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Lähi-idän ruutitynnyri palamassa – muslimi muslimia vastaan ja USA:n vaikutusvalta 
heikentynyt 

Tässä tuore Watchman Warning -raportti tunnetulta amerikkalaiselta kirjailijalta ja profetiatutkijalta, pastori Hal 
Lindsey'lta, joka käsittelee Lähi-idän nykyistä sekasotkua kun islamin kaksi lahkoa, sunnit ja shiiat, ovat toistensa 
kurkussa kahden Lähi-idän mahtivaltion, shiialaisen Iranin ja sunnilaisen Saudi-Arabian, kamppaillessa keskenään 
alueen valta-asemasta tai johtajuudesta. USA:n rooli Lähi-idässä on heikentynyt presidentti Obaman kaudella ja 
tätä USA:n aseman heikentymistä hyväksikäyttäen ovi on avautunut venäläisille, jotka toteuttavat Raamatun 
muinaisia ennustuksia. Ajankohtaisen artikkelin suomensi: Samuel Korhonen
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Lähi-Itä on pitkään ollut ruutitynnyri ja juuri nyt tuota ruutitynnyriä asuttavat ihmiset, joilla on 

http://nokialainen.blogspot.fi/2016/01/lahi-idan-ruutitynnyri-palamassa.html
http://nokialainen.blogspot.fi/2016/01/lahi-idan-ruutitynnyri-palamassa.html
http://www.hallindsey.com/ww-1-9-2016/
http://1.bp.blogspot.com/-zBZqyxuElhU/VpPdCAkzMCI/AAAAAAAAGQw/znr_RNl2eP0/s1600/IranSaudi.jpg
http://2.bp.blogspot.com/--m50ktjFIJY/VpPdSqAS__I/AAAAAAAAGQ4/2I9t7Z_LdtU/s1600/arkkuliina.jpg


tulisoihdut. Viime viikolla vihollisuudet alueella saavuttivat uuden tason, mutta tällä kertaa raivo ei 
ole Israelia vastaan. Se on muslimi muslimia vastaan; sunnilainen shiialaista vastaa. Heidän välisensä 
sodan mahdollisuus heittää arkkuliinan yli koko planeetan. 

Sunni- ja shiiamuslimit ovat olleet toistensa kurkussa siitä saakka, kun Muhammed kuoli vuonna 632 
AD. 85 – 90% maailman muslimeista ovat sunneja. Sen perusteella luulisi, että shiiat ovat 
marginaalinen vähemmistö, mutta radikaalit shiialaiset hallitsevat Irania, valtiota, joka on vahvistunut
merkittävästi ydinsopimuksen jälkeen, jonka se teki USA:n ja viiden muun maailmanvallan kanssa 
viime kesänä. 

Yksi harvoin keskusteltu Iranin ydinsopimuksen sivuvaikutus on ollut sunnien ja shiiojen välisen 
räjähdysherkän suhteen paheneminen. Sopimuksen jälkeen kumpikin puoli nosti sotaisuuttaan. 
Sunnien johtama Saudi-Arabia teki voitavansa laskeakseen maailman öljynhinnat juuri, kun Iran 
valmistautui palaamaan globaaleille markkinoille vuosien pakotteiden jälkeen. Saudit ja iranilaiset 
ovat sotineet välikäsien kautta useissa maissa, kuten Syyriassa ja suoraan Jemenissä. 

Jännitteet kohosivat kokonaan uudelle tasolle viime viikon lopulla, kun Saudi-Arabia teloitti shiia-
papin nimeltä Nimr Baqr al-Nimr yhdessä 47 muun vangin kanssa. Iranilaisten mielenosoittajien 
hyökättyä Saudien suurlähetystöä vastaan Teheranissa Saudi-Arabian kuningaskunta katkaisi 
diplomaattiset suhteet Iranin kanssa. Saudit keskeyttivät myös lentoyhtiöiden lennot kahden maan 
välillä. 

Sitten konflikti levisi toisiin maihin. Bahrain katkaisi diplomaattiset suhteet Iraniin. Arabiemiirikunnat 
kutsui pois suurlähettiläänsä. Vihamielisyydet levisivät Afrikkaan, jossa Sudan kutsui pois 
suurlähettiläänsä Iranissa ja karkotti Iranin suurlähettilään. Venäjä ja Kiina, kumpikin Iranin 
liittolaisia, ovat tulleet rähäkkään tarjoamaan palveluksiaan rauhantekijöinä. 

Tässä taistelussa ei ole mitään selväpiirteistä ”hyvää kaveria”. Iran näyttää olevan valmis 
räjäyttämään maailman kaaokseen uskoen sen tuovan takaisin heidän muslimimessiaansa, ”Mahdin”. 
He lupaavat pyyhkäistä Israelin maan päältä. He rahoittavat terrorismia. Historiallisesti he ovat 
tarjonneet turvasataman terroristeille. He rakastavat huutoa: ”Kuolema Amerikalle”. Ja he edelleen 
kehittävät ydinaseita ja niitä kuljettavia mannertenvälisiä ohjuksia (ICBM). 

Toisaalta Saudi-Arabian koko olemassaolo perustuu liikkeeseen nimeltä ”wahhabismi” sunnilaisen 
Islamin sisällä. Se sai nimensä 18. vuosisadan sunnilaisesta saarnaajasta nimeltä Muhammad ibn Abd 
al-Wahhab. Hän saarnasi ankaraa ja fundamentalistista Islamin muotoa kehottaen uskonnon 
harjoittajia palaamaan sen perustaviin opinkappaleisiin. 

Vuonna 1744 al-Wahhab käännytti Muhammad bin Saud'in, saudi-dynastian ja ensimmäisen saudi-
valtion perustajan. Ottomaanit löivät myöhemmin saudit, mutta saudi-dynastia ei mennyt pois ja pysyi
valtana alueella. Moderni Saudi-Arabia perustettiin vuonna 1932. 

Wahhabismi jäi maan lakien ja hallinnon filosofian pohjaksi. Siksi Saudien rangaistuksiin kuuluvat 
mestaus, kivittäminen, jäsenten katkominen ja ruoskiminen, usein julkinen. Se on paikka, jossa 
raiskauksen uhreja voidaan kohdella pahemmin kuin raiskaajia. Eräässä tapauksesssa seitsemän miestä
joukkoraiskasivat teini-ikäisen tytön, mutta koska hänellä ei ollut saattajaa mukanaan sillä kertaa, 
niin oikeus rankaisi myös häntä. Itseasiassa hän sai enemmän ruoskaniskuja kuin yksi hänen 
raiskaajistaan. 

Olette varmaan kuulleet, että naiset eivät voi lain mukaan ajaa autoa Saudi-Arabiassa, mutta heille 
on myös laitonta koetella päällensä vaatteita ostoksilla, mennä hautausmaalle, ostaa barbi, mennä 
uimaan tai keskustella miesten kanssa, jotka eivät ole sukulaisia. Heidän ei tarvitse peittää kasvojaan,
mutta heidän ei sallita pitää vaatteita, tai meikata niin, että se voisi ”korostaa heidän kauneuttaan”. 
Ja kuten edellä on sanottu, saudiarabialaiset naiset eivät voi mennä kodin ulkopuolelle ilman 
saattajaa, josta käytetään nimitystä ”mahram”. 

Tästä kaikesta huolimatta USA:lla on ollut yleensä hyvät suhteet saudivaltioon. Yhteen aikaan USA 



luultavasti olisi voinut puhumalla saada Riyadh'in luopumaan tämän shiiapapin teloituksesta, mutta 
Iranin ydisopimus muutti tilanteen. Saudi Arabia ei luota enää USA:han. Se kokee, että USA on mennyt
shiiojen puolelle. 

Iran-sopimuksella USA vieraannutti suuren osan sunnilaista muslimimaailmaa ja sunneja on vähintään 
85% maailman islamilaisesta väestöstä. 

Saatat odottaa, että antamalla Iranille ydinsopimuksessa melkein kaiken, mitä se halusi, Amerikka 
olisi ainakin kääntänyt shiiat ystäviksi. Shiiat kuitenkin kunnioittavat lujuutta ja kun annoimme 
neuvotteluissa pois kaiken, se vain lisäsi heidän halveksuntaansa. 

Lähi-Idässä kukaan ei ole varma kenen puolella USA seisoo. Ydinsopimuksessa USA seisoo Iranin rinnalla
Saudi-Arabiaa ja muita sunnimuslimivaltioita vastaan. Jemenissä USA seisoo Saudi-Arabian rinnalla 
Irania ja muita shiiavaltioita vastaan. Irakissa USA näyttää seisovan shiiahallituksen rinnalla kurdeja ja
sunneja vastaan. Syyriassa USA seisoo presidentti Bashar al-Assad'ia ja hänen liittolaisiaan, iranilaisia, 
vastaan. USA vastustaa myös sunnilaisia terroristiryhmiä, kuten ISIS ja al-Qaida. Amerikka väittää 
olevansa Syyrian ”maltillisten kapinallisten” puolella, mutta ei näytä löytävän sellaisia. 

Luetteloa voisi jatkaa. USA sekä vastustaa että puolustaa käytännössä jokaista Lähi-Idän monista 
ryhmittymistä. Tämä ulkopolitiikan kaaos on jättänyt kaikki hämmentyneiksi eikä kukaan luota 
Yhdysvaltoihin. Vaikka toimiikin edelleen alueella USA on haaskannut pois ystävyyssuhteensa, 
vaikutusvaltansa ja asemansa. 

Tämä avasi oven venäläisille. He ovat tarttuneet tilaisuuteen täyttää tyhjiö, jossa USA kerran seisoi. 
Niin tehdessään Vladimir Putin on siististi sijoittanut Venäjän toteuttamaan Raamatussa 2500 vuotta 
sitten ennustettua roolia. Rukoilkaa, että selviäisimme presidentti Obaman kaudesta. Jos saamme 
uuden vasemmistolaisen presidentin, loppumme on tullut. 

Lähettänyt Olli-R klo 18.54
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