistakin merkkiteoksista. Koodeihin uskovia on edelleen, vaikka Raamattu ei ole
salaopillinen teos jollaiseksi sitä tätäkin kautta yritetään selittää
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Luku 7 - Lance Wallnau: God's Chaos Candidate

7 Vuoren Mandaatti
Wallnau on merkittävä NAR -johtaja  joka opettaa erityistä  ”7  Mountain
Mandate” (7M) -oppia. Se tähtää NAR -kristittyjen nousuun
johtopaikoille elämän eri osa-alueilla.36 Hän on Jumalan ”suoran puheen”
kuulija ja sitä välittävä ”profeetta”. Wallnaun kirja ”God's Chaos
Candidate:  Donald  J  Trump  and  the  American Unraveling”,  julkaistiin
syyskuussa  vuonna  2016. Siinä  Trumpin  sanotaan  olevan  kuin  Vanhan
testamentin Persian kuningas Koores, joka salli pakkosiirtolaisuuteen
vietyjen juutalaisten paluun Israeliin ja Jerusalemin temppelin
jälleenrakentamisen. Kirjasta tuli pian myyntimenestys ja se osaltaan ohjasi
monen lukijan äänestyskäyttäytymistä marraskuun 2016 vaaleissa.37

Moukarikuula ja Koores
Wallnau sanoo Jumalan puhuneen hänelle, että Trump on ”moukarikuula”
vastaan poliittista korrektiutta. Jumala ilmoitti myös: ”Jesaja 45 tulee
olemaan 45:s presidentti”. Tämän ilmoituksen innoittamana Wallnau haki
Raamatustaan Jesajan luvun 45 ja löysi sieltä Kooreksen. Hän kertoo:
”Jesaja sanoo sata vuotta ennen tämän kaverin syntymää, että hän tekee
sen Israelin tähden vaikka hän (Koores) ei tunne Jumalaa.” Wallnau vetää
tästä johtopäätöksen, ettei Trumpinkaan tarvitse tuntea Jumalaa ollakseen
Jumalan valittu. ”Hän on Jumalan voideltu. Jesaja 45 sanoo 'Israelin tähden'
mikä tarkoittaa Jumalan kansaa ja mikä pätee Israeliin se pätee
kristittyihin.” Tyypillisen NAR -ideologin tapaan Wallnau esittää Trumpin
maallisena ”Koores -hahmona”, uudistajana, joka luo edellytykset sille, että
kristityt voivat saada aikaan hengellisen uudistuksen yhteiskunnassa. Hän
mainitsee myös reformaation 500 merkkivuoden tässä yhteydessä verraten

36 7M perustaa Jes.2:2 raamatunjakeelle: ”Aikojen lopussa on Herran temppelin vuori seisova
vahvana, ylimmäisenä vuorista, kukkuloista korkeimpana, ja kaikki pakanakansat virtaavat
sinne.” NAR -raamatunselitykselle on ominaista ottaa jokin lause erilleen Raamatusta ja alkaa
rakentaa oppia sen varaan. 7 Mountain Mandate opettaa, että NAR -kristityt pyrkivät
valtaamaan 7 ”vuorta” jotka ovat 7 elämänaluetta: uskonto, liike-elämä, taiteet, media, opetus,
perhe ja poliittinen hallitusvalta. Kun näiden alueiden johtopaikoille saadaan NAR -kristityt,
maailma alistetaan liikkeen profeettojen ja  apostoleiden valtaan.  Entä  kuka mahtaa  olla
pyramidin huipulla suurin ”apostoli”?
37 The Guardian, James S Gordon, Does the Cyrus prophecy help explain evangelical support
for Donald Trump, 23.3.2017
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uskonpuhdistusta Amerikan tilanteeseen.

Uhkailua
Karismaattisessa  liikkeessä  kannattajat  pidetään  varpaillaan  uhkaamalla
heitä, jos nämä eivät toimi johtajiensa ohjailun mukaan. Wallnau: ”Jos Hän
asettaa Donald Trumpin Valkoiseen taloon, ja jos sinä olet yksi niistä,
jotka vihaavat/vastustavat häntä, jos jatkat tässä väärässä hengessä, silloin
Saatana  saa  lisää  ja  lisää  valtaa  mielessäsi  ja  sydämessäsi  ja  tulet  yhä
häiriintyneemmäksi” (viittaus mielenvikaisuuteen). Periscope38 -videossaan
hän  haukkuu  Trumpia arvioivat  kristityt:  ”Hei,  suut  tukkoon  (voidaan
kääntää myös 'turpa kiinni', 'pää kiinni'). Teidän tulisi kiittää Jumalaa siitä,
että olette saaneet Kooreksen johtopaikalle... Voitte kuulla Jumalan
sanovan: suu kiinni. On aikoja kun Jumala käskee sinua sulkemaan suusi.
Ja  jokaisen uskovan...  joka  sanoo 'toivoisin  ettei  hän (Trump) twiittailisi
niin  paljon',  pitäisi kiittää  Jumalaa, että  heillä  on  nyt  henkilö,  jolla  on
sydäntä tehdä oikein, eikä hän ole kiitollisuudenvelassa kenellekään, eikä
paholainen saa häneen otetta. Jumala asetti hänet.”

Trumpin enkeli
Wallnau tietää myös,  että  Trumpin rinnalla  kulkee sama auttava enkeli,
joka  oli  Ronald  Reaganin rinnalla ja  mukana  Amerikan  vapaussodassa
(sisällissodassa).Hän ei arastele myöskään mainita, että Trumpin valinta on
Jumalan vastaus hänen rukouksiinsa: ”Herra sanoi jotakin mielenkiintoista,
hän sanoi: Vastaan sinun rukoukseesi. Minä kysyin: Mihin rukoukseen? Ja
Herra sanoi: Aina kun rukoilet kielillä, sinä sanot että haluat nähdä
Amerikan ennalleen asetettuna ja  pelastettuna, ja minä annan sinun olla
osa tätä.”39

38 Twitterin omistama sosiaalisen median videoiden toistopalvelu
39 Lance Wallnaun toimista kerrotaan useissa www.rightwingwatch.org sivuston uutisissa

25

7 Vuoren Mandaatti



Luku 8 - Stephen Strang: God and Donald Trump

Karismaattinen Charisma -media
Karismaattisen liikkeen arvostetuin ja auktoriteettisin media on Charisma
-julkaisu nettisivustoineen. Sen perustaja ja johtaja on Stephen Strang, joka
myös kirjoitti oman kirjansa Trumpista: ”God and Donald Trump”. Kirjan
alussa on lista sitä suosittelevista henkilöistä, mukana karismaattisten
johtajista mm. Kenneth Copeland ja James Robison. Kirjan esipuheen on
kirjoittanut republikaanipoliitikko Mike Huckabee. Strangin mukaan
Trump oli ”vähiten todennäköinen ehdokas” Raamattuun uskoville
kristityille. Siksi hänen valintansa oli ihme. ”Ilmeisesti Trump uskoi, että
kyse oli uskonnosta ja hän ymmärsi evankelisen liikkeen yli 65 miljoonan
äänestäjän potentiaalin yleisönä, joka hänen tulisi tuntea paremmin.”

Onko Trump uskova?
Strang  mainitsee  Trump -profetioita,  kuten  ystävänsä  Wallnaun Koores
-profetian. Hän viittaa valjastaneensa Charisma -yhtiönsä Trumpin
vaalityön edistäjäksi. Norman Vincent Pealen vaikutuksen Trumpiin hän
mainitsee positiivisessa valossa. Hän myös lainaa Don Nori Sr.40 -nimisen
henkilön kirjoitusta jossa tämä sanoo Trumpin olevan Jeesukseen
Kristukseen uskova: ”Hän uskoo Jeesukseen Vapahtajanaan, lukee
Raamattuaan ja rukoilee päivittäin...” Strang luettelee Trumpia
vastustaneita viranomais- ym. tahoja ja kuinka muutama tunti ennen
valintaa eräs varakas liikemies sanoi: ”Jos Trump voittaa se todistaa, että
Jumala on olemassa.”

NAR valtateologeja
Hän luettelee karismaattisia NAR -valtateologeja kuten Bill Hamon, Mike
Bickle, Lou Engle, Cindy Jakobs ja Chuck Pierce profeetallisina rukoilijoina
Trumpin valinnan puolesta. Seuraavassa luvussa käsiteltävä Mark Taylorin
kirja ja profetiat mainitaan myös. Samoin Wallnaun kirja. Kaikkien näiden
ja muutamien muidenkin ilmoitukset esitetään Jumalalta saatuina
viesteinä. Hän luettelee myös muita tunnettuja karismaattisia ja
uusevankelisia. Billy  Grahamin  pojan  Franklin  Grahamin hän  mainitsee

40 Karismaattisen ja NAR -mielisen Destiny Image kustannusliikkeen ja TV -kanavan
perustaja (k. 2018)
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kertoneen,  että  jos  Trump voittaa,  se on  todiste  Jumalan puuttumisesta
vaaliin.

Vastustajia
Näennäisen tasapuolisuuden vuoksi Strang mainitsee myös pari Trumpia
kritisoivaa kristillistä johtajaa. Etelän baptistien teologisen seminaarin
johtaja tri Al Mohler ja toinen baptistijohtaja Russel Moore eivät pitäneet
Trumpia sopivana kristittyjen ehdokkaana. Samoin laajalevikkisen
Christianity Today -lehden entinen päätoimittaja Andy Crouch. Kirjassaan
Strang antaa sen vaikutelman kuin amerikkalainen kristillisyys olisi
pääosin karismaattisen liikkeen ja kristillisen oikeiston johtama aate. Kun
näiden kannattajat saatiin johtajiensa suosituksella äänestämään Trumpia,
saatiin ”ihme” aikaan.

Vaihtoehdot vähissä
Nykymaailmassa  tällaiset  ”ihmeet”  perustuvat  kuitenkin usein  ihmisen
toimiin: laajaan ja taitavaan sosiaalisen median käyttöön netissä,
painettujen julkaisujen käyttöön, eri kristittyjen TV -saarnaajien
panostukseen, seurakuntajohtajien puheisiin, yms. vaikutukseen,
manipulointiin ja painostukseen. Kaikkea tätä harjoitti karismaattinen liike
ja kristillinen oikeisto ja hyvissä ajoin ennen vaaleja.  Kun tätä tukemaan
luotiin myytti Jumalalta suoraan saaduista profetioista, hyväuskoinen,
jumalaapelkäävä kristitty ei toisin voinut toimiakaan. Toinen aivan eri asia
on se, olisiko tällaisen kristityn ollut parempi äänestää Hillary Clintonia?
Vaihtoehdot olivat yksinkertaisesti vähissä ja näin asetelma pelasi
Trumpin,  karismaattisen liikkeen,  NAR -johtajien ja  kristillisen oikeiston
pussiin.
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Luku 9 - Mark Taylor: The Trump Prophecies

Jos nouset Trumpia vastaan, sinut kirotaan...
Eniten karismaattisessa liikkeessä lienee saanut huomiota heikon
terveydentilan takia palomiehen toimensa jättäneen Mark Taylorin
profetiat kirjassa ”The Trump Prophecies: The Astonishing True Story of
the Man Who Saw Tomorrow and What He Says Is Coming Next”
(Profetiat Trumpista: Hämmästyttävä tositarina miehestä, joka näki
nykyisyyden  ja  mitä hän  sanoo tulevaisuudesta).  Kirjan  toinen  ja  ehkä
varsinainen kirjoittaja on karismaattiseen liikkeeseen lukeutuva kirjailija ja
puhuja  Mary Colbert. Hänen asennettaan kuvaa seuraava hänen itsensä
lausuma: ”Donald Trump ei  ole täydellinen kaveri.  Tiedämme ettei niin
ole. Ja tiedämme ettei hän välttämättä ole täydellinen kaikessa mitä
toivoisimme.  Jumala ei  toimi  niin.  Hän toimii  niiden  kautta,  jotka  Hän
valitsee. Me emme valitse valittuja. Meidän tulee tunnistaa heidät ja kun
tunnistat  valitun  ja  kun  osaat  erottaa ,  että  hän  on  valittu  ja  että  se  on
Jumalan tahto, silloin elämäsi siunataan. Jos nouset Jumalan valittua
vastaan, tuotat itsellesi ja lastenlapsillesi ennen näkemättömän
kirouksen...”41

Ensimmäinen ilmestys
Kirjan esipuheessa  ”opettaja,  profeetta,  pastori,  toimittaja  ja kirjailija”42

Donna Howell43 kuvaa tapaamistaan Mark Taylorin kanssa innostuneesti.
Taylorin sanoma saa Donnan hihkaisemaan: ”Wow!” Taylor aloittaa
kirjansa kertoen sairaudestaan, jonka kautta Jumala kutsui hänet
”palvelemaan Valtakuntaa”. Taylor sai ensimmäisen profeetallisen
kokemuksensa  TV:n  ääressä  vuonna  2011  kun  Donald  Trumpin  kasvot
ilmestyivät  ruutuun  ja  hän  kuuli  Herran  sanovan:  ”Kuulet  presidentin
äänen”. Sitten hän kuunteli kun ”henki saneli” mitä hänen tulisi kirjoittaa.

41 Esiintyminen Jim Bakker show'ssa teemana: Reclaiming the Land: Inauguration 2017
http://www.rightwingwatch.org/post/mary-colbert-god-will-curse-trumps-opponents-and-
their-children-and-grandchildren/
42 Esittely The Jim Bakker show'ssa https://jimbakkershow.com/guest-bios/donna-howell/
43 Howellin oma kirja”Radicals: Why Tomorrow Belongs to Post-Denominational Christians
Infused With Supernatural Power” kuuluu NAR -tyyppiseen kirjallisuuteen jossa
tulevaisuuden tosi kristityt muuttavat maailmaa toimien yliluonnollisessa Jeesuksen
esimerkin mukaan
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Profetia tuli tunnetuksi nimellä ”Commander in Chief Prophecy”.44

Tumman pilven läsnäolo ja loiste sormessa
Taylor  sanoo  antaneensa  ”Herralle  merkin”,  että  hän  on  täysin  Herran
oma. Sen jälkeen Herra vahvisti asian yliluonnollisella kokemuksella.
Taylor kertoo kuinka hänen kätensä ojentui ja kirjoitti lattiaan etusormella.
Sormi hohti sisältä ulos kummallista valoa, kuin kynttilän lepatusta. Valo
nousi ajoittain myös käsivarteen. Taylor ei itse nähnyt mitä sormi kirjoitti.
Yht'äkkiä ”läsnäolo” ilmestyi sankassa tummassa pilvessä hänen eteensä
ja ”tiesin heti, että se oli Jumala”. Kokemus oli pyhä, kunnioitusta
herättävä ja  pelottava.  Näyn jälkeen Taylor herätti  vaimonsa,  joka sanoi
miehen äänen muuttuneen. Taylor vertaa kokemustaan Mooseksen
kokemukseen Siinain vuorella: ”...kuten Mooseksen kasvot, minun ääneni
oli muuttunut tuon ilmestyksen jälkeen...”

Apua unien selittäjältä
Seuraavana sunnuntaina Taylor haki neuvoa ja vahvistusta hyvältä
ystävältään,  ”virallisesti  tunnustetulta unien  selittäjältä”45.  Tämä  ystävä
toimi John Paul Jacksonin perustaman ”Streams Ministries International”
-järjestön palveluksessa. Ystävä vahvisti, että pilvi oli Jumala. Mukana oli
myös pienempi pilvi,  joka oli  Tayloria auttava enkeli.  Sormesta hohtava
valo oli Jumalan voitelu, jonka Jumala antaa Taylorille kun pitää kirjoittaa
Hänen ilmoitustaan. Unien  selittäjän  mukaan Taylor ei  vielä  tiedä  mitä
kirjoitus oli mutta hänet oli nyt voideltu saattamaan työ loppuun. Streams
Ministries  Int.  on  yksi  vahvasti  New  Age  -vaikutteinen  karismaattinen
järjestö. John Paul Jackson46 (k. 2015) on esiintynyt myös suomalaisen TV7
ohjelmistossa.  Jacksonin  kuoleman jälkeen  järjestö  jatkaa hänen  työtään.
Päätehtäviin kuuluu auttaa ihmisiä ”löytämään hengelliset lahjansa”,
kuulla Jumalan ääntä ja eräänä keskeisenä asiana opettaa unien
tunnistamista ja selittämistä.

Henkien koettelu
Taylorin tapa varmistaa, että näiden yliluonnollisten kokemusten antaja on
Jumala itse, ei vakuuta. Hän sanoo koettelevansa henget kysyen
hengeltä/enkeliltä: ”Mitä Jeesus on sinulle?” Jos enkeli on hiljaa tai alkaa

44 Tavallisessa kielenkäytössä eng.kiel. ilmaisu Commander in Chief tarkoittaa
Puolustusvoimien ylipäällikkö tai Ylipäällikkö
45 ”certified dream interpreter”
46 John Paul Jackson oli myös yksi ns. Kansas Cityn profeetoista yhdessä Bob Jonesin, Jim
Gollin, David Parkerin ja Paul Cainin kanssa. Nämä profeetat saivat arvovaltaa
karismaattisessa liikkeessä. Heidän keskuudessaan esiintyi perättömiä profetioita,
moraalittomuutta, ym. Tämänkaltaiset ”profeetat” ovat vain häpeäksi kristillisyydelle
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kirkua, korista tai vapista se on Taylorin mukaan merkki pahasta enkelistä,
jota Taylor sitten vastustaa Kristuksen nimessä. Jos enkeli taas alkaa ylistää
Herraa ”kuinka ihmeellinen Hän on ja kuinka maailmassa kaikki on tehty
ihmeellisesti”, se on merkki Taylorille ”lähteä heidän mukaansa
katsomaan, mitä heidät on lähetetty näyttämään minulle.”

”Sekoitamme vihollisen tutkan”
Näitä enkelitapaamisia Taylorilla on useita. Kerran enkeli vei hänet maan
ilmakehään ja  edelleen kohti  tähtiä.  Myös Herra Jeesus Kristus ilmestyy
Taylorille. Jeesus näytti hänelle karttaa, johon oli merkitty missä
”vihollinen ja hänen legioonansa ovat juuri nyt”. Jeesus sanoi myös: ”Me
sekoitamme vihollisen tutkan puhuessamme.” Kaikkitietävä Jumala ei
tarvitse karttoja eikä tutkia tietääkseen missä enkeli Lusifer ja sen joukot
kulloinkin ovat. Raamattu varoittaa ja kieltää yhteydenotot
henkimaailmaan. Kokemukset ovat samankaltaisia mitä okkultistit
kuvaavat.

Valkeuden enkelinä
Saatana ei ilmesty punahehkuisena, sarvipäisenä olentona vaan
”valkeuden enkelinä” (2.Kor.11:14). Se sekoittaa oikeaa ja väärää
keskenään.  Se  puhuu  myös  oikeita  ja  hyvin  raamatullisia  asioita  mutta
valikoivasti.  Se  jakaa  miellyttäviä  tuntemuksia  ja  erilaatuisia  eksyttäviä
kokemuksia. Taylorin mainitsema henkien koettelu ei ole
raamatunmukaista. Hän ei vaadi enkeleiltä tunnustavatko nämä Jeesuksen
Vapahtajaksi, Jumalaksi, ainoaksi lihaan syntyneeksi Jumalan Pojaksi.
Raamatun mukaan riivaajatkin uskovat,  että Jumala on yksi ja vapisevat
tämän totuuden edessä (Jaak.2:19). Ne voivat jopa pettää ylistämällä
Jeesusta tiettyyn määrään saakka. Totuus tulee vastaan kun niitä vaaditaan
tunnustamaan Jeesuksen Kristuksen ainutkertaisuus ja ehdoton kuninkuus.

Lohdutus ei löydy kokemuksista
Okkulttisiin ilmiöihin liittyvät usein fyysiset tuntemukset ruumiissa.
Taylor kertoo, kuinka hänen fyysinen olemuksensa kokee sähköisiä
tuntemuksia. Useat tunnetut karismaattiset johtajat puhuvat samoin omista
tuntemuksistaan ja jakavat tätä sähköistä tuntemusta myös seuraajilleen.
Taylor  kuvaa omaa  sähkön  tuntemustaan  ”ihanana”  ja  ”lohduttavana”.
Hän ei kerro saavansa lohdutusta Jumalan omasta sanasta.47 Jumala
lohduttaa  sanansa  kautta  ihmisen  sisimmässä,  eli  hengessä,  ei  fyysisen

47 Raamatussa on paljon lohdutuksen sanaa eri elämäntilanteisiin. Ennen muuta ”Varma on
se sana ja kaikin puolin vastaanottamisen arvoinen, että Kristus Jeesus on tullut maailmaan
syntisiä pelastamaan... ” 1Tim.1:15
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ruumiin erilaisten tuntemusten kautta.48

”Voimme puhdistaa omat syntimme”
Taylor kertoo myös etsineensä apua Inner Healing (Sisäinen
parantuminen)  -järjestöltä  puhdistaakseen oman mielensä. Taylor  kertoo
vilpittömän halunsa olevan ”olla puhdas astia Herralle” ja  siksi sisäinen
parantuminen ja puhdistuminen oli tarpeen. Tässä operaatiossa oli mukana
myös  kaksi  naisrukoilijaa.  Melissa  niminen  selitti  hänelle,  että  ”vaikka
voimme puhdistaa omat henkilökohtaiset syntimme rukouksen kautta, se
ei puhdista niitä syntejä joita aiemmat sukuumme kuuluvat ovat tehneet.”
Niinpä aloitettiin sukupolvien vapautusrukous ja siinä tuotiin esille kaikki
mahdolliset ja mieleen tulevat syntiteot. Taylor rukoili naisten kanssa eri
yhteyksissä useita tunteja kerrallaan. Taylorin suvussa oli vapaamuurareita
ja  kävi  ilmi,  että  hänen  päälleen  oli  sieltä  käsin  asetettu  kirous.  Tämä
kirous murrettiin ja Taylor koki olevansa vapaa.

Sukupolvikirous – onko sitä?
Tällainen käsitys ”sukupolvien kirouksesta” ei ole raamatullinen.
Raamatussa perusajatus on, että kaikki ovat yhden ja saman ”synnin
kirouksen” alla. Perisynti jatkuu ”kirouksena” sukupolvesta toiseen mutta
se ei tarkoita, että seuraava sukupolvi olisi vastuussa menneiden
sukupolvien synneistä. Synnin seuraukset kyllä voivat siirtyä ja vaikuttaa
tulevien sukupolvien elämään, mutta se on luonnollista tulosta
ihmiskunnan vaelluksesta. Karismaattinen teoria kirouksesta perustuu
yksittäisiin ja väärin ymmärrettyihin raamatunkohtiin ilman kokonaiskuvaa
asiasta. Jo Vanha testamentti ilmoittaa, että ”poika ei kanna isän
syntivelkaa, eikä isä kanna pojan syntivelkaa. Vanhurskaan ylitse on tuleva
hänen vanhurskautensa, ja jumalattoman ylitse on tuleva hänen
jumalattomuutensa” (Hes.18:20). Uuden testamentin opetus taas lähtee
siitä, että Jeesus täydellisesti kärsi puolestamme ”synnin kirouksen”.49

48 Tätä kuvataan myös ”tulen” kokemuksena ruumissa. Eräät karismaattiset saarnaajat
huutavat kokouksissaan ”fire, fire” jolloin osa seuraajista alkaa saada kokemuksia joita
kuvataan tulen tai sähkön tunteena. Näistä ilmiöistä puhutaan mm hindulaisuudessa
(kundalini eli käärmevoima), gnostilaisuudessa ja New Age -opeissa. Koska Raamattu ei
mainitse eikä opeta Jumalan ilmestyvän ihmiselle hänen fyysisessä maailmassaan ruumiin
kokemuksissa, vaan hengellisessä, sisäisessä maailmassa uskon kautta Kristukseen, on syytä
vakavasti olettaa, että ko ilmiöt tulevat muusta lähteestä kuin Jumalasta
49 Esim. Room.8:3: Sillä mikä laille oli mahdotonta, koska se oli lihan kautta heikoksi tullut,
sen sen Jumala teki, lähettämällä oman Poikansa syntisen lihan kaltaisuudessa ja synnin
tähden ja tuomitsemalla synnin lihassa
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Shakina Kami
Taylor kuvaa näkyään, jossa perhoset liihottelivat huoneessa ja henki
kuiskasi hänen korvaansa sanat: ”Shakina Kami”. Taylor esitti asian jälleen
unien selittäjälle, joka sanoi sanojen olevan afrikkalaista ja intialaista
alkuperää ja tarkoittavan ”Kaunis, jonka toiveet täytetään ja jonka elämässä
Herra asuu ja suojelee”. Taylor sanoo ymmärtäneensä, että
”maailmankaikkeuden Luoja oli antanut minulle uuden nimen kuten Hän
teki Vanhan testamentin patriarkoille... en ollut enää sama mies kuin
ennen... minulla oli uusi identiteetti. En ollut enää vain Mark Taylor... olin
Shakina Kami.”

Herjausta
On suurta tietämättömyyttä ja välinpitämättömyyttä esittää itsensä
raamatullisena ja erityisenä Jumalan valittuna Mooseksen ja VT
profeettojen  tapaan ymmärtämättä  edes  raamatullista  syntien  sovitusta.
Syntejä ei soviteta rukouksen kautta. Ei omia eikä muiden. Se on harha-
oppia ja antikristillisyyttä. Syntien sovitus toimitettiin yksin ristillä ja yksin
Jeesuksen kautta ilman mitään ihmisen omaa tointa. On Jumalan armoteon
herjaamista väittää muuta. Kristityn ja hänen mielensä puhtaus toteutuu
Jumalan lupauksen kautta vain ja yksin Kristuksessa: uskoen ja luottaen
Hänen armotekoonsa edestämme. Me emme ole kykeneviä puhdistamaan
itseämme tai toisiamme Jumalalle kelpaaviksi minkään prosessin kautta.

Kristuksessa ”ilman tahraa ja ryppyä” jo nyt
Kirjasta käy myös ilmi karismaattisessa liikkeessä melko yleinen
harhaoppi, jonka mukaan seurakunnan tulee puhdistautua Kristuksen
morsiameksi ”ilman tahraa ja ryppyä”. Raamatun mukaan tämä toteutuu ja
on  jo  toteutunut  yksin  Kristuksessa.  Jumala  näkee  Kristukseen  uskovat
yhtä puhtaana kuin Hän on. Kristuksen ansio ja puhtaus luetaan kristitylle
ansiotta ja armosta. Vaelluksessaan kristitty joutuu aina ”kilvoittelemaan”
hyvän ja pahan välillä sekä oman itsensä kanssa. Mutta tässä
kilvoittelussa hyvin onnistuvakaan kristitty ei saa mitään lisäansiota
Jumalan edessä. Mark Taylorin kirja opettaa toisin ja korostaa häntä itseään
erityisenä Jumalan profeettana. Se,  että  tämä kirja  ja  sen profetiat  saivat
niin  suuren merkityksen Trumpin karismaattisten kannattajien joukossa,
on hälyttävää, mutta hyvin tätä liikettä kuvaavaa.

Mary Colbert
Mary Colbertilla, jonka aviopuoliso on luonnonlääketieteen lääkäri ja niistä
asioista kirjoittava ja puhuva Don Colbert, oli osaltaan iso osuus Taylorin
profetioiden julkaisemisessa. Tutustuttuaan profetioihin hän mietti kuinka
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voisi vakuuttua, että profetiat ovat Herralta? Vastauksena hän pitää
profetioiden ”rytmiä” tarkoittaen sanoja ja  sanamuotoja.  Maryn mukaan
tuo dynaaminen sanarytmi vastaa Raamatun profeettojen ilmoitusta.
”Vaikka  en  koskaan  sano,  että  Markin  profetia  on  Raamatun kaanonin
vertainen, voin silti  sanoa, että sen inspiraatio on samalta auktoriteetilta
saatu  kuin  Raamatun  (inspiraatio),  koska  molemmissa on  sama  vakaa
rytmi jossa Herra on läsnä. Se oli sana samalta Pyhältä hengeltä, joka johti
Raamatun alkuperäisiä kirjoittajia ja tiesin sen heti kun aloin lukea tekstiä
ensimmäisen kerran. Tämä mies, tämä Donald Trump, tulisi valituksi
Yhdysvaltain seuraavaksi presidentiksi. Näin sanoo Herra.” En epäile
Maryn  vilpittömyyttä  tässä  uskossaan  ”rytmiin”.  Se  ei  silti  vakuuta  ja
ennen muuta sisällön tulisi olla se johon huomio kiinnitetään.

Trump ja juutalaiset
Mary sanoo kuuluneensa Ted Cruzin - josta oli myös profetoitu Jumalan
valittuna – kannattajiin kuten moni muukin karismaattisen liikkeen jäsen.
Tämä profetia vakuutti  hänet,  että Jumalan valinta on kuitenkin Donald
Trump. Mary vakuuttaa varmuuttaan asiasta myös siten, että sanoo
olleensa uskossa lähes 50 vuotta ja Pyhän Hengen ilmestykset ovat tulleet
tutuiksi. Mary sanoo tutkineensa ”mikä Trumpissa sai Jumalan
valitsemaan hänet?...  Sitten aloin kuulla hänen rakkaudestaan juutalaista
kansaa kohtaan... valtamedia oli vain kiinnostunut hänen likapyykistään ja
halusi saada hänet näyttämään naurettavalta...” 50

Härän voima
Jim Bakker51 on vankilatuomion sovittanut karismaattinen TV -saarnaaja.
Vuosien pimennossa olon jälkeen hän on taas päässyt enemmän
karismaattisen liikkeen parrasvaloihin. Jim Bakker TV -show'ssa vierailevat
monet karismaattisen liikkeen näkyvät henkilöt. Mary Colbert kertoo
vierailustaan tässä show'ssa: ”...Pyhä Henki antoi minulle raamatunkohdan
Snl.14:4: 'Missä raavaita puuttuu, on seimi tyhjä, mutta runsas sato saadaan
härkien voimasta'. Jos haluat saada hyödyn härkien voimasta, sinun tulee
hyväksyä sotku jonka se  aiheuttaa.  Trumpilla  on joitakin sotkuja,  kuten
meillä kaikilla, eikä hän aina ole sulavakielinen. Mutta jos kansa ja

50 Jumalan periaate ei ole korottaa ihmistä tai kansakuntaa, ei edes niitä jotka ”rakastavat
Israelia”. Colbert näkee, että Trumpissa itsessään olisi jotakin erityistä, jonka takia Jumala olisi
hänet valinnut. Ihmisessä itsessään ei kuitenkaan ole mitään mikä kelpaisi Jumalalle. Siksi
tarvitaan ”välittäjä”: Jeesus Kristus
51 Jim Bakkerilla ja hänen ohjelmallaan oli ja on edelleen vaikutusta Trumpin kannatukseen.
Bakker on useissa TV -ohjelmissaan ylistänyt Trumpia ja sanonut mm., että Trumpia
arvostelevissa vaikuttaa ”antikristuksen henki”
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seurakunta haluaa härän voiman emme voi odottaa sen olevan aina täysin
puhdasta. Arvokkuus ja rehellisyys merkitsevät enemmän kuin mitä
ihminen sanoo.”

Trump ja Jeesus
Raamattu  ei  erota  ihmisen  rehellisyyttä  hänen  puheestaan. Rehellisyys
tulee ilmi puheessa, esim.: ”Pankaa sentähden pois valhe ja puhukaa totta,
kukin lähimmäisensä  kanssa,  sillä  me olemme toinen toisemme jäseniä”
(Ef.4:25). Puheen rehellisyydessä Trump ei liene aivan hyvä esimerkki. Silti
Mary jopa vertaa Jeesuksen tapaa puhua Donald Trumpin puheentapaan.
Maryn mukaan Jeesuskin solvasi fariseuksia ”tekopyhiksi” ja
”kyykäärmeiksi”, ja jatkaa: ”Juuri tämä on Donald Trumpin luonto. Hän on
härkä posliinikaupassa...”

Totuutta rakkaudessa
Maryn tapa tulkita yksittäisiä ”Pyhän Hengen” ilmoittamia
raamatunjakeita on yleistä karismaattisessa liikkeessä. Sitä sanotaan
”eisegeesiksi”,  eli  ihminen  lukee  Raamatun  tekstiin  omia  subjektiivisia
tulkintojaan ja toiveitaan välittämättä kokonaisuudesta ja
jakeiden/asioiden oikeasta yhteydestä. On todella yksinkertaistettua ja
tyhmääkin tehdä tällaista vertailua  Luojan ja  luodun välillä.  Jeesus tiesi
totuuden niistä joille Hän puhui. Samaa emme voi sanoa Trumpista
emmekä  kenestäkään  ihmisestä.  Raamattu ei  ohjaa ihmistä  solvaamaan
ketään toista, vaan meitä ohjataan puhumaan ”totuutta rakkaudessa”. Toki
totuus ei tunnu hyvältä ja sekin voidaan kokea loukkauksena ennen kuin
henkilö tutkii ja varmistuu totuudesta.

Mystisiä selityksiä
Karismaattiseen  tapaan  hän  etsi  myös muita  mystisiä  selityksiä  ja  löysi
niitä Donald John Trumpin nimestä.  ”Jopa hänen nimensä oli  mystisesti
merkittävä...”  Maryn mukaan sekin on osoitusta Jumalan tarkoituksesta.
Hakiessaan eri  kielistä  merkityksiä Trumpin  koko  nimelle hän päätyy
siihen ”mitä se helposti voisi merkitä”: ”Maailman johtaja Jumalan armosta
joka loistaa, ylittää ja kukistaa muut voittosaatossa.” Näemme, että sekä
Taylorin, että Colbertin mielessä Trump alkaa saada jo eräänlaisen
”kristushahmon” piirteitä. Tämä vaikutelma levisi kuin kulovalkea
karismaattisessa liikkeessä. Se on huolestuttavaa ja kristittyjen pitäisi
tällaista ihmispalvontaa myös julkisesti paheksua.

Löytyykö Herran sana laukkakisoista?
Mary sanoo rukoilleensa Jumalalta myös merkkiä: ”Herra, tiedän että olet
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puhunut Markille. Tunnustan sinun sanasi enkä kyseenalaista sen totuutta.
Mutta  voisitko  puhua  minulle”  (koskien  Taylorin  profetiaa  Trumpista).
Hän kertoo aikoneensa katsella TV:sta ”Churchill Downs Kentucky Derby”
laukkakisaa,  koska  koki  jotenkin  saavansa  Jumalan   vastauksen  sieltä.
Mutta kisan katseleminen unohtui. Myöhemmin hän muisti asian ja katsoi
tietokoneelta kilpailun voittajan olleen ratsukko nimeltä ”Creator” (Luoja).
Creator on kuuluisa laukkakilpailuihin osallistuva hevonen. ”Hyvänen
aika, sanoin itsekseni... voittaja oli hevonen nimeltä Luoja... Kiitos Herra,
kiitos Isä Jumala. Kiitos tästä viestistä tänä aamuna. Luoja voittaa!... Sinä
ohjaat tätä poliittista kilpaa,  sinä tulet  voittamaan siinä ja  sinun voittosi
näkee koko maailma. Kiitos tästä vakuutuksesta!”

Kampanjointi käyntiin
Näin siis Mary Colbert haki ja sai ”universumin Herralta henkilökohtaisen
todistuksen” asialleen. Näinkö Jumala esitti asiat Raamatun profeetoilleen
ja apostoleilleen? Jokainen arvioikoon itse voidaanko Pyhän Jumalan
ilmoitus johtaa maallisista vedonlyöjien laukkakisoista vai onko taustalla
jokin toinen voima ja vaikutus. Vakuututtuaan näin Trumpin jumalallisesta
valinnasta Mary Colbert ryhtyi aktiiviseen kampanjointiin perustaen
”Nation Builders Prayer” -sivuston nettiin. Hän alkoi myös ottaa yhteyttä
näkyviin karismaattisiin henkilöihin ympäri Amerikkaa.

Trumpin kannattajat ja mielenvikaiset arvostelijat
Mary luettelee henkilöitä, joista eräät ovat tunnettuja myös Suomessa
kirjojensa, TV -ohjelmiensa tai vierailujensa kautta, kuten: Billye Brim, Dutch
Sheets, Kenneth Copeland, Suzanne Hinn (Benny Hinnin puoliso), Rick Joyner,
Andrew Wommack, Steve Strang (Charisma -lehti ja netti), Jim ja Lorie Bakker,
jne. Hän mainitsee myös amerikkalaisten karismaatikkojen tunteman pastori
Tom  Hornin.  Horn  uskoo  mm.  Trumpin johtavan  taistelua  okkultismia  ja
antikristuksen esiin nousemista vastaan ja että kaikki Trumpia kritisoivat ovat
”kliinisesti mielenvikaisia”.52 Kun Trumpin vaalikoneisto huomasi, että Maryn
työ alkaa laajeta ja tuottaa tulosta, Mary kutsuttiin yhdessä miehensä kanssa
Trumpin neuvonantajaryhmään. Ensimmäisessä ehdokkaiden väittelyssä Mary
sanoo kannustaneensa Trumpia huutaen: ”Hyvä Donald... Jumala on
puolellasi!”

52 Rightwingwatch.org: http://www.rightwingwatch.org/post/end-times-pastor-tom-horn-
declares-trump-critics-clinically-insane/ , 16.6.2018
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Luku 10 – Mark Taylorin profetia

Ylipäällikkö -profetia
Millainen on Taylorin ”ihmeellinen” profetia Trumpista vuonna 2011? Sille
on annettu nimi ”Commander in Chief Prophecy” (Ylipäällikkö profetia).
Taylorin mukaan profetian julkaiseminen synnytti varsinaisen
”mediasirkuksen”.  Profetia  alkaa:  ”Jumalan  Henki  sanoo,  olen valinnut
tämän miehen, Donald Trumpin, tätä aikaa varten. Mitä Benjamin
Netanyahu on Israelille, sitä tämä mies tulee olemaan Yhdysvalloille! Tulen
käyttämään  tätä  miestä tuomaan  kunniaa  ja  arvostusta  Amerikalle ja
palauttamaan se entiseksi. Amerikkaa tullaan jälleen kunnioittamaan
maailman vahvimpana ja vauraimpana kansakuntana maan päällä –
toisena Israelin kanssa.  Dollari vahvistuu arvokkaammaksi  kuin koskaan
ennen Yhdysvaltain  historiassa  ja  se  tulee  taas olemaan valuutta, johon
muita valuuttoja verrataan. Jumalan Henki sanoo, vihollinen järkkyy,
vapisee ja pelkää tätä miestä, jonka olen voidellut...”

Vain Amerikka ja Trump
Koko profetia53 keskittyy Amerikan ja Trumpin ympärille. Amerikasta

53 ”The Spirit of God says, I have chosen this man, Donald Trump, for such a time as this. For
as Benjamin Netanyahu is to Israel, so shall this man be to the United States of America! For I
will use this man to bring honor, respect and restoration to America. America will be
respected once again as the most powerful and prosperous nation on Earth, (other than Israel).
The dollar will be the strongest it has ever been in the history of the United States, and will
once again be the currency by which all others are judge.

The Spirit of God says, the enemy will quake and shake and fear this man I
have anointed. They will even quake and shake when he announces he is running for
president, it will be like the shot heard across the world. The enemy will say what shall we do
now? This man knows all our tricks and schemes. We have been robbing America for decades,
what shall we do to stop this? The Spirit says HA! No one shall stop this that l have started!
For the enemy has stolen from America for decades and it stops now! For I will use this man
to reap the harvest that the United States has sown for and plunder from the enemy what he
has stolen and return it seven-fold back to the United States. The enemy will say Israel, Israel,
what about Israel? For Israel will be protected by America once again. The spirit says yes!
America will once again stand hand in hand with Israel, and the two shall be as one. For the
ties between Israel and America will be stronger than ever, and Israel will flourish like never
before.

The Spirit of God says, I will protect America and Israel, for this next president
will be a man of his word, when he speaks the world will listen and know that there is
something greater in him than all the others before him. This man’s word is his bond and the
world and America will know this and the enemy will fear this, for this man will be fearless.
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Taylorin Jumala sanoo sen olevan ”minun Yhdysvaltani”. Se esittää
Trumpin erityisenä valittuna, joka nostaa Amerikan ennen näkemättömään
materiaaliseen ja hengelliseen vaurauteen. Toisaalla kirjassa Taylor esittää
Jumalan sanovan: ”...USA:n presidentti on hengellinen portinvartija. Olen
valinnut tämän miehen Donald Trumpin ja voidellut hänet presidentiksi
tätä aikaa varten... Tämän miehen olen valinnut olemaan uskollinen
maailman johtaja, joka yhdessä minun armeijani kanssa lyö kaikki
Amerikan viholliset hengellisessä ja luonnollisessa (ulottuvuudessa)...”
Kirjan  mukaan Jumala  siis  tarvitsee  Trumpia  ikään kuin vahvistukseksi
omalle armeijalleen!

”Älä koske voideltuuni”
Muistamme, kuinka Trump on puhunut Meksikon rajamuurista. Kirjassaan
Trump mainitsee myös OPECin eli öljyntuottajamaiden järjestön, joka
ryöstää Amerikkaa. Ja kas kummaa: sekä muuri, että OPEC, sekä muitakin
Trumpin ajamia  asioita,  mainitaan myös ”Jumalalta  saaduissa” Taylorin
profetoissa.  Profetioissa on myös Taylorin Jumalan selvää uhkailua niitä
vastaan, jotka eivät usko Jumalan valittuun. ”Etkö siltikään usko, että Minä
olen hänet nimittänyt? Miksi kukaan ei huomaa sitä, ei uutismedia, ihmiset
ja niin sanotut viisaat? Miksi häntä vastaan hyökätään vaikka hänen
kannatuslukunsa nousevat?  Ne,  jotka hyökkäävät häntä  vastaan,  heidän
lukunsa vähenee jopa nollaan saakka. On niin selvää nähdä, että tämä mies
jonka olen valinnut, sanani mukaan, on vastaus teille. Olen sanonut: Älä
koske voideltuuni, erityisesti profeettoihini. Jos et edelleenkään usko mitä
Minun  sanani  sanoo,  toinen merkki  annetaan. Se on  varoitus kaikille,
erityisesti niille, jotka eivät kuule.”

Ei Raamatun Jumala vaan eksytys
Kirjan profetioissa ei puhuta synnistä, ei tuomiosta, ei pelastuksesta,
lyhyesti: kirjassa ei ole mitään raamatullista sanomaa! Sanoma on Trump ja
Amerikka. Sen tarkoitus on korottaa yhtä maallista valtiota ja yhtä miestä,

The Spirit says, when the financial harvest begins so shall it parallel in the spiritual for
America.

The Spirit of God says, in this next election they will spend billions to keep this
president in; it will be like flushing their money down the toilet. Let them waste their money,
for it comes from and it is being used by evil forces at work, but they will not succeed, for this
next election will be a clean sweep for the man I have chosen. They [the enemy] will say things
about this man, but it will not affect him, and they shall say it rolls off of him like the duck, for
as the feathers of a duck protect it, so shall My feathers protect this next president. Even
mainstream news media will be captivated by this man and the abilities that I have gifted him
with, and they will even begin to agree with him says the Spirit of God.”

Tällaisen ihmiskeskeisen hymistelyn takana ei ole Raamatun Jumala



joka ei edes tunnusta Raamatun Jumalaa aidosti  sydämessään. Looginen
perustelu on, että profetian tarkoitus on eksyttää ja johtaa harhaan siihen
naivisti uskovat ja luottavat kristityt. Kyllä, se on Jumalan sallima profetia.
Näistä profetioista ja kokemuksista Raamattu sanoo: ”Ja sentähden Jumala
lähettää heille väkevän eksytyksen, niin että he uskovat valheen, että kaikki
ne tuomittaisiin, jotka eivät ole uskoneet totuutta, vaan mielistyneet
vääryyteen”, (2.Tess.2:11-12).

Taylorin Jumala vaatii sopimusta: Yhteyden julistus
Kirjassa on muitakin edellä mainitun profetian jälkeen saatuja ilmoituksia.
Ne  kaikki  keskittyvät  saman  asian  ympärille:  Amerikasta  tulee  vauras,
Amerikka menestyy,  Amerikasta lähtee evankeliumi ja  lopun ajan suuri
herätys kaikkialle maailmaan. Taylorin kirjassa on myös ”Jumalan
ilmoittama” ”Yhteyden julistus”, Jumalan asiakirja, sopimus ihmisen
kanssa, johon jokaisen tosi kristityn tulisi liittyä. Tässä julistuksessa
vaaditaan Matt.18:1954 pohjalta kaikkia ”Jumalan armeijan veljiä ja sisaria”
olemaan yhtä toistensa ja ”taivaan voimien” kanssa. Sopimuksen loppuosa
kuuluu: ”Tulen tottelemaan Jumalan armeijan ylipäällikköä ja yläpuolelleni
asetettujen johtajien määräyksiä Ef.4:11 mukaan, Jumalan hallitusta ja
yhteisiä sääntöjä jotka on laadittu Jumalan valtaistuimella
vanhurskaudessa ja oikeamielisyydessä. Yhdyn siihen ja julistan sitä maan
päällä niin kuin taivaassa. Niin olkoon, Amen.” On hyvin vakavaa harhaa
väittää ja uskoa tällaiseen Jumalan uuteen ilmoitukseen. Raamatun lisäksi
Jumala ei  anna  ihmiselle mitään  muita  ”sopimuksia”.  Taylorin  mukaan
”Jumala on asettamassa Hänen hallitustaan maan päälle juuri nyt...
Tulemme näkemään apostolien, profeettojen... esiinmarssin...” Kirja on
puhdasta NAR -ideologiaa ja tätä ”dominion”, valtateologia -oppia jaetaan
nyt runsain  mitoin  myös Yhdysvaltain  päämiehelle hänen  ”hengellisten
neuvonantajiensa” kautta.

54 Vielä minä sanon teille: jos kaksi teistä maan päällä keskenään sopii mistä asiasta tahansa,
että he sitä anovat, niin he saavat sen minun Isältäni, joka on taivaissa
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Luku 11 - Trumpin ”hengelliset neuvonantajat”

Tiimi
Trumpin hengelliseen neuvonantajatiimiin55 kuuluu useita hänen
valintaansa kannattaneita kristillisten liikkeiden johtajia. Eräät, kuten
evankeliset pastorit A R Bernard ja James McDonald, erosivat vuonna 2017
koska katsoivat, että presidentin toimet eivät olleet heidän vakaumuksensa
mukaisia. Tiimi on verkostomuotoinen,  joidenkin mukaan ”löyhä” n.  20
henkilön joukko, jotka edustavat karismaattisia ja evankelisia uskonsuuntia.
Tiimin vaikutusvaltaisin henkilö on Paula White.

Paula White
White on naispuolinen TV -saarnaaja ja seurakunnan johtaja. Järjestyksessä
toisen ex-miehensä Randyn kanssa he perustivat ”Without Walls
International” -seurakunnan vuonna 1991. Laajimmillaan seurakunnan
jäsenmäärän sanotaan olleen 20 000. Kun avioliitto hajosi, kumpikin perusti
oman seurakuntansa. Paulan seurakunta ”New Destiny Christian Center”
sijaitsee  Floridassa.  Kyseenalaista  mainetta  hän  sai  kun  hänet  kuvattiin
kulkemassa  käsi  kädessä tunnetun  TV -saarnaajan ja  menestysteologin
Benny Hinnin kanssa Roomassa 2010. Hinnin vaimo Suzanne erosi
Miehestään,  mutta pari  palasi  yhteen ja  vihittiin uudelleen vuonna 2014.
Myös White avioitui uudelleen 2015 rock muusikko Jonathan Cainin
kanssa.

55 Helmikuussa 2018 siihen luettiin: Michele Bachmann, ex-republikaanipoliitikko - Mark
Burns, Harvest Praise & Worship Center - Tim Clinton, the American Association of Christian
Counselors - Kenneth and Gloria Copeland, Kenneth Copeland Ministries - James Dobson,
Focus on the Family - Jerry Falwell, Jr., Liberty University - Ronnie Floyd, Cross Church -
Jentezen Franklin, Free Chapel Worship Center - Jack Graham, Prestonwood Baptist Church -
Harry Jackson, Hope Christian Church - Robert Jeffress, First Baptist Church of Dallas - David
Jeremiah, Shadow Mountain Community Church - Richard Land, Southern Evangelical
Seminary - Johnnie Moore, Kairos Company - Robert Morris, Gateway Church, Texas - Tom
Mullins, Christ Fellowship, Florida - Ralph Reed, Faith and Freedom Coalition - James
Robison, Life Outreach International - Tony Suarez, National Hispanic Christian Leadership
Conference - Jay Strack, Student Leadership University - Paula White, New Destiny Christian
Center - Tom Winters, Winters and King, Inc. - Sealy Yates, Yates and Yates - Jim Garlow,
Skyline Church
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”Piekse rahalla”
Millaista kristillisyyttä  Paula  White  edustaa?  Esimerkiksi  voidaan  ottaa
Without  Walls -seurakunnan kirje jäsenille  vuodelta  2002.  Se  lähetettiin
Whiten pariskunnan seuraajille teemalla ”pastorien arvostamisen päivä”.
”Pastorien  arvostaminen  on  äärimmäisen  erityistä kun  meille  tarjotaan
tilaisuutta kunnioittaa Jumalaa pastoriemme kautta, kuten Jumala
sanassaan määrää. 1.Tim.5:17 Jumalan sana ohjaa meitä antamaan
kahdenkertaisen kunnian niille, jotka hoitavat hyvin Jumalan valtakunnan
kansaa. Itse asiassa kirjaimellinen käännös olisi 'piekse heitä rahalla
palkiten'. Jumala antaa meille vahvan kuvauksen kuinka pitää huolta
pastoreistamme – piekse heitä rahalla!”56 Seuraajia manipuloitiin mm.
antamaan ”rakkauden lahjana” 100, 500, 1000, 10 000 USD tai enemmän.

Komitean tutkimus
Senaattori Chuck Grassley otti tutkimuksensa kohteeksi joitakin
menestysteologiaa saarnaavia ja heidän järjestöjään vuonna 2007.57 Paula ja
Randy  White  kuuluivat  tutkittaviin. Asianosaisilta  pyydettiin  selvitystä
verovapaasti kerättyjen varojen käytöstä. Whiten pariskunnan
vuosiansioksi  arvioitiin  tuolloin  yli 5 milj.  USD.  Neljä  menestysteologia,
mukana Whiten pariskunta, antoivat lakimiestensä kautta jonkinlaisen
selvityksen. Kaksi kieltäytyi. Muutaman vuoden tutkinnan jälkeen
Grassleyn komitea antoi loppulausuman, jossa sanottiin mm., että haasteita
ei nostettu koska mahdolliset todistajat pelkäsivät kostoa ja koska
talouskomitealla ei ollut aikaa eikä resursseja oikeuteen haastamiseksi.58

Poliittisesti vaikutusvaltaisin kristitty?
Kertomansa mukaan Trump on seurannut TV:sta amerikkalaisia
menestyneitä TV -saarnaajia,  myös Paula Whitea.59 He tapasivat vuonna
2003 ja Paulasta tuli Trumpin uskottu ja ”lähin hengellinen neuvonantaja”.
Trumpin valinnan jälkeen eräät  sanovat hänen olevan ”Amerikan
poliittisesti  vaikutusvaltaisin  kristitty”.  Paula  sai  myös kunnian  rukoilla
Trumpin virkaanastujaisissa. Hänet nähdään myös useissa valokuvissa
Trumpin vierellä. Trumpin ei sanota pitävän vieraspäiväkirjaa mutta
tiedetään, että Paula White on vakituinen vieras Valkoisessa talossa. White
on sanonut, että hän on ”henkilö, joka voi kävellä (Trumpin) työhuoneeseen

56 Whiten väärennös ei ole alkuperäisen tekstin mukainen
57 Whiten pariskunnan lisäksi Benny Hinn, Kenneth ja Gloria Copeland, Joyce Meyer, Creflo
Dollar ja Eddie Long
58 Asiasta voi lukea lisää: http://www.kristitynfoorumi.fi/mellerhinn.html
59 2000 -luvun alkupuolella ohjelma oli Paula White Today ja sitä esitettiin useilla ns.
kristillisillä TV -kanavilla
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avoimesti ja vapaasti rukoilemaan hänen puolestaan.”

Whiten srk
Vaikka Paula Whiten elämä ei hänen oman kertomansa mukaan aina
ole ollut ruusuista, hän on jo kauan kuulunut pastorina karismaattiseen
menestysteologia -suuntaan. Paulaa on arvosteltu tuhlailevasta
rahankäytöstä ja ylellisestä elämäntyylistä. Nykyinen seurakunta koostuu
lähinnä matala- ja pienipalkkaisista ei-valkoihoisista ihmisistä.
Kokouksissa  kävijöitä  on korkeintaan muutama sata,  erään useammassa
tilaisuudessa vierailleen mukaan n. 200 henkeä. Siksi monet ovat vuosien
varrella esittäneet kysymyksen: Mistä White saa rahansa?

Rehellisyys
Orlando Sentinel -päivälehden reportteri kuvaa käyntejään seurakunnassa.
Tuolloin White pyysi seurakunnaltaan erityisuhria, hän ehdotti kuulijoita
lahjoittamaan jopa kuukauden palkkansa. Faithfully Magazine60 on paljolti
värillisille suunnattu kristillinen julkaisu. Sen perustaja Nicola Menzie
sanoo seuranneensa  jo  vuosien  ajan  Whiten  ja  muiden  samanmielisten
saarnaajien toimintaa. Hänen mukaansa nämä vääristelevät Raamattua ja
ryöstävät vähävaraisia kristittyjä. ”En tunne yhtäkään (kunnollista)
pastoria, teologia tai uskovaa joka voisi rehellisesti sanoa, että hänen
(White) toimintansa on rehellistä ja tuo kunniaa Jumalalle.”

Noitien kirous
Itsensä lisäksi White kutsuu puhujiksi nykyprofeettoja, esimerkkinä
Akwasi Prempeh.61 Mies sanoo olevansa ”profeetta kansakunnille”.
Puhuessaan Whiten seurakunnassa hän esitti vähävaraisille kuulijoille, että
epätyydyttävä taloustilanne saattaa johtua noitien asettamasta kirouksesta.
Prempeh profetoi ja rukoili esille tulevien puolesta osan kaatuessa lattiaan
aitoon karismaattiseen  tapaan.  Kokouksen  lopussa  hän  vaati  kuulijoita
uhraamaan 200 USD ”siemenen”. Monet tottelivat. Puhe rahan antamisesta
”siemenenä” on karismaattisissa seurakunnissa samantapainen menettely,
mitä room.kat.kirkossa on ollut  aneiden ostaminen.  Kun karismaattiselle
saarnaajalle antaa rahaa, lupaus on, että kuten siemen kasvaa niin myös
rahan antaja saa Jumalalta enemmän takaisin, jopa 100 ja 1000 -kertaisesti.

Jalokiviä ja timantteja
Paula White esiintyy jatkuvasti menestysteologien konferensseissa ja

60 https://faithfullymagazine.com
61 https://www.prophetprempeh.org
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tapahtumissa. Hän tietenkin kieltää edustavansa mitään tällaista
Raamattua ja kristillisyyttä häpäisevää toimintaa. Huffington Postin
artikkelissa lainataan hänen nettisivustollaan olevaa tekstiä, jossa vedotaan
mm.: ”Koen Jumalan haluavan, että pyydän sinua tekemään jotakin, jonka
uskon olevan mieluista Jumalalle ja  se tulee muuttamaan tulevaisuutesi.
Haluan sinun antavan siemenuhrin, jota kutsun 'kiitollisuuden' siemeneksi.
Tämä on  sinulle  erityisen  voimakas  siemen... tämä siemen saa Jumalan
huomion...” Tässä yhteydessä White suositteli ”siemenen” arvoksi 115
USD. Menestysteologien mukaan Jumalaa voidaan lahjoa ja miellyttää
antamalla heille rahaa. Tämä periaate ei näytä kuitenkaan koskevan
menestysteologiasaarnaajia itseään. Heidän ei tarvitsisi manipuloida ja
pakottaa seuraajiaan antamaan varoja vaan he voisivat itse antaa ja osoittaa
kuinka menetelmä toimii. Whiten aiemmassa Without Walls
-seurakunnassa  palvellut pastori  Hector  Gomez sanoo seurakuntalaisten
antaneen johtajaparille jalokiviä, timantteja, kalliita rannekelloja, ym.
arvokasta rahan lisäksi. Paula pyysi Gomezia viemään vaatimattomammat
lahjat myytäviksi koruliikkeisiin ja piti itse arvokkaammat.

Trump on Ester
Tietenkin Paula White myös korostaa Trumpin erityisasemaa Jumalan
edessä: ”...(Trump) on Jumalan asettama... Jumala asettaa kuninkaan...
silloin kun vastustat Jumalan suunnitelmaa, taistelet Jumalan kättä
vastaan.” Paula puolestaan vertaa Trumpia Raamatun kuningatar Esteriin
koska nämä molemmat ovat  nousseet  suuriksi  johtajiksi  ”epätavallisesta
taustasta huolimatta”. Paula kertoi Politico -lehdelle, että Trump on
”kristitty joka hyväksyy Jeesuksen pelastajanaan ja vapahtajanaan”.
Karismaattisessa liikkeessä vallalla olevan uskomuksen mukaan Paula
johdatti Trumpin uskon tielle.

Kenneth Copeland
Lokakuussa 2016 Teksasissa  pidetyssä  konferenssissa  presidenttiehdokas
Ted Cruzin isä pastori Rafael Cruz puhui karismaattisten suosimasta
aiheesta,  eli  Amerikan  voittamisesta  takaisin  Jumalalle. Puheen  jälkeen
Kenneth Copeland ilmoittautui pastorin pojan, senaattori Ted Cruzin
kannattajaksi. ”Uskon koko sydämestäni, että hänen poikansa on kutsuttu
ja voideltu olemaan seuraava Yhdysvaltain presidentti.”62 Karismaattisessa
liikkeessä Copeland on yksi huomattavimmista johtajista, jolle Jumala
puhuu suoraan ilmoittaen niitä  ja  näitä asioita.  Republikaanien sisäisen

62 Charisma.com: https://www.charismanews.com/politics/primaries/55077-kenneth-
copeland-had-this-to-say-about-ted-cruz
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ehdokaskilpailun kääntyessä Trump -mieliseksi, hän ei kuitenkaan
vitkastellut muutossa Trumpin leiriin.

Syyllinen murhaan
Eräässä puheessaan Copeland uhkaa niitä kristittyjä, jotka eivät aio
äänestää.63 He syyllistyvät Jumalan edessä ”murhaan” ja
”inhottavuuksiin”, viitaten abortteihin64, jotka Clintonin hallinto sallisi.
”Tämä on Jumalan kansakunta  eikä kukaan ota  sitä  häneltä”,  Copeland
jatkoi. Palkinnoksi toiminnastaan Copeland kutsuttiin presidentin
hengellisiin  neuvonantajiin.  Copelandin  järjestö julkaisee karismaattisen
liikkeen äärioppeja tyrkyttävää ”Believer's Voice of Victory” -lehteä. Sen
joulukuun numerossa vuonna 2017 oli sivunkokoinen joulutervehdys
Valkoisesta talosta Donald Trumpilta. Siinä mm kiitettiin Copelandin
saavutuksia ”toivon ja inspiraation” sanoman tuomisessa ihmisille,  jotka
”etsivät Jumalan armoa ja rakkautta”.

Raamatun suurin epäonnistuja
Vuosien aikana Kenneth ja Gloria Copeland ovat puheissaan ja
kirjoituksissaan esittäneet useita mielettömiä väitteitä jotka ”Pyhä Henki”
on  ilmoittanut.  Gloria  Copelandin  mukaan hänen  miehensä  esimerkiksi
kykenee hallitsemaan säätä niin halutessaan.65 Copelandeilla on kaksikin
yksityiskonetta ”koska Jumalalle ei voi puhua tavallisissa
liikelentokoneissa”.66 Copelandit  arvostavat  roomalaiskatolista  kirkkoa ja
paavia. Kenneth Copeland kävi siunaamassa paavia Vatikaanissa
muutaman muun karismaattisen liikkeen saarnaajan kanssa vuonna 2014 ja
paavi puolestaan siunasi heitä. Hän on opettanut ”olet jumala” -oppia ja
että ”suurin epäonnistuja” Raamatussa on Jumala, koska maa menetettiin
Saatanalle. Copelandista voi lukea lisää mm Pulpit and Pen sivustolta.67

63 Video https://www.youtube.com/watch?v=edwCVThqqXQ
64 Monet amerikkalaiset kristityt pitivät aborttiasiaa yhtenä tärkeimmistä arvoista.
Amerikassa abortti on laillinen kaikissa osavaltioissa mutta käytännössä niissä on eroja.
Vaikka presidentti haluaisi lainmuutoksen niin silti aborttikäytännöistään päättävät viime
kädessä osavaltiot itse. Copelandkin johti yleisöään harhaan antamalla heidän ymmärtää, että
presidentti voisi yksiselitteisesti muuttaa maan aborttikäytännön.
65 Pirate Christian: http://www.piratechristian.com/museum-of-idolatry/2017/9/word-of-
faith-superstar-kenneth-copeland-proven-100-wrong-and-nobody-cares
66 Believers Voice of Victory TV -ohjelma, 29.12.2015
67 http://pulpitandpen.org/2017/02/28/kenneth-copelands-living-legacy-of-heresy/
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Jumalan vaaksanmitta
Copelandin mukaan Pyhä Henki  on ”...valmis laittamaan yliluonnolliset
lihaksensa ja mielensä toimimaan sinun hyväksesi 24 tuntia
vuorokaudessa...  Hän on  odottanut  sinua,  että  antaisit Hänelle  jotakin
tehtävää...” Jumala puolestaan ”on olento, joka on hyvin paljon kuten sinä
ja minä. Olento, joka pituudeltaan on jossakin noin 185-190 cm paikkeilla,
joka painaa jotakin lähimain 90 kg…, ja hänen vaaksanmittansa on n. 23
cm.”68 Aadam  oli  tarkalleen  saman  kokoinen  kuin  Jumala.  Copelandin
antiraamatullisista ja antikristillisistä uskonkäsityksistä ja selityksistä saisi
pitkän  listan.69 On  erikoista,  että  nyt  nämä  ja  liuta  muita  liukaskielisiä
saarnaajia on Trumpin hengellisinä neuvonantajina.70

Muita Trumpin siunaajia
Rodney  Howard-Browne,  ns ”nauruherätyksen isä”71, joka  on  vieraillut
Suomessakin useita kertoja, on myös käynyt Valkoisessa talossa
siunaamassa Trumpia Paula Whiten pyynnöstä. Hänen mukaansa
”tulemme näkemään toisen suuren hengellisen heräämisen”. Samassa
tilaisuudessa oli mukana myös muita kristillisten suuntien edustajia.
Monet Trumpia kannattavat evankelisen kristityn oikeiston johtajat, kuten
esim. Jerry Falwell  ja  Franklin Graham ovat käyneet  Valkoisessa talossa
ja/tai ilmaisseet tukensa. On raamatullista rukoilla esivallan ja maan
johtajien puolesta ja monet kristityt Amerikassa noudattavat tätä
huolimatta siitä  onko Trump heidän suosikkinsa vai ei.  Amerikan NAR
-johtoinen karismaattinen liike on kuitenkin maailmanvalloitus

68 The Guardian, 8.10.2008: Journal of American Academy of Religion -lehdessä prof. Kirk
MacGregor kirjoittaa mormonien LDS -kirkon edustajien syyttäneen Copelandia heidän
oppiensa kopioinnista. MacGregor kirjoittaa: The clear similarity between Copeland's
theology proper and that of Mormonism has led LDS scholars to accuse Copeland of lifting his
doctrine of God from their theological repertoire. Stephen E. Robinson, professor of ancient
scripture at Brigham Young University, charges that "the Latter-day Saint doctrine of God is
used…by Kenneth Copeland, of Texas," and Mormon exegete Daniel C. Peterson alleges that
Copeland's exegetical remarks could have been drawn from the wellsprings of "only the
Latter-day Saints, to whom a doctrine … of human beings and of their literal kinship with
God has been revealed"
69 Tässä mainittujen väitteiden lähteet löytyvät mm
http://www.kristitynfoorumi.fi/armonlahjat.htm
70 On muistettava, että suuri joukko amerikkalaisia seurakuntien johtajia ja kristittyjä
kavahtaa näitä karismaattisia ja uusevankelisia. Mm tunnettu ja arvostettu baptistijohtaja
Russell Moore sanoo Paula Whitea ynnä muita samanhenkisiä huijareiksi ja harhaoppisiksi
71 Tunnetaan myös nimellä ”Pyhän Hengen baarimikko” koska hänen tavoitteensa on saada
ihmiset ”juopumaan hengestä”. Howard-Brownen kokouksissa ihmiset nauravat hillittömästi,
juoksevat ympäri salia, saavat sähkön- ja tulen tuntemuksia, kaatuvat maahan ja usein
sätkivät siellä rajusti, ym. Tätä voi hyvin verrata hindugurujen toimintaan joka heidän
yhteisössään tunnetaan ”kundaliini” eli ”käärmevoima” -nimellä
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-pyrkimyksissään mennyt paljon pidemmälle ja ohi tämän Raamatun
ohjeen. Muita NAR -valtateologialiikkeen Valkoisessa talossa käyneitä
johtajia  vat  olleet  mm.  ”profeetat”  Cindy  Jakobs  ja  Chuck  Pierce,  sekä
Dutch Sheet ja Lou Engle. Sheet uskoo Trumpin valinnalla olevan
”profeetallinen rooli suhteessa Kristuksen ekklesiaan, Hänen
Valtakuntansa hallituksen maan päällisiin edustajiin. Me paljastamme
Jumalan viholliset, tuhoamme heidän suunnitelmansa, toteutamme
taivaallisen hallituksen ja uudistamme Amerikan.” Vuonna 2015 hän sanoi:
”...me  olemme Jumalan  hallitus  ja  voima maan päällä,  Hän on  antanut
meille avaimet hallita auktoriteetilla...”
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Luku 12 - Jerusalem ja temppeli

Trumpin perhe ja ortodoksijuutalaisuus
Suuri  vaikutus moneen  kristittyyn  äänestäjään  oli  tieto  Trumpin  Israel-
myönteisyydestä.  Kun Trump julkaisi  vaaliohjelmansa, suuren  huomion
sai hänen lupauksensa muuttaa USA:n suurlähetystö Tel Avivista
Jerusalemiin. Trumpin lähipiirissä juutalaisuus on jo vuosia ollut
vaikuttamassa.  Hänen tyttärensä  Ivanka  avioitui  juutalaista  ortodoksista
uskontoa tunnustavan Jared Kushnerin kanssa ja kääntyi itse
ortodoksijuutalaisuuteen vuonna 2009. Pariskunnalla on tärkeä osuus
toimia Trumpin neuvonantajina. Strang mainitsee kirjassaan pastori Jack
Grahamin  luonnehdintaa  Jared  Kushnerista.  Graham  kertoo  sanoneensa
Kushnerille tämän kulkevan ”Vanhan testamentin Joosefin hengessä...”

Lopun aikojen välikäsi
Kun Trump toteutti lupauksensa, ja kun häntä vastustavien
katastrofiennustukset eivät laajassa mittakaavassa toteutuneet, vakaumus
hänestä  Jumalan  ”lopun aikojen”  erityisenä  välikätenä  vahvistui  monen
mielessä.  Tässä yhteydessä sekä eräät juutalaiset  että  kristityt  tahot ovat
spekuloineet juutalaisen temppelin pystyttämisestä Temppelivuorelle.
Israelin virallinen ortodoksijuutalaisuus pitää sisällään eri ryhmiä ja
aatesuuntia.  Eräät  ortodoksiryhmät ovat jo  pitkän aikaa valmistautuneet
juutalaisen temppelin rakentamiseen ja siellä VT:n mukaisten
uhritoimitusten suorittamiseen. Toiminta ei ole salaista vaan julkista tietoa.
Tarvittavat esineet on valmistettu, ainakin suurimmalta osin, ja temppelin
papistoa koulutettu jo vuosien ajan.

Trumpissa on ”erityistä ja pyhää”
Eräiden muiden juutalaisten rabbien tapaan Yosef Berger, joka vastaa
Siionin vuorella sijaitsevasta Daavidin hautamuistomerkistä, uskoo
Trumpin toimien johtavan temppelin rakentamiseen.72 ”United Temple
Movement” -liikkeen puhemies Asaf Fried ja pj. Yakov Hayman liittyvät
niihin,  jotka näkevät  Trumpin  Kooreksena,  miehenä  jolle Jumala  antaa
vallan toimia  temppelin  pystyttämisen välikätenä.73 Haymanin  mukaan
Trumpissa on ”jotakin hyvin erityistä ja pyhää”. Vanhan testamentin

72 Israel Today, 29.3.2018
73 Breaking Israel News, 7.12.2017
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mallin mukaan perustetun juutalaisen Sanhedrinin puhemies Hillel Weiss
kertoi Sanhedrinin edustajien pyytäneen Trumpia myötävaikuttamaan
temppelin rakentamiseen vuonna 2016. Weissin mukaan Trump oli
suuresti  vaikuttunut  tästä  pyynnöstä,  mutta  ”silti  edessä on  vielä  pitkä
matka ja monia kuoppia jotka voivat estää sen toteutumisen”. Myös
Israelin PM Netanyahu viittasi Trumpin ja Kooreksen yhteyteen
puheessaan maaliskuussa 2018.74 Näitä pääosin ortodoksijuutalaisten
sanomisia ja spekulaatioita voitaisiin ottaa esiin useita muitakin. Juutalainen
”The Mikdash Educational Center” lyötti vuonna 2018 erityiskolikon
Trumpin kunniaksi. Kolikossa Trumpin kanssa on kuvattu Persian kuningas
Koores.

Abrahamin siunaus
Erityisesti  karismaattiset kristityt ja monet kristityn oikeiston kannattajat
antavat tälle toiminnalle suuren merkityksen. Profetiat ja puheet Trumpista
Kooreksena, Nehemiana ja Esterinä vahvistavat heille tätä ajatusta.
Ajatuksen mukaan temppelin rakentaminen on merkki Jeesuksen
pikaisesta paluusta maan päälle ja siksi sitä tulisi kiirehtiä.75 Nämä kristityt
ja heidän johtajansa katsovat yksiselitteisesti, että raamatunkohta
1.Moos.12:3:  ”Ja  minä siunaan niitä,  jotka  sinua siunaavat,  ja  kiroan ne,
jotka sinua kiroavat, ja sinussa tulevat siunatuiksi kaikki sukukunnat maan
päällä”, toimii sääntönä kunhan henkilö on Israelin puolella. Siunaus
annettiin  alun  perin Abramille  (Aabrahamille).  Tässä  ajattelussa  Israelin
siunaamisesta on tullut automaatti, jota noudattamalla saadaan ajallinen ja
hengellinen siunaus Jumalalta. Se koskee jopa Trumpin bisneksiä.

Maallinen menestys ja Saatanan valta
Trumpin Israel -myönteisyys nähdään erääksi painavaksi syyksi sille, miksi
hän  on  menestynyt  liikemiehenä.  Suuri  maallinen  menestys ja vauraus
tässä maailmassa on usein häikäilemättömyyden ja armottomuuden
tulosta.  Kohtia,  joita karismaattiset kristityt eivät Raamatustaan juuri lue
eivätkä lainaa ovat mm. Joh.12:31 ja 16:11 joissa Saatanaa nimitetään
”tämän maailman ruhtinaaksi”. Silläkin on valta jakaa vaurautta, mainetta
ja kunniaa tässä ajassa. Matteuksen 4 luku kertoo, kuinka Saatana kiusasi
Jeesusta näyttämällä ”hänelle kaikki maailman valtakunnat ja niiden
loiston”.  Se  lupasi  ne  Jeesukselle ,  jos Hän  kumartaisi  Saatanaa.  Kuinka
varmaa on, että karismaattisten menestysteologien varallisuus ja NAR
-johtajien  lopun  ajan  ”varainsiirto  -oppi”  on  Jumalasta?  Vastaus  on:  ei
alkuunkaan. Näissä toimissaan ja opetuksissaan he ovat petettyjä muiden
pettäjiä.

74 The Times of Israel, 8.3.2018
75 Myös laajalevikkinen Newsweek -julkaisu ottaa kantaa asiaan artikkelissaan 11.12.2017,



Raamatussa ei ole ”siunausautomaattia”
Raamatussa ei  ole  mitään  yksittäistä  ”siunausautomaattia”.  Abramille
annettu siunaus viittaa pohjimmiltaan Messiaaseen, Kristukseen.
Perinteisessä kristillisyydessä toivotaan ja rukoillaan juutalaisten
hengellistä heräämistä  näkemään  Jeesuksessa  ainoa  syntien sovittaja  ja
vapahtaja. Kristitty ei ensi sijassa saa siunausta Jumalalta jonkin toimensa
kautta vaan ennen muuta Kristuksen kautta. Oikea Israel -rakkaus ei ole
kansan ja valtion tunnepohjaista romanttista rakastamista katsoen
vaaleanpunaisten silmälasien läpi. Kyllä Israelia saa ja voi kritisoida mutta
se, kuten muukin vastaava kritiikki, tulee tehdä asiapohjalta ja
totuudellisesti. On totta, että ajassamme on paljon Israel -vastaisuutta joka
esittää asioita yksipuolisesti ja valikoidusti, jopa historiaa ja totuutta
vääristellen.  On  hyvä  jakaa  oikeata  tietoa  näistä  asioista ,  mutta  mitään
oppia  tai  ”siunausta”  ei  pidä  lähteä  korostamaan  yksittäisestä  jakeesta.
Kristityn pitää oppia rakentamaan Raamatusta ja sen ilmoituksista
kokonaiskuva, jonka pohjalta ymmärrys Jumalan sanasta kehittyy. Kaiken
raamatunselityksen perustana on, miten kyseinen asia liittyy Kristukseen ja
Hänen sovitustyöhönsä, joka on Raamatun ”punainen lanka”.
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Millaisena NAR pitää perinteistä kristillistä evankeliumia?
-se on voimatonta
-se on ”kuollutta kirjainta”
-se aiheuttaa jakaannusta
-se sitoo
-se on vanhaa viiniä vanhoissa leileissä
-se on uskonnollista ja tapauskontoa
-se ei muuta tätä maailmaa
Tosiseikka kuitenkin on, että perinteinen kristillinen evankeliumi vakuuttaa syntisen
syntiseksi ja että hänen syntinsä on anteeksiannettu

Millaisena NAR näkee oman evankeliuminsa?
-se on Valtakunnan evankeliumi
-se on elävää ja uutta Hengen ilmoitusta
-se on voimaa (ihmeet ja merkit)
-se on yhteyttä
-se vapauttaa ja parantaa sisäisesti
-se on uutta viiniä uusissa leileissä
-se on maailman muuttava herätys
Heidän harhansa on ajatus, että evankeliumin tarkoitus on ”tuoda taivas maan päälle”
voimassa ja se saa ihmiset uskomaan Jumalaan



Luku 13 – Diili?

Työhevonen
Kuten kaikesta edellä  luetusta voimme nähdä,  Amerikan karismaattinen
liike ja kristillinen oikeisto valmisteltiin ja herätettiin vaalien
”työhevoseksi”.  Kuten edellä oleva kertoo nykyinen karismaattinen liike
hämmentää keitosta, jossa raamatunlauseet, termit ja käsitteet on heitetty
paljolti samaan kattilaan gnostilaisten ja New Age -oppien sekä
okkultismin kanssa. Unien selittäjät ynnä muut shamaanit ja poppamiehet
ovat liikkeen nykyprofeettoja ja apostoleja. Trumpin ympärillä kiehuvassa
NAR -kristillisyydessä ihminen ja ihmisen tekeminen tulee keskeiselle
sijalla ja toisinajattelevat kirotaan antikristillisiksi ja vihollisiksi.
Raamatunlukutaitoinen kristitty, joka on halukas oppimaan Kirjoituksia ja
ottamaan vastaan opetusta ja arviointia, huomaa pian karismaattisen
liikkeen monet mielettömyydet.

Kenen Diili?
Älykkäänä liikemiehenä Trump yhdessä vaalikoneistonsa kanssa tajusi
mitä  nämä kristilliset  suunnat  tarjoavat.  Niiden  johtajilla  on  suuri  valta
seuraajiinsa. Karismaattinen menestysteologia ja erityisesti sen NAR
-johtajat vahvistuivat uskossaan profetioihinsa ja näkyihinsä maailman
valtaamisesta. Diili on tehty. Aika näyttää kuinka hyvä diili se on
Trumpille, Amerikalle, maailmalle ja kristillisyydelle. Raamattua
lukiessamme tulemme tuntemaan, että lopullinen Diili on Jumalan, jolla on
valta lähettää eksytys ja valta varjella eksytykseltä. Jumala varjelee ne, jotka
kiinnittävät uskonsa yksin Kristukseen. Ei Amerikkaan, Trumpiin,
nykyprofeettoihin, nykyapostoleihin, mystiikkaan ja salaoppeihin, yleensä
ihmiseen ja ihmisen voimaan.

Hänen siipiensä alla
Olen seurannut melko kiinteästi karismaattista liikettä ja sen NAR
-ideologiaa kohta n. 30 vuoden ajan. Lisääntyvässä määrin olen voinut vain
ihmetellä,  kuinka  vähän maassamme  on  niitä  seurakuntajohtajia, jotka
näkevät nämä harhat. Vaikuttaa, että suuri osa ”paimenista” eivät seuraa
eivätkä  tutki  mitä  oppeja  heille  tarjotaan  ja  mistä  taustoista  vierailevat
puhujat tulevat tai mitä kirjoja heidän seurakuntalaisilleen myydään.
Jumalan sanan puhtaus ja totuus häväistään näissä karismaattisissa
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yhteyksissä.  ”"Hän on sokaissut  heidän  silmänsä  ja  paaduttanut  heidän
sydämensä, että he eivät näkisi silmillään eivätkä ymmärtäisi sydämellään
eivätkä kääntyisi ja etten minä heitä parantaisi”, (Joh.12:40). Herra
armahtakoon,  että  voisimme  vielä  kääntyä ja  parantua saaden  ”turvan
hänen siipiensä alla” (Ps.91:4).
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