Islaminuskoa kuvaava ”Valkoinen hevonen.”
Kuvan valkoinen hevonen kuvaa erinomaisesti islaminoppia! Se ei ole aito! Se on tehty! Päältä se on maalattu puhtaan valkoiseksi! Kaikki on ulospäin näennäisesti hyvän näköistä, mutta siinä ei ole elämää.
Laput vielä silmille, ettei varmasti näe mitään! Sitten sitä voi ohjata kenen kimppuun tahansa! Viime aikoina sitä on ohjattu
hyökkäämään vääräoppisten, varsinkin juutalaisten ja kristittyjen kimppuun! Kuten viime aikoina on koettu Ranskassa, Belgiassa ja Israelissa. - Kansa ei saa itse tutkia Koraania eikä muitakaan kirjoja lainkaan. - Pitää vain hyväksyä kyselemättä
imaamien selitykset, joita he tietenkin muokkaavat omaksi edukseen. Koraaneja ei ole saatavilla!

Islamilaiseen kulttuuriin kuuluu vääräuskoisten pettäminen! Valehdella tulee, jos se
on islamin etujen mukaista.
Tätä ei yleensä huomioida!

Islaminuskon syntyminen

Yllättävää on miten kaukaa islaminuskon lähtökohdat löytyy!

Päästäksemme selville siitä selville meidän on ensin perehdyttävä vuosituhansia vanhan Baabelin eli Babylonin syntyhistoriaan. Raamattu kertoo 1.Moos. 10.luvussa ja 1.Moos. 11. luvun alussa Baabelin kaupungin ja Baabelin tornin synnystä.
Vedenpaisumuksen jälkeen Nooan pojalle Haamille syntyi poika nimeltä Kuus. Historiallisten lähteitten
mukaan Kuus meni naimisiin hyvin kauniin, mutta pahuutta täynnä olevan naisen, Semiramiksen Semiramus) kanssa. Heille syntyi poika, nimeltään Nimrod. Kun Nimrod kasvoi aikuiseksi, hän meni naimisiin
äitinsä Semiramiksen kanssa.
Nimrod rakensi Raamatun mukaan Baabelin kaupungin Sinearin maahan. Sinearin lakeudelle rakennettiin
myös Baabelin torni, josta muodostui Nimrodin ja Semiramiksen johdolla toimiva saatanallisen Baabelin
okkultismiuskonnon keskuspaikka. Raamattu nimittää häntä ”mahtavaksi” metsämieheksi Herran edessä,
koska hän metsästi ihmissieluja Baabelin uskonnon orjiksi.
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Nimrod ja Semiramis panivat alulle epäjumalanpalveluksen, Baabelin uskon
nollisen järjestelmän, jota kutsuttiin myös Baalin palvonnaksi. Salaisissa
okkulttisissa menoissa uhrattiin lapsia polttamalla Molokille eli Nimrodille.
(katso 3.Moos. 18-21, 2.Aik. 33:6 ). Nimrodin ja Semiramiksen johdolla
kaikkinainen valkoinen ja musta magia, okkultismi, astrologia ja taivaan
joukkojen palvonta nousivat kukoistukseen. Baabelissa harjoitettiin
uskonnollista tähtitiedettä ja planeettoja tutkittiin ja palvottiin. Tämän poh
jalta myöhemmin roomalaiset kehittivät kalenterijärjestelmän, joka nyt
länsimaissa ja kautta maapallon. Näin meidän kalenterissamme on sunnuntai=Auringon päivä, maanantai = Kuun päivä, tiistai = Marsin päivä, keski
viikko = Merkuriuksen päivä, torstai = Jupiterin päivä, perjantai = Venuk
sen päivä, lauantai = Saturnuksen päivä.
Tuohon aikaa oli Jumalaa pelkäävän Nooan poika Seem vielä elossa. Tämä seemiläisten kansojen esi-isä,
kuultuaan Nimrodin kauheasta epäjumalanpalvonnasta, surmasi hänet, hakkasi hänen ruumiinsa palasiksi ja
lähetti Nimrodin ruumiin palaset eri kaupunkeihin, varoitukseksi niille.
Nimrodin kuoleman jälkeen Baabelin uskonto joutui joksikin aikaa maan alle. Semiramis ei kuitenkaan
antanut periksi, vaan uskonnon harjoitus jatkui hänen johdollaan. Nimrodin kuoleman jälkeen Semiramis
selitti, että Nimrodista oli nyt tullut auringonjumala Baal. Semiramis tuli raskaaksi ja selitti, että hän on silti
vielä neitsyt. Semiramis synnytti pojan ja antoi tälle nimen Tammus. Semiramus selitti Tammuksen olevan
nyt uudelleen ruumiillistunut auringonjumala Nimrod eli Baal, joka oli siinnyt jumalan hengestä.
kehitti nyt äiti-lapsi-kultin, jonka symboliksi tuli Semiramis-äiti Tammus-lapsi käsivarsillaan. Koska kuu oli
Semiramiksen symboli ja aurinko Tammuksen eli uudelleenruumiillistuneen auringonjumala Nimrod/
Baalin symboli, tuli Semiramuksen pään ympärille kuun sädekehä ja Tammuksen pään ympärille auringon
sädekehä, äiti-lapsi-kultin kuvissa.
Semiramis korotti itsensä taivaan kuningattareksi, jota tuli rukoilla ja palvoa jumalattarena ja jonka
kautta tuli pelastus ja elämä. Baabelin uskontoon kuului myös salainen ripittäytyminen Baabelin papeille,
jotka saattoivat näin pitää rippisalaisuuksien avulla synnintunnustajat talutusnuorassaan. Semiramis opetti
ihmisten puhdistuvan synneistään veden vihmonnan avulla. Kuoleman jälkeen sielu puhditui kiirastulessa
Historiallisen perimätiedon mukaan villisika tappoi Semiramuksen pojan Tammuksen tämän ollessa kerran
metsällä. Tämän seurauksena määrättiin kaikki äiti-lapsi-jumalaa palvomaan erottautuneet neitsyet paastoa
maan neljäkymmentä päivää. Paastojakson loputtua Tammus nousi kuolleista Ishtarin juhlassa (Ishtar
on Astarten eli Semiramuksen yksi nimi). Ishtarin juhlasta tuli sen jälkeen vuotuinen Tammuksen kuolleista
nousemisen merkkipäivä. Tammukselle pyhitettiin muna, joka Ishtarin juhlapäivänä otettiin kuolemasta
puhkeavan elämän vertauskuvaksi. Taivaan kuningattarelle Semiramukselle uhrattiin myös T-kirjaimella
koristeltu kakku. Myöhemmin T-kirjain muuttui ristin tai X-kirjaimen muotoiseksi.

Nimrod
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Tämän jälkeen oli Arabiassa vuosisatoja kestävä ”Taivaan joukkojen” aikakausi, jolloin siellä vaikuttivat
monenlaiset jumalat. Kaabassakin (Mekassa) kerrotaan olleen joka päivälle oma jumalansa! Mohammed
kehitti sitten islaminuskon, jolloin jumalien määrä väheni yhteen. Tämä tapahtui n. 632 vuotta Jeesuksen
syntymän jälkeen. Mohammed käytti uskon kehittämisessä apuna juutalaisten Tooraa. Hänellä oli vaikeuksia luoda paikkansapitävä oppikirjaa, Koraania. Hän joutui ihmisten kertomuksia kuulemalla muodostamaan opin, joka ontuu monissa kohdissa.
Esimerkkinä mainittakoon sellainen seikka kuin Jeesuksen äiti: - Mohammed väittää, että Jeesuksen äiti
ei ollutkaan Maria, vaan olikin Mooseksen sisko Mirjam, joka eli n. 1400 vuotta ennen. Mirjam kuoli matkalla luvattuun maahan ja hänet on haudattu Bersebaan. Juutalaiset olivat olleet luvatussa maassa jo vuosisatoja ennen Jeesuksen syntymää! Toorasta ei ollut silloin vielä Arabiankielistä käännöstä! Koraani on
koottu n. kaksi vuosisataa myöhemmin kuin Mohammed eli.

Tarkastellaan vielä näiden uskontojen taustojen lähtökohtia,
sillä se määrää mitä niistä lopulta tulee!
1.

Juutalaisen ja kristinuskon lähtökohdat löytyy Raamatusta, johon kuuluu Toora ja Uusi Testamentti!
Jumala on kolmiyhteinen, johon kuuluu Isä, Poika ja Pyhä Henki.

2.

Islaminuskon lähtökohdat taas löytyy Baabelista, jossa aloitettiin aurinkojumala-Baalin-Nimrod
palveleminen n. vuonna 1650 Adamin syntymän jälkeen. (4.000 vuotta sitten.) Baabelin tornin rakentamisen ajoista lähtien, kuten edellä on jo kerrottu.
Jumalia islameilla on nykyään yksi! (islamit korostavat erityisesti ettei jumalalla voi olla poikaa)
(Ts. ”jumalat” ovat täysin erilaisia, joten Jumala ei voi olla sama kummassakin uskonnossa!)
lslamilainen Baal-aurinko-jumala on täysin eri kuin Raamatun kolmiyhteinen Jumala!

Mohammed (islamin opin luoja) ei itse pystynyt rakentamaan ja luomaan uutta oppia:
- Hän päätti käyttää juutalaista Tooraa hyväkseen ja soveltaa sen oppeja keksimäänsä uskontoon! Se ei
tietenkään sellaisenaan sopinut tarkoitukseen, vaan sitä piti muuttaa. Erityiseksi suureksi ongelmaksi
muodostui Jumalan vaihtaminen toiseksi!
On ymmärrettävää, että pieleen tällainen yritys jossain kohdassa menee, kun ulkomuistista yritetään kasata sellaista teosta! Aikaakin kun oli välissä kulunut satoja jopa tuhansia vuosia!
Nyt koraanin ym. kirjojen tekstiä pitää sitten koko ajan muokata, kun niissä on niin paljon virheitä! Sitä on
vaikeata pitää kasassa, kun vielä monta henkilöä saattaa muokata samaa tekstiä samanaikaisesti!


Nyt sitten islamit syyttävät, että Raamatussa on virheitä, kun tekstit eivät sovi yhteen! Eihän ne voi
sopia yhteen koska kummassakin opissa on täysin eri Jumala. – Sitä paitsi, onko Allah jumala?
Se vasta olisi ihme, jos tekstit sopisivat yhteen.
Miksi Toora ei kelvannut sellaisenaan kun se kerran oli jo olemassa?
Täytyy silti ihmetellä, että islamin oppi on noinkin hyvin saatu pakettiin. - Kyllä se on saavutus!
Raamatun luominen oli toisenlainen: - Siinä on kirjoitusten kokoajana Pyhä Henki.- Ei kukaan ihmi
nen pysty siihen samaan! Raamattu on kirjoitettu kerran! - Eikä sitä enää tarvitse muokata! Se on
varmaa ja vakaata!
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Islamin tunnuksia:
Islamin tunnus
on Kuujumalatar, joka on naimisissa aurinkojumalan
kanssa. Tähdet
ovat lapsia.

Vihreä väri
Tunnuksina
ovat kuunsarvet minareettien katoilla!

Katolilainen oppi ja islam ovat syntyneet molemmat Baabelissa. Samiramis/Nimrod aurinkojumalat ovat molempien uskontojen luojia. Se on äiti-lapsi-kultti.

Kansan lukutaito
pidetään alhaisena,
ettei kukaan vain
tutki mitä kirjoituksissa lukee!
Islamistisen maan
Turkin lippu

Mikä on islamistien todellinen päämäärä? Mistä tässä kaikessa on lopulta kysymys?
Lyhyesti sanottuna se on:

*** Israelin Jumalan vaihtaminen:
- ”Allahiin (aurinkojumala-Baal-Nimrodiin!)”
Lienee utopistinen tavoite!
Jumalako antaisi jonkun aurinkojumalan nousta valtaan!
Voi sitä haaveilla, mutta ennemmin tai myöhemmin Jumala aina palauttaa asiat kohdalleen.

- Enemmän tässä kaikessa lienee keskinäistä vallan tavoittelua. Monet
ryhmät ovat löytäneet tässä hyvän kanavan toteuttaa haaveita vallasta,
islamilaisen uskonnon nimissä! - Pienikin ryhmittymä saa helposti valtaa - väkivallalla!
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