
sunnuntai 7. maaliskuuta 2021

Ex-presidentti Donald Trump puhui konservatiivien CPAC-
konferenssissa tänä vuonna, jonka esiintymislava muistutti 
natsien käyttämää Odal-riimua, ja CPACssa oli Trumpia esittävä 
kullattu idolipatsas eli VT:n ”kultainen vasikka” -epäjumala – 
näin lisää vahvistusta Trumpin antikristiudesta ja siihen 
liittyvästä eksytyksestä! (VIDEOITA)

PÄIVITETTY 8.3.2021 (lisätty loppuun yks tuore video samasta aiheesta, mutta laajempi kattaus 

Trump-symboliikasta yhtyen natsisymboliikkaan) 

TRUMP ON ANTIKRISTUS! Monet ovat eksyksissä eivätkä tajua mitä on meneillään. Raamatun profetia
toteutuu väkevän eksytyksen osalta (2. Tess. 2:8-12) parhaillaan, kun yhteen mieheen kohdistetaan lähes
messiaaniset odotukset Amerikan Yhdysvalloissa, jossa kansa on jakautunut kahtia joko kannattamaan 
intohimoisesti republikaanien Donald Trumpia, joka pelastaisi Amerikan pahalta Deep State'lta (Syvä 
Valtio), tai sitten vihaamaan häntä ja antamaan äänensä mille tahansa demokraattiehdokkaalle. 
Seuraavilla Brother Paul'in tekemillä lyhyillä videoilla näytetään hyvin miten ihmispalvonta tai 
epäjumalanpalvonta kohdistuu yhteen mieheen, mikä tuo mieleen 1930-luvun kehityksen Saksassa, 
jolloin karismaattinen Adolf Hitler nousi (kuin tyhjästä) esiin vastustamaan silloista eliittiä, joka oli 
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murentanut Saksaa häpeällisestä 1. maailmansotaan kytkeytyneestä Versailles'n rauhansopimuksesta 
lähtien. Natsismin merkkejä on jälleen ilmassa eli historia toistaa itseään, ja se näytetään tässä 
ensimmäisessä videossa, kun natsisymboliikka oli esillä konservatiiviaktivistien vuotuisessa CPAC-
konferenssissa (Conservative Political Action Conference) Floridan Orlandossa, jossa Trump piti 
ensimmäisen puheensa 20.1.2021 päättyneen virkakautensa 
jälkeen. https://www.iltalehti.fi/ulkomaat/a/f1214b6c-7b8f-4f0e-b8f6-b765ea399179 (28.2.2021)

Antichrist Update: CPAC, QAnon, and Trump's Enemies Are Falling | Bible Prophecy 
Video, Antichrist

https://www.youtube.com/watch?v=zLFpFJFq7Q0 (5.3.2021)

Ymmärsitte varmaan Brother Paul'in videosta sen, kuinka CPAC:n esiintymislava, jolla Trump puhui 
sunnuntaina 28.2.2021, muistutti erästä natsien käyttämää norjalaista riimua (Odal rune tai Othala 
rune)?

https://pbs.twimg.com/media/EvQLDn3WQBcAPwP?format=jpg&name=medium

https://twitter.com/saribethrose/status/1365728747375235072 (Twitter-viestiketju kuvaan 
liittyen)

Natsisymboleista se oli siis Odal-riimu, josta on eri variantteja.

https://en.wikipedia.org/wiki/Odal_(rune)

https://fi.wikipedia.org/wiki/Natsisymboliikka

"Natsit käyttivät riimuja symboleinaan. Riimusymbolit ovat myös siirtyneet uusnatsiryhmille ja 
metallimusiikkiyhtyeille."

https://www.google.com/search?
q=norse+runes+used+by+nazis&tbm=isch&ved=2ahUKEwiuh4TU5ZzvAhULt6QKHUUqAXIQ2-
cCegQIABAA&oq=norse+runes+used+by+nazis&gs_lcp=CgNpbWcQAzoCCAA6BAgAEB5Q4e8JWLa4C
mCJvApoAHAAeACAAbEBiAHsEpIBBDAuMjCYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ8ABAQ&sclient=img
&ei=rgxEYK74G4vukgXF1ISQBw&bih=657&biw=1366&safe=off#imgrc=Y9kDsV95FxYpBM

Tässä mainio artikkeli tuosta CPAC-tilaisuudesta:

CPAC 2021 Open Display of Nazi Symbols (CPAC 2021, Natsisymbolien avoin näyttö)

https://securityboulevard.com/2021/02/cpac-2021-open-display-of-nazi-symbols/ (27.2.20
21)

Lainausta:

”Just to be clear an ancient Norse odal has straight arms, lacking the distinctive up-turned “surrender” 
arms of the SS odal. The Nazis shamelessly appropriated others’ symbols as their own and forever 
tainted them, so sometimes it can be hard to establish the shift from ancient symbol to Nazi beliefs. I’m 
not sure how much that matters though as the Norse odal is often displayed by white supremacist groups
in general, so it’s pretty clearly a symbol of hate.

However, CPAC specifically chose the very distinct Nazi odal as their platform, which cannot be confused
with any other time or affiliation other than Hitler. CPAC went out of their way to use the exact symbol 
banned in Germany, which tracks back logically to 2016 NSM announcements that Donald Trump was 
their man to carry Nazism into American government.”

Suomennos edelliseen:
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"Ainoastaan selvyyden vuoksi, muinaisella norjalaisella odaalilla on suorat käsivarret, 
joista puuttuu SS-odaalin erottuvat ylöspäin kääntyneet "antautumiskyynärvarret". Natsit
omivat häpeämättömästi muiden symbolit omiksi ja saastuttivat ne ikuisesti, joten joskus 
voi olla vaikeaa todeta siirtymistä muinaisesta symbolista natsien uskomuksiin. En ole 
varma, kuinka paljon sillä on merkitystä, mutta koska norjalaiset odaalit näkyvät yleisesti
valkoista ylivaltaa kannattavien ryhmissä, niin se on melko selvästi vihan symboli.

CPAC valitsi kuitenkin foorumikseen nimenomaan hyvin selkeän natsi-odaalin, jota ei 
voida sekoittaa mihinkään muuhun aikaan tai sidokseen kuin Hitleriin. CPAC pyrki 
käyttämään tarkkaa, Saksassa kiellettyä symbolia, joka seuraa loogisesti vuoteen 2016 
liittyviä NSM (kansallissosialistinen liike) -ilmoituksia, joiden mukaan Donald Trump oli 
heidän miehensä kantamaan natsismia Yhdysvaltain hallintoon."

Sitten toinen hämmästyttävä havainto tästä tämänvuotisesta CPAC-konferenssista, jossa paikalle 
kärrättiin ennen Trump'in esiintymistä häntä muistuttava kultainen idolipatsas hänen ihailijoitaan 
varten, jotka voisivat palvoa sitä ennenkuin Trump ilmestyisi sinne. Brother Paul'ia lainaten, tämä olisi 
melkein hauskaa, paitsi että Vanhan Testamentin kultaisen vasikan symboliikka on niin silmiinpistävää, 
että meidän on ravisteltava päätämme epäuskoisesti.

The Golden Calf of Donald J Trump: Can The Trump Crowd Be More Deluded? | Bible 
Prophecy Video (Kultainen vasikka Donald J Trump'ista: Voiko olla Trump-joukkoa 
harhaanjohdetumpaa?)

https://www.youtube.com/watch?v=z63IBTiLA6c (26.2.2021) 

Joten, tässä oli taas lisätodistetta siitä, että Donald Trump on tällä hetkellä paras ehdokas Raamatun 
Antikristukseksi, eräänl. henkiin heränneeksi Hitleriksi (New Age -messias), vieläpä kun hänen 
suosionsa Israelissa on hyvin suuri, jotta juutalaiset voivat vastaanottaa hänet Messiaakseen (ollen 
tosiasiassa valemessias, Joh. 5:43). Ensin Trump'in täytyy kuitenkin kaataa Amerikan demokraatit (+ 
vasemmistoeliitti) ja palata takaisin politiikan huipulle ”kuolinhaavastaan toipuneena Petona” (Ilm. 
13:3,4). Elämme totisesti mielenkiintoisia profeetallisia aikoja!

-------------------------

PÄIVITYS 8.3.2021 (käyttäjän Tamara Desiree Magdalene the Lioness of THE YESHUA uus 
video Trump-petoksesta)

Suspicious Trump Symbolisms (epäilyttävät Trump-symbolit)

https://www.youtube.com/watch?v=IDtgEDjC-tY (8.3.2021) 
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Veli James Key'ltä:

Trumpzilla, The Beast Rises Out Of The Sea - Rev 13:1

https://youtu.be/GdgTJqphDCI?t=516 (alkaa 8:36)

Meghan McCain Warns That Trump IsLike Godzilla Underwater — ‘He’ll ComeBack With A 
Vengeance’

https://hollywoodlife.com/2021/02/17/meghan-mccain-trump-godzilla-the-view/ (17.2.2021)

”Meghan McCain had a dire warning on ‘The View’. Donald Trump’s not gone — he’s like Godzilla and 
will strike again when everyone least expects it.”
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