maanantai 27. helmikuuta 2017
Donald Trump, amerikkalainen vapaamuurarikristus jota kristilliset dominionistit
palvovat, Suomessakin! (VIDEO)
Tämä seuraava video, jonka loin, on varoitus niille, jotka pitävät Donald Trumpia jonkinlaisena Jumalan miehenä,
joka pelastaa Amerikan (makes America great again), ja näin mahdollisesti lykkää Jumalan tuomioita tuon suuren
Babylonin kohdalla (Ilm. 18). Tässä videossa kerrotaan ns. Trump-ilmiöstä, kun Donald Trump tuli kuin puskista
ja voitti USA:n presidentinvaalit 2016. Osoitetaan Trumpin hengelliset juuret ja hänen eksyttävä uskonnollinen
agendansa, joka sopii Raamatun lopunaikojen profetioihin. Kaikki viittaa illuministiseen vapaamuurariuteen,
jonka piiristä nousee eräänl. lopunajan messiashahmo pelastamaan Amerikan ja myöhemmin koko maailman.
Tämä "messias" on Raamatun Antikristus, joka esittää kristittyä, ja lähtee liikkeelle ja saa ylivallan vähällä väellä
ollen ”pieni sarvi” (Dan. 7:8,20; Dan. 11:23). Hän pettää myös juutalaiset ja Israel ottaa hänet vastaan
Messiaanaan (Joh. 5:43). Trump on jo hyvää pataa Israelin pääministerin kanssa ja aikoo siirtää USA:n Israelinsuurlähetystön Tel Aviv'ista Jerusalemiin.
Erityisesti varoitan kristittyjä hairahtumasta uskomaan kaikkea sitä mitä amerikkalaisissa vaihtoehtoisen oikeiston
(alt-right) medioissa, myöskin joissakin suomalaisissa, kerrotaan Trumpista. Varsinkin Alex Jonesin Inwowars
suoltaa propagandaa Trumpin suhteen. Katso mm. seuraava juttu liittyen Trumpin virkaanastujaisten väkimäärään,
josta tämä presidentti nosti hirveän haloon.
http://www.supertorchritual.com/underground/articles/trump-inauguration-crowd.html
Petos eli väkevä eksytys on siis käynnissä kaikella valheen voimalla, josta apostoli Paavali ennusti Toisessa
Tessalonikalaiskirjeessä laittomuuden ihmisen suhteen (2 Tess. 2). Mutta tämä tietää myös oikean Messiaan,
Jeesuksen Kristuksen, paluun olevan lähellä!

"Mutta kun nämä alkavat tapahtua, niin rohkaiskaa itsenne ja
nostakaa päänne, sillä teidän vapautuksenne on lähellä." (Luukas
21:28)

Donald Trump, amerikkalainen vapaamuurarikristus!
https://www.youtube.com/watch?v=NVTc-VEhZhw (26.2.2017)
Suosittelen katsomaan nämä seuraavatkin videot, joissa puhutaan Trumpin yhteyksistä NARliikkeeseen (7 vuoren liike) ja kristilliseen dominionismiin.
Donald Trump, NAR & Dominionism
https://www.youtube.com/watch?v=c0kijK5aTjU (10.11.2016)
More on NAR backing Trump
https://www.youtube.com/watch?v=C7nHC11iKok (11.11.2016)
Lähettänyt Olli-R klo 1.59
7 kommenttia:

1.
Jukka Hupli 28. helmikuuta 2017 klo 8.40
Trump vihamielisyys on ihan henkimaailman juttuja?
http://www.patmos.fi/blogi/kirjoitukset/965/noidat_apuun_trumpin_kaatamiseen

2.
Olli-R 28. helmikuuta 2017 klo 16.57
Kirjoitin äsken tuohon Patmos-blogiin (Pasi Turusen kirjoitus) seuraavan kommentin:
-----------Noinko helposti te eksytte? Eihän tässä ole kyse muusta kuin kristillisestä dominionismista ja väkevästä
eksytyksestä (2 Tess. 2). Ei Trumpin avulla maailma käänny kristilliseksi. Hänen hedelmänsä ovat aivan
muuta. Ja Raamattu ei ennusta mitään lopunaikojen suurta heräämistä ennen Jeesuksen paluuta noutamaan
morsiusseurakuntansa. Vain luopumusta ja eksytystä, josta Jeesus varoitti kolmesti seuraajiaan viimeisinä
päivinä (Matt. 24). Antikristus tulee kaikella valheen voimalla ja ihmeillä ja merkeillä. Saamme nähdä
vielä näitä ihmeitäkin kun paavi ja Donald yhdistyvät vaikkapa Albert Piken ennustaman 3.
maailmansodan jälkeen. Antikristuksen kuolinhaava paranee jne. Kirjoitin tuosta Trumpista juuri artikkelin
blogiini, jossa on valaistusta Trump-ilmiöön. Ei mitään uutta Auringon alla kun muistamme 1930-luvun ja
natsismin nousun kristinuskon varjolla.
http://nokialainen.blogspot.fi/2017/02/donald-trump-amerikkalainen.html
Mitä tulee tuohon noituamiseen, niin sehän on vain suurta peliä, jolla Saatana haluaa eksyttää loputkin
epäilijät Trumpin suhteen Amerikassa ja muualla. Väitän että kaikki on lavastettua. Pelkkää teatteria. Myös
Melanien rukoukset. Lainaan tässä ystäväni Pekan kirjoitusta vieraskirjassani eilispäivältä:
"Tämä on se vihoviimeinen perkele. Laitetaan "demonivoimat", näennäisesti, riitelemään keskenään ja
pahin perkele saadaan näyttämään jeesukselta."
Nyt ryhtiä Patmos Lähetyssäätiö, ettei teitä havaittaisi samanlaisiksi kuin Jeesuksen ajan ulkokullatut
sokeat fariseukset!

3.
Olli-R 28. helmikuuta 2017 klo 18.02
Tiesittekö, että paras Antikristuksen esikuva on Nimrod, joka rakensi Baabelin tornin. Nimrod oli siis
Babylonin kuningas. Vrt. Jesaja 14
https://maunomattila.org/nimrod-ja-baabelin-torni/
Nyt, sillä olettamuksella että Amerikka ja varsin New York, on nykyajan Babylon (Ilm. 18), kuten monet
väittävät, niin newyorkilainen Donald Trump on Nimrodin reinkarnaatio. Näin siksikin, että New Yorkin
Vapaudenpatsas esittää Babylonin kuningatar Semiramista ja Trump Tower sijaitsee juuri New Yorkissa,
maailman pääkaupungissa, nykyajan Babylonissa. Ei ole vaikea vetää johtopäätöksiä. Sitäpaitsi Trump
Tower arkkitehtuurinsa kanssa on palvontatemppeli auringonjumalalle eli Baalille. Trump rakensi tämän
pilvenpiirtäjänsä siis Baalia varten. Trump Tower on nykyajan Baabelin torni, joka sattumoisin on 666
jalkaa korkea. Lukekaa seuraava kirjoitus Trumpin tornista ja varsinkin kohdasta "Exhibit C – Trump

Tower and Baal’s invocation"
http://watchmanscry.com/?p=6550
"I believe that Donald Trump planned it that way. And I will also say this, based on what I’m about to
show you, it appears that Trump Tower has been a continual invocation to false deities...Donald Trump is a
very unique individual. He is very prosperous, and now he’s the a most powerful man in the world. And he
did not get there by accident. Because I propose that Donald Trump has been invoking the spirits and
powers of the invisible world to prosper him...Donald Trump’s penthouse is decorated with homage to the
deity Apollo. He has Apollo painted on his ceiling."
"I believe that Trump was deliberate with the design of the tower which completely tells the story of Baal’s
pillars and Asherah’s fertility. And I also submit this, because of this design, the tower has served as an
ongoing invocation to the spirit world for Donald Trump. He did this so that he would be rewarded with
earthly riches and power...Let me take it even further, Trump Tower is a temple to the deities of the
underworld. And his penthouse is a temple to Freemasonry."
Joten, älkää eksykö!

4.
Olli-R 28. helmikuuta 2017 klo 18.20
Siis vielä kerran -- Trump tykkää korkeista rakennuksista, kuten oli Nimrodinkin laita. Korkeisiin
rakennuksiin viittaa seuraava raamatunkohta.
Jesaja 14:4,12-15
4. sinä virität tämän pilkkalaulun Baabelin kuninkaasta ja sanot: "Kuinka on käskijästä tullut loppu, tullut
loppu ahdistuksesta!
12. Kuinka olet taivaalta pudonnut, sinä kointähti, aamuruskon poika! Kuinka olet maahan syösty, sinä
kansojen kukistaja!
13. Sinä sanoit sydämessäsi: 'Minä nousen taivaaseen, korkeammalle Jumalan tähtiä minä istuimeni
korotan ja istun ilmestysvuorelle, pohjimmaiseen Pohjolaan.
14. Minä nousen pilvien kukkuloille, teen itseni Korkeimman vertaiseksi.'
15. Mutta sinut heitettiin alas tuonelaan, pohjimmaiseen hautaan.
5. Anonyymi 28. helmikuuta 2017 klo 22.23
Väärinkäsityksen välttämiseksi totean ensin: En pidä Trumpista. Hänellä on useita antikristukseen
viittaavia piirteitä. Yksi kysymys kuitenkin nousee esiin: Donald Trump ja George Soros ovat jonkin
asteisessa sodassa keskenään. Siis kaksi tunnettua illuminaattia. Arvellaan, että Soros yrittää aiheuttaa
vallankaappauksen tai sisällissodan USA:ssa. Trumpin ei ollut tarkoitus päästä presidentiksi, vaan
Clintonin piti voittaa "sirkuspelle" helposti (ainakin Anonymouksen mukaan). Mitä arvelet? Itse aion
Anonymouksen ohjeen mukaisesti vielä toistaiseksi "varustautua mukavalla nojatuolilla, ottaa pop cornia
ja katsella showta", ehkä huomenna tiedän enemmän...

6.
Olli-R 28. helmikuuta 2017 klo 22.56
Kyllä Amerikassa oli valveutuneita kristittyjä, jotka osasivat ennakoida Trumpin voiton, esim. James Key,
joka on pitänyt republikaanipresidenttiä todennäköisempänä Antikristuksena kuin jotakin
demokraattipresidenttiä, jolla ei olisi niin tiiviit ja läheiset suhteet Israeliin. Israel on tässä avain jo

pelkästään Jeesuksen lausuman mukaan (Joh. 5:43). Juutalaisten täytyy hyväksyä valemessias ja koko
Trumpin perhe ja läheiset hallinnon työntekijät ovat kallellaan juutalaisuuteen. Siksi esim. "muslimi"
Barack Obama olisi ollut mahdottomuus Israelia varten. Ja mitenkähän tuo Jerusalemin kolmannen
temppelin rakentaminen ilman Trumpia olisi mahdollista? Puhumattakaan liiton (Jerusalem Covenant
vuodelta 1995) vahvistamisesta (Dan. 9:27). Joten Antikristuksen täytyy olla ainakin näennäisesti
juutalaismielinen.
Sorosta ja vallankaappausta en ole miettinyt niin kovin tarkkaan, mutta illuminaatithan jakautuvat kahteen
ryhmään, kuten Henry Makow on ilmaissut, mutta oleellista on, että nämä kolikon kaksi puolta ovat
samasta saatanallisesta lähteestä. Pasi Toivonen on suomentanut sivuilleen (juutalais)illuminaateista.
http://www.sunpoint.net/~patato/makow243.html
"Samalla kun globalistiset juutalaiset (Soros) ovat vastuussa siitä että muslimeja tulvii Länteen, sionistiset
juutalaiset (Mossad) lietsovat Islamofobian liekkejä ja organisoivat terrori-iskuja. Me voimme odottaa
sarjaa "ISIS:in terrori-iskuja" kuten sellainen joka tapahtui maanantaina Ohiossa sotahysterian
lisäämiseksi."
http://www.sunpoint.net/~patato/makow244.html
"Näyttää olevan vasemmisto (kommunistinen, globalistinen) ja Oikeisto (fasistinen, sionistinen,
nationalistinen) Juutalaisen Illuminatin haara. Trump edustaa jälkimmäistä...Muista Albert Piken profetia
sodasta Sionismin ja Islamin välillä. Trump ajaa Yhdysvallat Islamia vastaan."
Toivottavasti tämä selvensi edes vähän asiaa.

7.
Olli-R 28. helmikuuta 2017 klo 23.12
Niin lisään vielä, että Saatana ikäänkuin tahallaan pistää nämä kaksi Illuminatin haaraa sotimaan
keskenään, jotta haluttu lopputulos (synteesi) saataisiin aikaan eli Uusi Maailman Järjestys kaaoksen
keskeltä (Ordo Ab Chao). Nämä molemmat haarat toteuttavat omaa tehtäväänsä Saatanaa ja hänen
poikaansa varten. Samalla tietenkin Raamatun profetiat täyttyvät.
Esim. Amerikan mahdollinen sisällissota saisi aikaan poikkeustilan (Martial Law), jonka avulla diktatuuri
(poliisivaltio) muodostettaisiin ja kansalaisvapauksia kavennettaisiin. Kaikki tämä sopii Ilmestyskirjan
Petoon.

