Todellisuudessa arabialaisen uskonnon historia
lähtee liikkeelle ”Taivaan joukoista,” jotka syntyivät Baabelissa noin vuonna noin 1650. Semiramis
ja Nimron niminen pariskunta panivat alulle
okkultistisen epäjumalanpalveluksen, jossa uhrattiin ihmisuhreja Molokille eli Nimrodille!
Sieltä lähti aurinkojumala Baalin palvonta liikkeelle. Myöskin kuujumalaa palvottiin. Näitä ”taivaan
joukkoja” palvottiin arabiassa vuosisatoja. Siellä
oli monenlaisia jumalia.
Mekan Kaabassa oli epäjumalien palvontakeskus,
jossa oli paljon jumalia. Oli esimerkiksi jumala
vuoden jokaiselle päivälle, 360 kpl.

Islamin opin aikajana, versio 1.
- Jana juutalaisen ajanlaskun mukaan, vuodesta 1. - vuoteen 6 000.
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Sodoman hävitys

Baabelin torni

Adam luotiin

Vedenpaisumus

Ennen vuotta 4 400 ei löydy mitään eikä mistään historiallista merkintää Islamin uskosta!

Jeesus syntyy 3760

Juutalaiset
Egyptissä
orjina

2000

3000

Mohammed asettui Kaabaan vuonna 632. Siellä
hän muokkasi uuden islamin uskonnon. Hän
poisti vallalla olleen monijumalisuuden ja otti
käyttöön pääjumala Allahin. Hän otti keskuspaikakseen Mekan.
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Meidän ajanlaskumme alkaa
Kuvassa näkyy kaksi eri ajanlaskusysteemiä:
1. Juutalainen ajanlasku, joka alkaa Adamin syntymästä.
2. Meidän ajanlaskumme, joka alkaa Jeesuksen syntymästä

Meillä on nyt vuosi 2015

Islamin opin aikakausi
on tämä vihreä alue!
Muhammed loi Islamin uskonnon

Islamin usko syntyi n. 4 400 vuotta Adamin syntymän jälkeen!

Islamin uskonto syntyy ja alkaa

Ja 632 vuotta Jeesuksen syntymän jälkeen!

Vuosi 4 400

Mohammed asettui Kaabaan Mekassa vuonna 632 Jeesuksen syntymän jälkeen ja perusti Islamin uskon!
- Islamin uskoa ei ennen ole ollut olemassa!
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Islaminusko on ollut
olemassa 1436 vuotta
Kaikki islamilaiset moskeijat on rakennettu varsin
myöhäisellä ajalla, n. 600 vuotta Jeesuksen syntymän jälkeen! Aksa-moskeija n. 670, Kalliomoskeija
687 - 691. Mekassa olleen Kaaban temppelin Mohammed otti islamien käyttöön vuonna 632 jKr.
- Kaikki Jeesuksen syntymän jälkeen!

Vuosi
2015

On esiintynyt väitteitä, jonka mukaan Jeesus oli islamilainen! Tällä
aikajanalla osoitetaan, ettei se ei ole ollut mahdollista, koska Islamin
usko on syntynyt vasta 632 vuotta Jeesuksen syntymän jälkeen!

1 vuosi

1000

Sodoman hävitys

Aabraham
Ismael Iisak

Baabelin torni n. 1650

Toora / Vanha Testamentti kirjoitettiin n. vuonna 2500 alkaen

Islamin opin synty
alkaa Baabelista!

Vedenpaisumus

Noan aika

Adam luotiin

Mistään varhaisista historian kirjoista ei löydy
ensimmäistäkään merkintää islamin uskonnon
olemassaolosta! Ensimmäiset merkinnät Islamin uskosta löytyy vasta vuoden 600 jKr. paikkeilta! - Tulee pysyä totuudessa!

Islamin opin
mukaan Jeesuksen äiti oli Mooseksen sisko
Mirjam, joka eli
noin vuonna
2600. Hän kuoli
Beersebassa
autiomaassa.
1200 vuotta
ennen Jeesuksen syntymää!

Matka Luvattuun maahan

Islamin opin aikajana, versio 2: - Jana juutalaisen ajanlaskun mukaan, vuodesta 1 - 6 000:

Minareettien katoilla on kuusirppi

Jeesuksen äiti oli Maria!
Mirjam oli kuollut 1200 vuotta
sitten!

Islam väittää, että Aabraham oli poikansa Ismailin kanssa laskemassa perustukset Kaaban temppeliin Mekassa. He olivat olleet silloin kuolleina jo 2000 vuotta. Eikä heitä ole tiettävästi herätetty
kuolleistakaan.
- Eivät he edes tienneet elämänsä aikana Islamin uskosta mitään, koska se on perustettu vasta
vuonna 632 jKr. Lisäksi Kaabassa palveltiin silloin ”taivaan joukkoja”. - Ei kovin uskottavaa!
Eikä islameilla ole koskaan ennen ollut mitään muutakaan temppeliä, johon sitä voisi soveltaa!

Mohammed asettui Kaabaan vuonna 632. Siellä
hän muokkasi uuden islamin uskonnon. Hän
poisti vallalla olleen monijumalisuuden ja otti
käyttöön pääjumala Allahin. Hän otti keskuspaikakseen Mekan.

Jeesus syntyy 3760

Juutalaiset
Egyptissä
orjina

2000

Islamin tunnus on
aurinkojumala, joka
on naimisissa kuujumalan kanssa. Tähdet
ovat lapsia.
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Todellisuudessa arabialaisen uskonnon historia
lähtee liikkeelle ”Taivaan joukoista,” jotka syntyivät Baabelissa noin vuonna noin 1650. Semiramis
ja Nimron niminen pariskunta panivat alulle
okkultistisen epäjumalanpalveluksen, jossa uhrattiin ihmisuhreja Molokille eli Nimrodille!
Sieltä lähti aurinkojumala Baalin palvonta liikkeelle. Myöskin kuujumalaa palvottiin. Näitä ”taivaan
joukkoja” palvottiin arabiassa vuosisatoja. Siellä
oli monenlaisia jumalia.
Mekan Kaabassa oli epäjumalien palvontakeskus,
jossa oli paljon jumalia. Oli esimerkiksi jumala
vuoden jokaiselle päivälle, 360 kpl.

Uusi Testamentti kirjoitettiin
n. 600 vuotta ennen Koraania
Koraani on kirjoitettu noin vuonna 680 –690 jKr.
Noin 30 vuotta Mohammedin kuoleman jälkeen!
Siihen on kerätty asioita, jota ihmiset muistivat
Mohammedin sanoneen! - Ja muisti välillä pettää!

Adamin luomisesta islamin uskonnon syntymiseen on n. 4400 vuotta , juutalaisen kalenterin mukaan!
Islamit ovat kehittäneet itselleen vuosituhantisen historian, vaikka sitä ei ole olemassa! - On pantu vähän omaa mukaan!
- Islamin usko on ollut olemassa vasta 1436 vuotta!
- Koraanin lähtökohdat perustuu juutalaisen Tooran kirjoituksiin, jotka kuitenkaan eivät ole yhtäpitävät! - Toorasta ei Koraanin kirjoittamisen aikaan ole ollut arabiankielistä versiota! - Kaikesta näkee, että Koraaniin asiat on kirjoitettu ulkomuistista, koska ne poikkeavat niin
paljon alkuperäisestä Toorasta. - Siitä tuli erilainen versio. Siihen tuli muisti/asiavirheitä. - Koraania muokataan ja korjataan koko ajan!
Eikä sitä ei anneta kansan luettavaksi, vaan imaamit tulkitsevat sitä! - Virheet eivät ole Toorassa tai Raamatussa, kuten asia yleisesti pyritään esittämään! - Raamattua ei muuteta, se pysyy aina samana ja kaikki saa vapaasti sitä lukea ja tutkia!
- Koraanissa asioita ei ole sijoitettu oikeaan aikakauteen, kuten asiat Aabrahamin ja Mirjamin kohdalla osoittavat! Islameilla näyttää ajan
huomioiminen olevan vaikeata - vai onko se tahallista?!
Oleelliset erot: - Raamatussa asiat kerrotaan paikan päällä tapahtuneina asioina. - Koraanissa asiat tuodaan esiin kertomuksina!
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Islamin opin aikakausi
on tämä vihreä alue!
Muhammed loi Islamin uskonnon

Islamin uskonto syntyy ja alkaa

Islaminusko on ollut
olemassa 1436 vuotta
Kaikki islamilaiset moskeijat on rakennettu varsin
myöhäisellä ajalla, n. 600 vuotta Jeesuksen syntymän jälkeen! Aksa-moskeija n. 670, Kalliomoskeija
687 - 691. Mekassa olleen Kaaban temppelin Mohammed otti islamien käyttöön vuonna 632 jKr.
- Kaikki Jeesuksen syntymän jälkeen!
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