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ISIS ja Islamin olemus jota Barack Obama ei halua ymmärtää: Hal Lindseyn raportti
syyskuussa 2014
Tässä tunnetun amerikkalaisen pastorin ja profetiatutkijan, Hal Lindsey'n, viikoittainen raportti sivuillaan
ajankohtaisista asioista ja tapahtumista maailmalla. Tällä kertaa Lindsey keskittyy ääri-islamilaisen ISIS-järjestön
olemukseen ja Amerikan presidentin, Barack Obaman, olemattomaan taisteluun sitä vastaan. Kirjoituksesta
paistaa esiin näkemys, että maailmanjohtajat eivät ymmärrä Islamin olemusta, eivätkä haluakaan sitä ymmärtää.
”Maltillinen” muslimi on illuusio, johon Obama on takertunut. Tämän raportin suomensi: Olli R.
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Äskettäin presidentti Barack Obama puhui Islamilaisesta Valtiosta, eri yhteyksissä tunnettu myös
nimillä ISIS tai ISIL. Hän sanoi, ”ISIL ei ole 'islamilainen'. Mikään uskonto ei suvaitse viattomien
tappamista. Ja valtaosa ISIL:n uhreista on ollut muslimeja.”
Presidentti ilmeisesti tarkoittaa että se ei ole ”islamilainen” jossakin epämääräisessä hengellisessä
mielessä, mutta se ei yksinkertaisesti ole totta. Se on toiveajattelua. Joka suhteessa, ISIS on
”islamilainen”. Johdonmukaisesti se heijastaa kovia, perustavanlaatuisia Koraanin, Hadith'in
opetuksia sekä vakavia esimerkkejä Muhammedin omasta elämästä.
Kirjain ”I” tunnuksissa ISIS tai ISIL todellakin seisoo ”Islamin” takana. Sallivatko he kristittyjen ja
juutalaisten liittyä järjestöön? Eivät tietenkään. He pakottavat heidät kääntymään tai kohtaamaan
kuoleman. Kun he valtaavat yhteisön, pystyttävätkö he maallisia oikeusjärjestelmiä? Eivät. He
välittömästi asettavat Sharia-lain voimaan.
Vastatessaan hiljattaiseen ISIS:n videoon jossa mestattiin brittiläinen avustustyöntekijä David Haines,
pääministeri David Cameron sanoi, ”Islam on rauhanuskonto. He (ISIS) eivät ole muslimeja, he ovat
hirviöitä.” Kyllä, Hra pääministeri, he ovat hirviöitä, mutta he ovat myöskin muslimeja.
Presidentti Obama sanoo, etteivät he mitenkään voi olla islamilaisia, koska suurin osa heidän uhreista
on muslimeja. Viiltäjä-Jackin kaikki uhrit olivat brittejä. Tarkoittaako se, että hän ei ollut britti?
Tappajat surmaavat kenet tahansa saatavilla olevan uhrin jonka he löytävät.
Gary Bauer Campaign for Working Families -järjestöstä sanoi, ”Syy miksi valtaosa uhreista on ollut
muslimeja, on maantieteellinen kysymys – ISIL toimii pääasiassa muslimialueella... toistaiseksi. Jos
ISIL, Hamas ja Hizbollah joskus pääsisivät Israeliin, valtaosa heidän uhreistaan tulisi olemaan
juutalaisia.”
Lisäksi heidän muslimitoveriensa tappaminen sopii Koraanin ja Hadith'in opetuksiin. He tappavat
niitä, joita he pitävät luopioina, aivan kuten heidän uskontonsa vaatii. Miljoonat muslimit uskovat,
että heillä on rauhanuskonto, kuten jotkut kristitytkin, koska he eivät ole todella paneutuneet
heidän uskontonsa perustusasiakirjoihin.
En odota että presidentit ovat yhtä suorapuheisia Islamin suhteen kuten joku minun kaltaiseni,

kristitty pastori. Osa työtäni on erottua jyrkästi muista uskomusjärjestelmistä evankeliumin asialla ja
näyttää, niin paljon kuin voin, Jeesuksen ja Hänen Sanansa ääretön paremmuus. Mutta odotan heidän
olevan realistisia arvioidessaan Islamia. Ei ole heidän tehtävänsä luoda vastakohtaisuutta Islamin ja
Kristinuskon välille, mutta heidän tehtävänsä ei myöskään ole sekoittaa näitä kahta.
Maailma haluaa laittaa hymyilevät kasvot uskonnolle. Se opettaa, että kaikki uskonnot ovat
pohjimmiltaan hyviä. Poliittisen korrektiuden kaunisteltu maailma ei aina ole todellista maailmaa
ollenkaan, ja kun valtion politiikka perustuu poliittiseen korrektiuteen tosiasioiden sijaan, tuo valtio
– ja sen kansalaiset – ovat todellisissa vaikeuksissa.
Presidentti näyttää rakentavan uuden strategiansa ISIS:n käsittelemiseksi ajatukseen aseistaa
”maltillisia” kapinallisia auttaakseen meitä taistelemaan ISIS:tä vastaan Syyriassa. Yhden päivän
kuluttua ilmoituksestaan, ”maltilliset” kapinalliset, joihin presidentti Obama oli äsken julkisesti
asettanut uskonsa, suostuivat hyökkäämättömyyssopimukseen ISIS:n kanssa. Pohjimmiltaan he
julkisesti ilmoittivat, etteivät he aio taistella tai vastustaa ISIS:tä.
Tuo sopimus pitää tai sitten ei pidä, mutta se osoittaa hataran pohjan jolla kävelemme. Voisimme
yhtä hyvin rakentaa ISIS-politiikkamme Peter Pan'in ja Helinä-keijun (Tinker Bell) varaan. Maltillisia,
joita etsimme, ei vain ole olemassa.
Aiemmin olen kiitellyt presidentti Obamaa siitä ettei hän ole antanut periksi painostukselle niiden
taholta jotka uskovat tähän myyttiin. Tämä kaikki on nyt muuttunut. Hänen syyskuun 10. päivän
puheessaan, hän teki paitsi heidän olemassaolostaan, niin myös heidän luotettavuudestaan
kulmakiven koskien hänen ISIS-strategiaansa.
Sanomalla, että voimme luottaa heihin nyt, hän myöntäisi siten perustavanlaatuisen virheen
arviossaan. Jos kapinalliset todella olisivat hyviä-kavereita -vaihtoehto Assadille ja ISIS:lle, niin silloin
hän olisi voinut aseistaa heitä kaksi vuotta sitten ja tänään meidän ei tarvitsisi olla tekemisissä
Assadin tai ISIS:n kanssa. Mutta ”maltilliset” olivat illuusio silloin, ja he ovat yhä tänäpäivänä
illuusio.
Syyrian presidentti Bashar al-Assad on epäilemättä paha ja ilkeä ihminen, mutta hän ei ole ISIS. Ja
hän on valtionpäämies jonka tarvitsee ylläpitää jonkinlaista hyväksyntää maailman valtioiden
keskuudessa, toisin kuin ISIS:n, joka uskoo, että mitä julmemmin ja barbaarisemmin se käyttäytyy,
sitä enemmän se miellyttää Allahia.
On varovainen ilmaus sanoa, että tapahtumat ja kehityskulut Lähi-idässä sekä kaikkialla maailmassa
ovat huolestuttavia ja pelottavia. Se on myös vähättelevää sanoa, että suurimmalla osalla
johtajistamme ei ole aavistustakaan siitä, mitä tehdä, koska he kieltäytyvät tunnistamasta vihollista
ja toimimasta tämän arvioinnin pohjalta, eikä sen pohjalta, mikä on poliittisesti hyväksyttävää. Se
tekee sen mitä on tapahtumassa maailmassa vieläkin pelottavammaksi.
Ja ei ole epäilystäkään siitä, että viha kristittyjä ja juutalaisia kohtaan on räjähtämässä ympäri
maailman. Yllättävää kyllä, meidän ”sivistyneessä” maailmassa, mestaukset ja ristiinnaulitsemiset
ovat nyt lehtien pääotsikoissa.
Jeesus itse varoitti siitä, että viimeisinä päivinä meitä vihattaisiin Hänen nimensä tähden. Kuten olen
sanonut monta kertaa, mielestäni fyysinen kristittyjen vaino on tulossa pian Amerikkaan. Aiotko olla
valmis seisomaan vahvana niinä päivinä? Monille veljille ja sisarille muissa maissa, ”ne päivät” ovat
jo täällä.
Tällä viikolla aion myös keskustella siitä kuinka voit valmistaa itseäsi henkisesti ja hengellisesti sitä
aikaa varten jolloin sinun täytyy päättää kiellätkö Kristuksen vai vaarannatko työsi, ystäväsi,
mukavuutesi, tai kenties henkesi pysymällä uskollisena Hänelle.
Älä missaa tämän viikon raporttia täällä sunnuntaina.
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