Islamin uskonto pääkohtia:
Islamin usko ei tunnusta kolmiyhteistä Jumalaa: - Isää,
Poikaa ja Pyhää Henkeä. He kutsuvat tätä monijumalisuudeksi. Jumalalla ei myöskään voi olla poikaa. Heillä ei
myöskään ole syntien anteeksisaamisen mahdollisuutta,
koska Jeesus ei sovita heidän syntejään. Syntien tekemisestä seuraa kosto. Rahalla maksamalla voidaan kuitata
joitakin asioita.
Koraanissa Jeesus kielletään ehdottomasti, vaikka jossakin kohdassa jotenkin hyväksytäänkin. Missään tapauksessa Jeesusta ei hyväksytä messiaana. Islameilla on
omia messiaita 3 kpl, Al - Mahdeja.
Jeesus tunnustetaan vain profeettana. Jeesus tulee islamin opin mukaan, messias Al—Mahdin alaisena, islamien
sotajoukkojen komentajana, hyökkäämään Jerusalemiin
ja vapauttavaa Rauhan talon (Kalliomoskeijan) islamien
vapaaseen käyttöön.
Kristityn ihmisen kaaviokuva:
Islameilla ei ole
kolmiyhteistä Jumalaa. Heillä ei ole
myöskään kolmiyhteistä ihmistä!

Islamin opissa
ei ole Henkeä!

Ruumis
Ruumis = liha,
aistit ja henki

Sielu
Sielu = tahto, tunteet ja järki

Henki
Henki = omatunto,
yhteys ja intutio Jeesus antaa

Islamin oppiin ei kuulu Jumalan Pyhä Henki!
Islameilla on vain ruumis ja sielu.

Hengen yhteyden!

Islam lupaa marttyyrinä kuolleille ja itsensä uhranneille paratiisipaikan!. Esim. Word Centerin tornitalot tuhonneille lentäjille, jotka uhrasivat elämänsä islamille. He ovat ”sankareita.”
- Kun he ovat tappaneet vääräuskoisia, niin palkkioksi he pääsevät paratiisiin, jossa virtojen rannalla heitä odottaa 70 neitsyttä
rivissä vuoteilla heitä palvelemassa ja juomiakin on runsaasti.
Näin naisetkin voivat päästä paratiisiin alempiarvoisina palvelemaan miehiä, jos he ovat palvelleet miestään nöyrästi.
- Toivottavasti annetut lupaukset myös pitävät!?
Tämä lupaus ei koske hengellisiä johtajia itseään, päätellen
siitä, että he eivät itse osallistu näihin marttyyritekoihin!
Koraanista voi lukea näitä vääräuskoisen tappokäskyjä 25 kpl!
Esimerkiksi Lehmän suura; 90—91.

Islamin jumala on kuujumala,
joka on naimisissa auringon
kanssa ja tähdet ovat lapsia?
Häntä kutsutaan ”Allahiksi?”
Koraania saa tulkita vain luotettava
imaami.- Islamissa ei ole kysymyksiä,
on vain vastauksia. Sitä ei ole lupa kyseenalaistaa eikä sitä saa tutkia kuten
Raamattua! - Miksi?
Mitä Allah on tehnyt? Onko hän luonut maan? Onko hän todellinen?

Tämä profeetta Mohammed, islamin uskon perustaja:
- Tappoi ihmisiä omalla kädellään. Hän tappoi tai tapatti
esim. kaikki miehet koko Beniakuraizan, juutalaisten heimosta. Heitä oli 900 miestä. Hän valitsi itselleen kauneimmat heidän vaimoistaan. Muut vaimot hän antoi
omille sotureilleen. Hän otti myös lapset itselleen, myi
heidät ja osti aseita.
Naisten asema islamissa: - Naimisiin islamit voi mennä 1vuotiaan tytön kanssa. Sukupuoliyhteydessä voidaan olla 8 9 vuotiaan tytön kanssa. Jos lapsi tästä vaurioituu, niin tekijän velvollisuus on elättää häntä vammaisena! Jos asia sujuu
niin ”vaimolla” ei ole senjälkeen oikeutta kieltäytyä sukupuoliyhteydestä.
Vaimoja voi olla 4 tai useampia. 1. vaimo otetaan islamin
lain mukaan ja sharialain mukaan 3 lisää. Vaimot ovat miehen omaisuutta. Miehellä on oikeus valehdella vaimolle.
Miehellä on oikeus tappaa vaimo tai sulkea rakennukseen,
kunnes hän on kuollut. Mies saa avioeron heti sanottuaan
kolme kertaa vaimolleen eroavansa tästä. Vaimolla ei ole
mitään oikeutta erota! Naiset ovat miehen omaisuutta ja
nainen on seksin objekti. Mies saa lyödä ja rangaista vaimoa,
jos hän kieltäytyy seksistä.
Miehellä on oikeus harjoittaa seksiä myös orjien kanssa. Jos
orja on ollut avioliitossa, niin avioliitto puretaan. Orjan tappamisesta ei rangaista. Kunniamurhat kaduilla on sallittuja.
Uskonluopion ja aviorikoksentekijän murhasta ei rangaista
Sharialain mukaan myötäjäiset annetaan sukupuolielimistä!
Raiskattu nainen voidaan tappaa, koska hän on itse siihen syyllinen. Naisella tulee olla 4 miestä todistamassa syyttömyyttä!
Koraani vaatii valehtelemaan, jos se on Islamin edun mukaista.
Tehtyjä sopimuksia ei islamistin myöskään tarvitse noudattaa!

Koraanin voi saada kirjakaupasta tilaamalla. - Sitä lukemalla ei tule islamin uskoon!

Islaminuskosta luopuja tulee ”sharialain” mukaan tappaa heti!
Islamit ei saa keskustella eikä ystävystyä vääräuskoisten kanssa!

Huomaa: - Israelin Jumala ja islamin jumala eivät ole sama!

Islameja meidän tulee ihmisinä rakastaa! - Mutta Islamin
oppia ja henkivaltoja vastaan on taistelu!
Kaikkien islaminuskoisten tärkein yhteinen tavoite on Israelin
kansan hävittäminen, ajaminen mereen!
(Rauhan uskonto)

Islam on ”Rauhan uskonto?” - Rauha tulee silloin, kun kaikki on käännytetty islaminuskoon!

