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ISIS – Suurin uhka sitten 9/11-iskujen?  

Tässä Denison Foorumilta ajankohtainen kulttuurikommentaari tältä viikolta kun äärilaidan islamistijärjestö ISIS 

nostaa päätään Lähi-idässä ollen uhka myös länsimaille. Jutun suomensi: Olli R. 
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Militantit Islamilaisesta valtiosta (IS) piirittivät äskettäin kylää pohjoisessa Irakissa useita 

päiviä ja antoivat sitten asukkaille määräajan kääntyä Islamiin. Kun he kieltäytyivät, yli 80 
miestä tapettiin ja kylän naisia sekä lapsia otettiin vangeiksi. Tämä tapahtui useiden 

viikkojen yleisten raporttien jälkeen jotka liittyivät siihen että jihadistit ristiinnaulitsevat 
kristittyjä, mestaavat heidän lapsiaan ja hautaavat muita elävältä. 
 

On tullut aika Lännen tunnustaa tämä liike maailmanlaajuiseksi uhaksi jota se todella on. 
IS miehittää nyt suuremman alueen kuin Iso-Britannia on. Sen johtaja, Abu Bakr al-

Baghdadi, väittää olevansa profeetta Muhammedin jälkeläinen ja on julistanut itsensä 
islamilaiseksi ”kalifiksi”. ”Kalifi” tarkoittaa ”seuraajaa” ja on nimike, jota sunnimuslimit 

käyttävät niistä jotka johtivat Islamia Muhammedin kuolemasta 20. vuosisadalle. Kun 
Turkista tehtiin maallinen valtio 1. maailmansodan jälkeen, ”kalifikaatti” poistettiin. 
 

Nyt al-Baghdadi väittää muodostaneen sen uudelleen. Hän kehottaa muslimimaailmaa 
liikkumaan kohti Islamilaista valtiota (IS) ja tukemaan liikettään. Militantit kantavat IS-

lippua Indonesiassa ja halki Pohjois-Afrikan. Jihadistiryhmät ympäri maailman ovat 
päättämässä siitä vaihtaako uskollisuuttaan al-Qaidasta häneen. Monien tarkkailijoiden 

mielissä, IS on merkittävin uhka jonka olemme nähneet sitten 9/11-iskujen. 
 

Viikonloppuna yksi lainsäätäjä kutsui islamilaista valtiota ”nousevaksi myrskyksi” ja 
varoitti että ”se ei ole menossa pois”. Eräs muu kutsui sitä ”syöväksi, joka kalvaa joka 
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paikassa”. He ovat oikeassa. Al-Baghdadi on ilmoittanut ryhmänsä aikomuksista marssia 

Roomaan ja Espanjaan, pyrkiessään perustamaan kalifikaattinsa poikki Euroopan. Kun 
hänet siirrettiin amerikkalaisten huostasta irakilaiseen vankilaan vuonna 2009 (josta hänet 

myöhemmin vapautettiin), hän sanoi amerikkalaisille vangitsijoilleen, ”I'll see you in New 
York (Nähdään New Yorkissa)”. 
 

IS seuraa Sayyid Qutb'in, joka on tunnettu radikaalin Islamin ”henkisenä kummisetänä”, 
esittämää strategiaa. Hänen kirjansa, Milestones (Merkkipaaluja), on pohjamaali, joka 

auttoi johdattamaan Osama bin Ladenin terrorismiin ja vaikutti al-Baghdadiin yhtälailla. 
Minä luin sitä kirjoittaessani kirjaa, Radical Islam: What you need to know (Radikaali 

Islam: Mitä sinun täytyy tietää), ja minuun iskettiin sen yksinkertaisella mutta pelottavalla 
logiikalla. 
 

Qutb väitti, että jokainen ihminen maan päällä ansaitsee mahdollisuuden tulla muslimiksi. 

Hän kuitenkin uskoi, että tämä mahdollisuus on olemassa vain, jos henkilö asuu valtiossa, 
joka on todella islamilainen, sellainen, jota hallitaan yksinomaan Sharia-lain mukaisesti 

(muslimien pyhä laki). Näin ollen muslimien täytyy kaataa jokainen hallitus ja määrätä 
tiukka Sharia-laki jokaiseen sivilisaatioon. Vain silloin ihmiset voivat nähdä todellisen 

Islamin ja heillä on mahdollisuus valita se. IS aikoo toteuttaa tätä visiota, Irakissa ja 
Yhdysvalloissa sekä koko maailmassa. 
 

Maailman on nyt aika pysäyttää IS ennenkuin se laajentaa pesäänsä ja aloittaa iskujen 
järjestämisen Israelia ja Länttä vastaan. Ja kristittyjen on nyt aika rukoilla hartaammin 

kuin koskaan että hengellinen herääminen jatkuu ja leviää islamilaisessa maailmassa. 
Muslimit kaikkialla kohtaavat Jeesuksen näyissä ja unissa—rukoile päivittäin Abu al-

Baghdadin ja muiden IS-järjestön johtajien puolesta jotta he kohtaisivat Hänet myöskin. 
Rukoile Jumalaa suojelemaan niitä jotka muutoin tulisivat IS'n uhreiksi. Ja rukoile meidän 

johtajille jumalallista viisautta ja rohkeutta kun he kohottautuvat tähän 
maailmanlaajuiseen haasteeseen. 
 

Saakoon Jumala liikauttaa kansaansa yhtenäiseen ja kiireelliseen esirukoukseen. A.J. 

Gordon: ”Voit tehdä enemmän kuin rukoilla, kun olet rukoillut; mutta et voi koskaan 
tehdä enemmän kuin rukoilla, kunnes olet rukoillut.” Oletko muuten rukoillut? 
 

Kommentti: Minä rukoilen että Herra Jeesus tulisi pian noutamaan omansa ennen tulevaa 
vaivanaikaa, joka on profetoitu Raamatussa. Ei kannata viivyttää Herran tulemusta, vaan antaa 
Jumalan tuomiovälineiden tehdä tehtävänsä luopuneen länsimaailman kohdalla. Tuntekaa Jumalan 
tahto tässä ajassa, johon Jes. 13 sopii. Jeesuksen sanoin: ”Niinkuin oli Nooan päivinä..” (Matt. 
24:37-39) 
 
17. Katso, minä herätän heitä vastaan meedialaiset (=ISIS), jotka eivät hopeasta huoli eivätkä kullasta 
välitä. 
18. Heidän jousensa kaatavat nuoret miehet; he eivät armahda kohdun hedelmää eivätkä lapsia sääli. 
19. Ja Baabelin (=USA), valtakuntain kaunistuksen, kaldealaisten ylpeyden ja loiston, käy niinkuin 
Sodoman ja Gomorran, jotka Jumala hävitti. 

 

Lähettänyt Olli-R klo 17.29 

 

5 kommenttia:

1. 

Anonyymi25. elokuuta 2014 13.15

Mutta eihän 911 iskua tehneet edes arabit militantit. Näitä ei voi verrata toisiinsa, 911 iskut tilasi Amerikan 
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hallinto ja se oli alku UMJ:n seuraaville suurille askeleille. Tekijöitä keksittiin mukaan jotta kaikki 

olevinaan oli Al Qaidan tekoa Bib Ladenin lohdolla. Bin Laden oli aikaan Bushien perhetuttu bisnesten 

kautta. Lentokoneet olivat sotilaskoneita, jotka olivat maalattu vuorokoneiksi. Näin hyvä-veli-verkosto 

toimii ja median avulla kaikki saadaan näyttämään todelta ja salonkikelpoiselta. ISIS on aivan eriluokan 

uhka, jonka tuomiot on kerttu meille Raamatussa mm. Jes.11 luvussa. Kun siellä puhutaan Assyrialaista, 

sillä tarkoitetaan muinaista Assyria, joka nyt on ISIS-ryhmän aluetta. Nämä tahot tulevat vielä 

hyökkäämään Israeliin, kirjoitusten mukaan.  

Tästä mm. Benjamin Turkia on pitänyt hyvän raamattutunnin. 

 

1. 

Olli-R25. elokuuta 2014 14.40

Minun teoriani on että al-Qaida -militantit olivat mukana 911-iskuissa, ja heidän annettiin toimia 

vapaasti Yhdysvalloissa, jotta heidät voitaisiin sitten kokonaan syyllistää. Yhdysvaltain hallinto ja 

CIA tekivät salaisesti yhteistyötä al-Qaidan kanssa. Ei yritettykään pysäyttää näitä 19 arabia jotka 

kaappasivat lentokoneet joista kaksi lensi päin WTC-torneja. Normaalisti USA:n tiedustelu olisi 

estänyt nämä iskut. Uskon siis todella että WTC-torneihin osui matkustajakoneet, mutta 

Pentagoniin iski ehkä ohjus. Lisäksi avitettiin iskujen tehoa asentamalla pommit WTC-tornien 

perustuksille. WTC 7 räjäytettiin luultavasti itse, mutta syyt pantiin militanttien niskoille. Kyllä 

Wikipedian kuvaus sinällään pitää paikkansa kun puhutaan 19 al-Qaidan terroristista, mutta he 

olivat CIA:n kätyreitä. Nyt sama kuvio toistuu kun ISIS-järjestön ovat luoneet CIA ja Obaman 

hallinto. Äärimuslimit syyllistetään tulevista iskuista Amerikan maaperällä. Kannattaa katsoa uusin 

Jonathan Kleckin video ISIS-aiheesta: 

 

**WARNING** OBAMA-LUCIFER-ISIL 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jWqYrLnfomY 

 

Tämä toinen 911 tulee olemaan lopullinen 3. maailmansodan alku NWO'ta varten ja siihen 

tarvitaan ISIS'tä. Obama jo varoitteli viime talvena ydiniskusta Manhattanilla, aivan tarkoituksella. 

Mitä Abu Bakr al-Baghdadi sanoikaan jenkkivartijoilleen? "I'll see you in New York" 

 

2. 

Anonyymi25. elokuuta 2014 23.20

Suurin uhka ei ole isis vaan IHS. 

Jesuiitat ovat baabelin tornin korkein (ihmisistä muodostuva) aste. 

Tuo yläpuolella on sitten vielä henkivallat. 

 

Aiheesta lisää esim. 

 

http://youtu.be/RmeyQDL1Vd0 

 

Ja  

 

http://maallikkoapuri.blogspot.fi/ 
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Anonyymi27. elokuuta 2014 12.58

Asiat ovat moni-ilmeisiä ja mutkikkaita. Minulla on dvd-materiaalia 911 iskuista ystäviltäni USA:sta. 

Faktaa löytyy miinoitetuista kerroksista pilvenpiirtäjissä, samoin mitä kerroin lentokoneista, on totta: 

maalattuja kuljetuskoneita. Pentagoniin iski tavallinen hävittäjä ohjuksensa kanssa. Siitä oli netissä 

runsaasti kuvia aikanaan. Olet Olli oikeassa siinä, että varmaan porukkaa koulutettiin iskuihin, mutta 

yksikään niistä ei kuollut siinä. Koneet kaukoohjattiin kohteisiin! Bush oli samaan aikaan tarkoituksella 

Floridassa, siitäkin on filmiä. Hän ei edes hämmästynyt kun ilmoitus tuli iskuista. Kaikki ne henkilöt, jotka 

vaativat hallitusta vastuuseen ja oikeuteen, ovat tavalla ja toisella "raivattu sivuun", kymmeniä ihmisiä... 

tapettu, selityksetä ovat olleet sitten toisia. Kyllä Jesuiitat ovat 911 tapahtumankin takana. Nämä tahothan 

ovat jesuiittojen kouluttamia. Kaikki CIA:n pomot ovat olleet jesuiittojen kouluttamia. Näin sisäpiiri 

toimii ja asioita tehdään ja järjestellään eri puolilla maailmaa, että Avatar messias saataisiin tulemaan julki 

- sodan jälkeen. Johtajien henkioppaat opastavat näitä johtajia tekemään kaiken sen, mikä vaatii 

antikristuksen esiintulolle. 

 

4. 

Anonyymi27. elokuuta 2014 13.25

On paljon myös väitettä, että Al Qaida on CIA:n luomus. Hyvnkin totta! Onnistunut luomus mahdollistaa 

propagandaa ja peitetarinaa yllin kyllin.  

Osama Bin Laden kuoli jotain v. 2003 munuaisten vajaatoimintaan. Benazir Bhutto sanoi hänen kuolleen 

silloin, nyt Bhuttokin on salamurhattu jo kauan sitten. Ja väitetty Bin Laden, joka lavastettiin ja tapettiin 

taannoin, ei ollut Bin Laden. CIA hoitaa näitä järkytäviä kuvioita, sen taki myös Amerikka kokee saman, 

mitä se on tehnyt muille. Raamattukin sanoo "mitä sinä olet tehnyt, se tehdään sinulle" - ja jopa 

moninkertaisesti. 
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