Islamin uskonto:
- On perustettu Baabelin uskontojen perustuksille!
Arabian alueella on vuosituhansien ajan (noin 2300 vuotta) palvottu ”taivaan joukkoja:
- Kuuta ja sen jumalaa ”hubalia” Semiramista ja aurinkoa ja sen jumalaa baalia-NimrodTammusta.
Nykyään Arabiassa palvotaan Mekassa Kaaban mustia kiviä, jotka ovat käsittääkseni
allah-jumala!
Kaikki muslimit kumartaa maailmassa viisi kertaa päivässä Kaaban mustia kiviä kohti. - Jos
et kumarra, niin siitä voi seurata epämiellyttäviä asioita.

Mohammed loi islamin uskon arabiaan näistä
”taivaan joukkojen” jäänteistä noin vuonna 4 400 juutalaisen ajanlaskun mukaan! Aikaisemmin ei islamin uskoa ole ollut olemassa! Arabiassa on ollut vain ”taivaan joukot,” joita
ei voi mitenkään sanoa islamin uskoksi! Mohammed, joka on islamin perustaja, eli vasta
vuonna 4400 juutalaisen ajanlaskun mukaan.
- Kaabassa, ennen islaminuskon syntymistä, palveltiin Quraysh heimon keskuudessa kuujumala ”hubalia” (Semiramista), jota pidettiin Kaaban pääjumalana. Kaabassa oli siihen aikaan myös 360 muuta jumalaa. Kuujumalasta käytettiin myös nimeä ”al-ilah,” josta ”allah”
on sitten johdettu. Mohammed, joka perusti islamin uskon, asettuessaan Kaabaan noin
vuonna 4 400. Hän poisti sieltä kaikki muut jumalat paitsi allahin.

Islam
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Islamin tunnus: - Kuu on
naimisissa auringon kanssa. Tähdet ovat lapsia.

Kaaban musta kivi, jota islamit palvovat allahina!?

Muutama taustatieto islamin opin kehittäjästä, profeetta Mohammedista.
Profeetta Mohammed on aivan oma lukunsa. Kertomukset hänestä eivät ole mitenkään jumalan profeetasta mairittelevia!
Islamin uskonnon hän kehitti lähinnä itseään varten. Se on kehitetty erityisesti vanhoja miehiä palvelevaksi! Naiset ovat siinä hyvin vaikeassa asemassa . Naiset on alistettu täysin miesten vallan alle. Mies voi tappaa naisen hyvin vähäisestä syystä!
- Yleisesti totuutena pidetään sitä, että islamin opin tekijän Muhammedin tärkeimpänä ominaisuutena
oli lihan himojen tyydyttäminen sukupuoliyhteyksiä harjoittamalla! Islamilaisen perimätiedon mukaan
hän harjoitti yhdyntää vasta 9 vuotta täyttäneen Aishan ja kymmenien muiden naisten kanssa. Ottopojaltaankin hän otti vaimon itselleen! Vaimoja hänellä oli 60 ?
- Mohammed koetti kovasti päästä juutalaisten kanssa yhteistyöhön saadakseen heiltä Tooran tietoja
uskontoaan varten. Juutalaiset eivät suostuneet siihen. Tästä Mohammed suuttui ja tappoi omalla kädellään 900 juutalaista. - Naisia ja lapsia hän ei tappanut. Naisista hän valitsi kauneimmat itselleen. Muut naiset hän jakoi sotureilleen. Lapset hän myi ja osti aseita. - Sellainen jumalan profeetta hän oli.

Mohammedin kuoltua hänen kehittämänsä uskonto oli pitkään hiljaisessa tilassa:
Vasta noin sata vuotta Mohammedin kuoleman jälkeen ryhdyttiin keräämään talteen hänen muistiinpanojaan ja kertomuksia eli noin vuonna 4 500 juutalaisen ajanlaskun mukaan. Kerätylle aineistolle annettiin nimi koraani.
Mohammed käytti uskontoonsa juutalaista Tooraa mallina. Siitä ei silloin ollut vielä arabiankielistä versiota.
Heidän oli pakko kerätä asiat talteen muistiinpanoista, joita ihmiset olivat tehneet. Selvää on, että siihen tuli paljon poikkeamia. - Lisäksi ongelmana oli vielä Israelin Jumalan vaihtaminen toiseksi: - kivijumala allahiksi.
Nyt sitä joudutaan muokkaamaan ja korjaamaan koko ajan. On vaikeata tietää mikä versio on aina viimeisin.
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Hiukan Raamatun ja Koraanin keskinäistä vertailua:
Koraanissa on sivuja 577, rivejä sivulla noin 20 ja sanoja rivillä noin 8 = noin
92.000 sanaa
Vanhassa Testamentissa sivuja 978, rivejä sivulla 40, sanoja rivillä n. 10 = noin 391.000 sanaa
Uudessa Testamentissa on 340 sivua x 40 sanaa x 10 = noin
136.000 sanaa
Vanhassa Testamentissa on tietoa 4-kertainen määrä Koraaniin verrattuna!
Raamatussa on tietoa noin 5.2-kertainen määrä.
Merkittävin ero Koraanin ja Raamatun välillä on se, että
- Raamatussa (Toorassa) asiat puhutaan paikanpäällä tapahtuneina tapahtumina.
- Koraanissa taas asioista puhutaan kertomuksina, koska ne on lainattua.
Koraanissa olevilla kertomuksilla ei ole alkua eikä loppua! Lisäksi ne sijaitsevat pätkinä siellä
täällä.
Vain Joosefista löytyy jotenkin yhtenäinen kertomus! Juutalaisten olosta Egyptissä ja muutosta
Luvattuun maahan löytyy myös yhtenäinen kertomus. Siinä koraani itse todistaa juutalaisten
oikeudet Israelin maahan! - Muslimit itse eivät tuo tätä asiaa esiin vaan piilottavat sen!
Asia löytyy lehmän suurasta (2) ja pöydän suurasta (5)

Islamit on tosissaan!
He palvovat kiviä vakavissaan!
He kumartavat, joka päivä Mekkaan päin viisi kertaa, jossa Kaaban kiviä säilytetään!

Allah on niissä kivissä!
Nyt he vaativat meitä kaikkia – koko maailmaa,

kumartamaan noita mykkiä kiviä!
Meillä on toisenlainen Jumala!
Meillä on Jumala, joka elää, puhuu ja toimii tänäkin päivänä!
Joku kysyi: - Mistä tietää, että Jumala on? Vastaus = Israelista!

Kristittyjen on nyt aika nousta taistelemaan oikeiden asioiden puolesta!
Me kiellämme kolmiyhteisen Jumalan: - Isän,
Pojan ja Pyhän Hengen jos palvomme allahia!

www.einoniemi.fi
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