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Liberaali vasemmisto Amerikassa on ryhtynyt vastaiskuun Trumpin valintaa vastaan ja 
juonii jotakin?! 

Tässä tuore suomentamani viikkoraportti tunnetulta amerikkalaiselta evankelistalta ja eskatologilta, pastori Hal 
Lindsey'ltä, joka pelkää liberaalin vasemmiston Barack Obaman ja George Soroksen johdolla romuttavan 
Amerikan konservatiivisen vaalituloksen, jota Trumpin valinta presidentiksi edustaa. Hän panee merkille vaalien 
jälkeisen suuren vastustuksen ja järjestäytymisen Trumpia vastaan Yhdysvalloissa, joka voi olla kohtalokasta. 
Käsitykseni Lindsey'stä tämän raportin myötä on, että hän uskoo edelleen Amerikan voivan selviytyä, mikäli mm.
kristityt tekevät tarpeeksi rukoustyötä, eikä hänellä näin ole harmainta aavistustakaan siitä, mitä pahaa myös 
Trumpin hallinto voi luoda Amerikkaan ja muualle maailmaan. Lindsey on hyvin paljon neokonservatiivisen 
amerikkalaisen kristillisen oikeiston talutusnuorassa ja siis melko poliittinen kannanotoissaan. Mutta eipä silti, on 
hyvä tuoda esille sitä suurta luopumusta kristillisistä perusarvoista ja moraalista, jota on harrastettu Amerikassa 
varsinkin presidentti Obaman virkakausina. Se luultavasti jatkuukin vaikka Lindsey toivoo rukousta maansa 
puolesta. Hän on tyypillinen amerikkalainen patriootti ja luottaa Trumpin hallinnon tuovan muutosta asioihin. Itse 
en usko Trumpin hyvyyteen ja hän pikemmin jakaa maata vaarallisesti ja luo uusia uhkakuvia, kuten nähdään 
Trump-vastaisista mielenosoituksista. Obama oli tässä mielessä vaaraton. Poikkeustilan julistaminen Amerikkaan 
on täysin mahdollista lähitulevaisuudessa ja silloin se tietää diktatuuria, jossa yksilönvapauksia kavennetaan. 
Liekö tämä juuri Rothschild-illuminaattien päämääräkin, jotka itseasiassa nostivat Donald Trumpin valtaan?! 
Katsokaa seuraava juttu, jonka sain ystävältäni Jyrkiltä.

Oletteko kuulleet, että "pahat pojat" pelastivat Trumpin talousahdingosta ja tekivät hänestä 
juoksupoikansa?

- 30 years ago members of the Rothschild family saved Trump from bankruptcy and took him under their 
wing. They recognised his potential as a “man of use” and “colourful front man” for a secretive 
organisation that prefers to keep itself in the shadows.

http://yournewswire.com/rothschilds-caught-rigging-the-us-presidential-election/
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Muistatko pari viikkoa sitten kun kerroin, että taistelu Amerikasta on nyt alkamassa? Donald Trumpin 
valinta Yhdysvaltojen 45. presidentiksi oli vasta alkua.

Luulit näkeväsi vastustusta vaalikampanjan aikana. Uskon, että mikään silloin ei vertaudu siihen, 
mitä näemme nyt kun presidentti Trumpilla todella on valtaa toteuttaa hänen kampanjalupauksiaan.

Uskon, että hänen yrityksiään tehdä asioita, joita hänet valittiin tekemään, tullaan vastustamaan 
vasemmiston ja Washingtonin vallanpitäjien toimesta niin raivokkaasti ja katkeruuden vallassa, että 
se tainnuttaa useimmat meistä. Presidenttiä ja hänen liittolaisiaan vastaan eivät taistele joka 
askeleella ainoastaan demokraatit ja liberaali vasemmisto, vaan heitä vastustavat myös vallanpitäjä-
republikaanit, valtamedia, mureneva Euroopan Unioni, monet muslimit, globalistit, jotka pyrkivät 
poistamaan kaikki rajat ja kansallisen itsemääräämisoikeuden, sekä miljoonat amerikkalaiset, jotka 
saavat tietonsa vallanpitäjien medioista.

http://nokialainen.blogspot.fi/2017/02/liberaali-vasemmisto-amerikassa-on.html
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Uskon, että häntä tullaan sabotoimaan myös Obaman hallinnon jäljellejääneillä elementeillä, jotka 
jäävät tiedustelu- ja lainvalvontavirastoihin ja häntä tulee varmastikin vastustamaan miljoonat 
liittovaltion byrokraatit, jotka vastustavat mitä tahansa heidän lukumääriensä tai etujensa 
supistamista.

Toisin kuin mitkään muut presidentit viimeisen sadan vuoden aikana, presidentti Trump joutuu myös 
tekemisiin suuren yleisön ja hänen edeltäjäänsä palvovan kulissien takana toimivan opposition 
kanssa. Rikkoen pitkäaikaisen perinteen, presidentti Obama on jäänyt Washingtoniin ja perustanut 
yrityksen kahden mailin säteelle Valkoisesta Talosta. Palaessaan juurilleen (jättikö hän muuten 
koskaan niitä?), hän on tullut takaisin yhteisölliseen järjestäytymistoimintaan ja harjoittaa 
jakopolitiikkaa. Hän on aktiivisesti rakentamassa organisaatiota, jossa on ammattitaitoinen 
henkilökunta ja suunnitelmalliset koulutusohjelmat, joiden ainoana tarkoituksena on säilyttää hänen 
”perintönsä” ja edistää äärivasemmiston agendaa, jota hän auttoi eteenpäin toisella 
virkakaudellaan.

On hyvin paljon enemmän asioita käynnissä täällä kuin vain sisäpolitiikka. Uskon, että tulemme 
näkemään taistelun pahojen voimien (tämä ei ole liioittelua) ja hyvien voimien (menisin niin pitkälle 
kuin sanoakseni vanhurskauden voimien) välillä, joka vaatii kaiken päättäväisyytemme ryhtyä 
taisteluun ja halukkuuden välittää esirukouksia, joita voimme kerätä.

Hyvä esimerkki tästä on ”Naisten marssi Washingtonissa”, joka järjestettiin yhden päivän kuluttua 
presidentti Trumpin virkaanastujaisista Washington D.C:ssä ja kaupungeissa muuallakin. Jopa 
Lontoossa.

Valtamedia nuoleskeli väkijoukkojen ja julkkisten perään, joita osallistui marssiin. Eräs uutiskanava 
kutsui sitä jopa ”valtavaksi, spontaaniksi vyöryksi”.

”Valtava?” Ehkä. ”Spontaani?” Kaukana siitä.

Se oli erittäin suunniteltu ja mainostettu viikkoja etukäteen. Sitä sponsoroi kymmenet organisaatiot, 
jotka ovat sitoutuneita joko jouduttamaan Amerikan moraalista rappiota tai kiirehtimään meidän 
avoimen ja vapaan yhteiskunnan lakkauttamista.

Eräs kirjoittaja New York Times'iin (kumma kyllä, naispuolinen muslimi ja Trumpin kannattaja) tutki 
marssin sponsoroinnin koostumusta. Tässä tulee hänen tutkimustuloksensa: ainakin 56 sponsoreista 
sai rahoitusta pahamaineiselta globalistilta ja anti-amerikkalaiselta George Sorokselta.

Sponsoreihin sisältyi monenlaisia ryhmiä, kuten Amerikan humanistinen järjestö (American Humanist 
Organization), Planned Parenthood, USA:n kommunistinen puolue, Amerikan Ateistit, Amnesty 
International, Amerikkalais-islamilaisten suhteiden neuvosto (Council on American Islamic Relations 
(CAIR)), GLAAD, Kansallinen aborttiliitto (National Abortion Federation) sekä Occupy Wall Street. 
Kaksi asiaa, jotka näille kaikille olivat yhteisiä (sen lisäksi George Sorokselle): ne kaikki vastustavat 
perinteisiä amerikkalaisia arvoja ja useimmat niistä – ytimeltään – viime kädessä sortavat naisia ja 
lapsia.

Useimmat puhujat käyttivät kiihottavaa kieltä ja monet olivat erittäin vulgaareja. Marssin järjestäjät
jopa mainostivat päähinettä, joka varustettiin sellaisella kaksimielisyydellä, että en aio toistaa sitä 
tässä. Mutta muutama vuosi sitten, jopa liberaalit feministit eivät olisi käyttäneet tuommoista 
termiä julkisesti.

Mielestäni voidaan turvallisesti sanoa, että promoottorit pyrkivät vähentämään naisten säädyllisyyttä 
ja arvokkuutta niin paljon kuin mahdollista. Ja he onnistuivat.

Mutta ainakin marssi oli suhteellisen väkivallaton.

Valitettavasti samaa ei voida sanoa Kalifornian yliopiston marssista Berkeley'ssa.



Kun työskentelin Campus Crusade for Christ -järjestössä Berkeley'ssa 1960-luvun lopussa, se oli 
”sananvapaus”-liikkeen kukoistuskautta. Tänä päivänä Berkeley'ssa, ”sananvapaus” on vain kaukainen
muisto. Jos sitäkään.

Itseasiassa, jos et sano täsmälleen sitä mitä tiedekunta ja monet oppilaat haluavat sinun sanovan he 
ampuvat sinut alas ja/tai estävät kuulijakuntaasi osallistumasta.

Jos tämä ei pysäytä sinua, he ovat valmiita murtamaan sinut, sammuttamaan sinut, tai uhkaavat 
tappaa sinut. Niin paljon tilaa sananvapaudelle sananvapauden syntymäpaikassa. Mutta se on 
looginen tulos yli puolen vuosisadan intensiivisestä aivopesusta, jota professorit ja tiedekunta ovat 
harjoittaneet, mikä on täysin vastakkaista useimmille arvoille, jotka tekivät Amerikasta suuren ja, 
ironista kyllä, antoivat heille sananvapauden opettaa, ja juuri niillä kampuksilla, joissa he väijyvät 
nykyään.

Kun Breitbart News'in päätoimittaja yritti puhua yliopistoalueella äskettäin, puhkesi mellakoita. 
Tulipaloja sytytettiin. Ikkunoita rikottiin. Poliisia vastaan hyökättiin.

Hämmästyttävästi, puhuja oli sellainen normaalisti vasemmistolaisten tiedekuntien ihannoima 
henkilö useimmissa amerikkalaisissa yliopistoissa. Milo Yiannopoulos on avoimesti homo ja hyvin 
peittelemätön seksuaalisuutensa suhteen.

Milo'n ongelma, kuitenkin, ja syy miksi mielenosoittajat aiheuttivat tällaista tuhoa, on se, että hän 
on äänekäs presidentti Trumpin tukija. Kai tiedämme nyt, että poliittisesti konservatiivinen asenne 
pieraisee räikeälle homoseksuaaliselle elämäntavalle. Vau! Kuka olisi arvannut käyvän näin? Eikö ole 
hämmästyttävää, kuinka ”poliittinen korrektius” voi olla niin pikkutarkkaa?

Yksi kaaoksen yllyttäjistä Berkeley'ssa oli järjestö nimeltään ”BAMN”, lyhenne sanoille ”By Any Means
Necessary (keinolla millä hyvänsä)”. Vaikka se on kansallinen organisaatio niin paikallisosasto johti 
väkivaltaisia mielenosoituksia. Ja paikallisosastoa johtaa nainen, Yvette Felarca, joka on saanut 
kansallista mainetta hänen televisioidusta fyysisestä pahoinpitelystä erästä henkilöä kohtaan, joka oli
eri mieltä hänen kanssaan mielenosoituksessa.

Neiti Felarca'lla on myös melkoinen maine Berkeley'n alueella johtuen hänen yltiöpäisestä tuestaan 
muille asioille, jotka menevät usein vastoin useimpien amerikkalaisten vakaumuksia.

Mutta se, mikä tekee neiti Felarca'n käyttäytymisestä ja historiasta niin mielenkiintoisen, on, että 
päiväsaikaan hän toimii keskikoulun opettajana Berkeley'ssa, Kaliforniassa.

Eikö se saa sinua ihmettelemään kuka opettaa lapsiasi?

Jo vuonna 1838, yli kaksi vuosikymmentä ennenkuin hänestä tuli presidentti, Abraham Lincoln (joka 
muuten, ei voittanut enemmistöä kansanäänestyksellä), ennusti sen, mitä olemme näkemässä nyt 
Amerikassa. Hän sanoi puheessaan, että Amerikkaa ei koskaan vallattaisi vieraan vallan sotilaallisella 
voimalla. Hän sanoi: ”Missä vaiheessa sitten voimme odottaa vaaran lähestyvän? Minä vastaan. Jos se 
joskus saavuttaa meidät, niin sen on noustava keskuudestamme; se ei voi tulla ulkomailta. Jos tuho 
tulee osaksemme, niin meidän on oltava paljolti itse sen käsikirjoittajia ja viimeistelijöitä.”

Vaikka elämme nyt aikaa, jolloin mannertenväliset ballistiset ohjukset (ICBMs), omaten 
käsittämättömän tuhovoiman, voivat saavuttaa Amerikan sydänmaat minuuteissa, niin uskon 
kuitenkin, että herra Lincoln'in sanat ovat totta. Jos Amerikka kaatuu, se tulee olemaan moraalisen 
rappion seurausta sisältäpäin.

Ja uskon, että olemme nyt kuolinkamppailussa noiden rappiovoimien kanssa. Siksi olen sitä mieltä, 
että esirukous maamme puolesta pitäisi olla osa päivittäistä rukouselämäämme. Vain Jumalan armo 
voi pelastaa kansamme.

Lopuksi, olemme kaikki tutustuneet tarinaan suuresta vedenpaisumuksesta, joka tuhosi melkein 



kaiken elämän maapallolta Nooan päivinä. Se, mitä useimmat ihmiset eivät tiedä, on se 
hämmästyttävä tarina koskien sitä mitä tapahtui aikana ennen tuota katastrofaalista tapahtumaa.

Uskomattomasti, ihmiskunta oli vieläkin turmeltuneempi silloin kuin se on nyt. Itseasiassa se oli niin 
turmeltunut ja väkivaltainen, että Jumala ”katui tehneensä ihmiset maan päälle, ja hän tuli 
murheelliseksi sydämessänsä.” (Genesis 6:6, KR 33/38)

Sitten tilanne paheni! Saatana käynnisti nerokkaan suunnitelman tunkeutua maaplaneetalle ja 
turmella ihmiskunta niin, että Jumala ei voisi koskaan soveltaa ennen ihmisen luomista annettua 
tuomiota, jonka hän oli julistanut kaikille niille enkeleille, jotka olivat lähteneet mukaan Luciferin 
kapinaan.

Hän myös näki tämän keinona häiritä ja tuhota mikä tahansa suunnitelma, joka Jumalalla oli 
ihmiskunnan lunastusta varten.

Joten hänen kapinalliset enkelinsä omaksuivat ihmisen muodon ja puijasivat naisia menemään 
kanssaan naimisiin. Lapset näistä liitoista olivat uskomattomia. Itseasiassa, kirjaimellisessa heprean 
käännöksessä Genesiksen luvusta 6:4, Jumala paljasti Moosekselle, että nämä lapset olivat ”noiden 
muinaisaikojen superihmisiä, jotka olivat kuuluisia heidän uskomattomista sankariteoistaan.”

Nämä olivat kirjaimellisesti jättiläisiä (heprean sanasta nephilim), jotka vaeltelivat maan päällä.

Kun Nephilim-tartunta levisi, ja ihmiskunnan puhtaus oli uhattuna, Jumala päätti 
”uudelleenkäynnistää (reboot)” ihmiskunnan. Hän valitsi Nooan ja hänen perheensä koska ”Nooa oli 
oikeudenmukainen mies... ja Nooa vaelsi Jumalan yhteydessä.” (Genesis 6:9) Mutta, Hän lisäksi 
valitsi hänet koska ”Nooa...oli hurskas ja nuhteeton aikalaistensa keskuudessa...” (Genesis 6:9)

Tämä tarkoittaa myös sitä, että hän oli ”täydellinen sukupuussaan”. Toisin sanoen, Nooa oli täysin 
ihminen. Hän ei ollut suvusta, joka oli sekoittunut langenneiden enkelien kanssa.

Nooan ja hänen perheensä ollessa turvallisesti arkissa, Jumala hävitti maailman suuren 
vedenpaisumuksen avulla. Hän ei tehnyt sitä pelkästään johtuen ihmiskunnan hirvittävästä 
pahuudesta, vaan myöskin ihmiskunnan säilyttämiseksi. Nefilit kuolivat kaikki tulvassa. Langenneet 
enkelit pantiin kahleisiin ja heitettiin pimeään kuiluun odottamaan lopullista tuomiota.

Tämä takasi sen, että langenneet enkelit eivät koskaan enää voisi seurustella ihmisten kanssa. Sitten 
se avasi tien Jumalalle säätää Hänen suunnitelmansa, joka lunastaisi ihmiskunnan synnistä, jonka se 
oli valinnut Eedenin puutarhassa.

Ymmärtääksemme lankeemuksen, meitä auttaa Vanhan ja Uuden Testamentin käsittäminen. Se antaa
meille tarkemman näkemyksen Jumalan suunnitelmasta ihmiskuntaa varten.

Mutta Raamattu kuvaa myös työssään olevien pahojen voimien uskomattoman kyvyn tuhota koko 
Jumalan luomakunta. Sen pitäisi vakuuttaa meille, että emme voi kohdata näitä vahvoja voimia 
yksin. Me jokainen tarvitsemme Pyhän Hengen elävän voiman elämiimme, jotta voimme olla 
”enemmän kuin voittajia”. (Room. 8:37)

Jos et ole vastaanottanut tuota Pyhän Hengen voimaa elämääsi hyväksymällä Jeesuksen Kristuksen 
sovitustyötä Golgatalla, niin voit tehdä sen nyt. Sinun on vain tunnustettava, että uskot Jeesukseen 
Kristukseen, joka on se, joka Hän sanoo olevansa, eli elävän Jumalan Poika. Tunnusta, että olet 
syntinen. Pyydä Hänen anteeksiantoaan, armoa ja laupeutta. Sitten usko, että Hän tulee tekemään 
sen, mitä Hän sanoo tekevänsä, ja hyväksy anteeksiantamuksen ilmainen lahja, että Hän kuoli 
lunastaaksesi sinut.

Jos teit sen vilpittömin sydämin, niin sitten olet juuri liittynyt Jumalan ikuiseen perheeseen.

Pyydä Jumalaa johdattamaan sinut seurakuntaan, jossa pastori opettaa Raamatun tosi periaatteita, 



eikä vain hyvältä tuntuvaa itsensä kehittämisen oppia. Tarvitset vankkaa raamattuopetusta, joka 
auttaa sinua kasvamaan vahvaksi Herrassa ja muiden uskovien yhteyteen, jotka kannustavat sinua.

Lue Raamattua. Ehdotan aloittamaan Uuden Testamentin Johanneksen evankeliumista. Ja rukoile 
päivittäin Jumalaa kasvaaksesi Hänen voimassaan.

Onnittelut! Kohtaat nyt onnen ikuisuuden. Jumalan itsensä riemukkaassa läsnäolossa.

Älä missaa tämän viikon raporttia täällä.

God Bless,

Hal Lindsey

Lähettänyt Olli-R klo 23.20 

http://nokialainen.blogspot.fi/2017/02/liberaali-vasemmisto-amerikassa-on.html

	sunnuntai 19. helmikuuta 2017
	Liberaali vasemmisto Amerikassa on ryhtynyt vastaiskuun Trumpin valintaa vastaan ja juonii jotakin?!


