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Muzułmanie pragną, aby Chrześcijanie nawrócili się na islam I czynią w
tym kierunku wszelkie starania, od pokojowego głoszenia ich nauk na
ulicach po krwawe akty terroru. Zanim jednak dasz się skusić i staniesz się
muzułmaninem, lub powiesz że ta religia jest podobna do nauki Apostołów,
zanim zaakceptujesz promowany przez Ricka Warrena chrislam, hybrydę
islamu i Chrześćijaństwa pozbawionego boskości Jezusa, pomyśl co naucza
islam o końcu świata.

Muzułmanie sądzą że Qu’ran jest ostatnim objawieniem tego samego Boga
ze Starego i Nowego Testamentu zatem powinieneś spodziewać się
przynajmniej podobnych proroctw odnośnie walk pomiędzy dobrem i złem
w obu religiach. Przynajmniej podobnych, ponieważ muzułmanie uważają,
że Tora i Nowy Testament, których autorem jest Allah, zostały
zanieczyszczone ludzkimi naukami. Prawda okazuje się szokująca.

QU’RAN BIBLIA
Mahdi (Zbawiciel islamu) Antychryst

Przywódca religijny; człowiek silnej
ręki. Dowódca wiernych amir (al-
muminin)

Przywódca religijny i military,
blużnierca.
.

Doprowadzi do przejsciowego 3,5
letniego pokoju z Żydami i zachodem.

Doprowadzi do przejsciowego 3,5
letniego pokoju z Żydami i zachodem.

Zjednoczy narody przeciwko Izraelowi. Zdradzi Izrael.

Włada armiami Islamskimi (Gog,
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Będzie dowodził armią islamską
przeciwko Żydom I Chrześcijanom.

Magog, Libia, Etiopia, Egipt, Persja,
Gomer, Togarmah [Turkmenistan /
Azerbejdżan, etc.)

Będą maszerować z czarnymi flagami
do świątyni na wzgórzu.
Zapowie globalny kalifat.

Przyniesie pokój i dobrobyt. (Zabijając
uprzednio wszystkich niewierzących –
kafir)

Przyniesie pokój i dobrobyt. (Zabijając
uprzednio wszystkich niewierzących)

Spowoduje że wszyscy otrzymają znak
na czole. Muzułmanie otrzymają
“bismillah” (w imieniu Allaha) –
niewierzący otrzymają “bismilkafir“ (w
imieniu niewierzących)

Spowoduje że wszyscy otrzymają znak
(znamię bestii) na czole lub prawej
ręce.
.

Znak na czole jest dobrą rzeczą w
islamskiej wersji. Znamię w Bibli pochodzi od szatana.

Ustanowienie globalnego rządu. Ustanowienie globalnego rządu.
Zebranie swoich armii do wojny z
Dajjalem (biblijnym Jezusem).
.

Zgromadza armię do walki z Jezusem
Chrystusem w dolinie Armagedonu.

Isa ( Jezus ) Fałszywy prorok

Prawdziwy prorok. Powróci z pomocą
Mahdiemu aby pokonać Żydów i
chrześcijan.

Czyni “cuda w obliczu besti’’ sprawi że
nawet wybrani Chrześcijanie będą czcić
bestię. (Antychrysta).

Ogłasza wszystkim chrześcijanom i
Żydom, że muszą czcić Allaha i poddać
się władaniu Imam Mahdiemu oraz
globalnemu rządowi (kalifatowi).

Ścina głowy niewierzącym.
.
.

Walczy z Dajjalem (islamski
Antychryst) Walczy z Jezusem.

Dajjal (wg. Islamu to fałszywy
mesjasz)

Jezus Chrystus , prawdziwy
Mesjasz

Przybywa na białym osiołku. Powraca na białym koniu.

Czyni cuda/wskrzesza martwych (czyni
to żeby oszukać wierzących).

Wskrzesza umarłych.
.

Ma imię na czole lin hadith to znaczy
słowo “kafir” kiedy muzułmanie to
zobaczą odrzucą go jako fałszywego
mesjasza.

Ma imię na czole “Król Królów”
.

Król Żydów. Król Żydów i pogan.



Wnioski

1. Koraniczny Mahdi, mesjasz muzułman jest Antychrystem z Bibli.
2. Koraniczny Isa pomagający Mahdiemu jest biblijnym fałszywym

prorokiem pomagającym Antychrystowi.
3. Koraniczny Dajjal, fałszywy mesjasz jest biblijnym prawdziwym

Jezusem.
4. Jeśli wierzysz w islam, wierzysz Antychrystowi.


