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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 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
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Takakansi
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Kirja valottaa tiivistetysti presidentti Donald J Trumpin uskonnollista taustaa
ja kuinka Yhdysvaltain presidentinvaaleissa karismaattisen valtateologian
(Uusi Apostolinen Uskonpuhdistus, NAR) ja amerikkalaisen kristillisen
oikeiston vaikutus oli suurempi kuin koskaan aiemmin. Trumpin valinnan
jälkeen näitä henkilöitä kutsuttiin hänen hengellisiksi neuvonantajikseen.
Mm. menestysteologi Paula Whitella on suuri vaikutus Trumpiin.

Amerikkalainen karismaattinen liike on levittäytynyt ympäri maailmaa
menestysteologiasaarnaajien TV -ohjelmien ja uusien ”profeettojen” sekä
”apostoleiden” ilmestysten ja ”suoraan Jumalalta saatujen” sanomien kautta.
Suuri joukko karismaattisia kristittyjä ympäri maailmaa uskoo
profeettojensa puheet ja väitteet erityisestä ”lopun ajan” valtavasta
herätyksestä, jonka kautta maailma alistetaan NAR -mielisten johtajien
alaisuuteen. Trumpin valtaannousu nähdään tässä liikkeessä heidän
ideologiansa mukaiseksi Jumalan tahdoksi.

Jo ennen Trumpin valintaa eräät karismaattisen liikkeen profeetat antoivat
profetioita ja julistuksia, joiden keskipisteessä olivat Amerikan suuruus ja
Trumpin erityinen asema Jumalan valittuna kansanjohtajana. Näistä ehkä
merkittävin oli Mark Taylorin  ”Ylipäällikkö -profetia” jota kirjassa myös
arvioidaan. Trump otti teemakseen ”Make America Great Again” -lauseen,
jota ajatusta karismaattisen ja kristillisen oikeiston johtajat ovat seuraajilleen
iskostaneet. Kirjassa esitetään ja arvioidaan näitä profetioita ja niiden
esittäjien kokemuksia, jotka ovat kultillista gnostilaista ja New Age
alkuperää pikemmin kuin Raamatun Jumalan ilmoitusta.
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