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Annan Information
Den sista av dessa platser var tydligt kopplad till Madinah, profetens stad. Det är också
användningen av vittnen för att validera slutsatser. Den grekiska forntida kronikern John
Malalas spelade in. När de fann att vår plåga närmade sig dem började de springa från staden.
(21:12). Vi sa till dem: "Rinn inte bort. Sufi muslimer speciellt men också vissa Shi'a talar om
den inre meningen med verser, som tar troende "till en djupare andlig nivå än vad de gör i
bokstavlig mening. Denna mystiska tendens i islamisk övning, som blev mycket populär under
nionde och tionde århundradet, var starkt kritisk mot shariaens mer vetenskapliga och
legalistiska utövare. Jag vittnar om att det inte finns någon värdig dyrkan förutom Allah, och
att Muhammad är hans slav och budbärare. Var dessa erövringar verkligen berättigade enligt
de koraniska principerna som beskrivs ovan. Om förräderi misstänks vid någon tidpunkt när

icke-muslimer är underkastade. Ja, från Allah är ingenting dolt i jorden eller i himlen. Vi ber
dig att döma mellan de som Allah har skickat ner.
Äkta barnet är född i Israel, kan du föreställa dig att Koranen sa det här många århundraden
sedan och inte bara efter att barnet föddes. Om du tittar på ett modernt stjärnkarta hittar du
hundratals stjärnor vars namn härstammar från arabiska: Altair, Aldebaran, Betelgeuse, Vega,
Rigel och Algol, för att nämna några. Människor är fortfarande tvungna att leva på gator och
under öppna himmel trots att det finns gott om mark för att erbjuda bostäder till alla. Koranen
är och kommer att förbli intakt i sin ursprungliga form till domedagen. Muslimer säger att det
inte finns någon borttagen eller lagt till något ord eller mening eller vers eller kapitel. Känd på
arabiska som hijraen (resan) var en betydelsefull vändpunkt i islams tidiga historia och
markerade sedan början av en ny islamisk kalender. Som ett resultat led han tålmodigt genom
förföljelse och exil innan han lyckades sluta med att revolutionera hela den arabiska halvön.
Ingenting betonas i Koranen som Guds förlåtelse och barmhärtighet. Det arabiska uttrycket
vakil, anställd i denna vers, betyder väktare, vaktmästare, en med befogenhet att avstå från
vice vred. De allra flesta muslimer lever inte sina liv baserat på Koranens kapitel 9 eller på
jihadens böcker i Hadith. Fylld med profeternas ord och de har bara en profet som jag inte tror
kan jämföras med den stora Elias och Elisa som avskedade haven, översattes till himlen, inte
såg döden, som slutar regna från att falla i 3 och en halv år och tog det tillbaka efteråt. Varför?
På grund av det löjliga konceptet om evig Hellfire av "Barmhärtig Gud". Förklarar så mycket
av de saker som jag försöker att svara några gånger till ingen muslimer. Du har gjort det
väldigt lätt för mig Nu när du har lagt allt ihop. Den som skapar avgudar vid sidan av GUD,
har smidd ett skrämmande brott.
Så om människor vill följa Guds exakta system för inlämning till honom, hur kan de. De
(otroende) plottar varje ond plan, (15) men jag planerar också mot dem (16). Det finns många
profetior i Bibeln som har blivit fufillade och vissa är fortfarande fufilled till denna dag. Han
åtnjöt stor respekt för sin dom och trovärdighet, vilket återspeglades av hans smeknamn AlAmin, den betrodda. Även om en läsning av Koranen är en enkel strävan, kommer
sofistikerade läsare sannolikt att hitta innehållet torrt och repetitivt. Implikationen är att Guds
budskap har varit en och samma för äldsta tiden.
I själva verket är den vanligaste symboliska representationen av siffror i världen idag (1, 2, 3
etc.) faktiskt arabiska siffror. Vid någon tidpunkt kommer äldre versioner inte längre att vara
relevanta eller giltiga. Kolla på vad följeslagarna måste rapportera om de heliga
uppenbarelsernas nedkomst. Sunnierna kände sig vara förespråkare för den etablerade
ordningen; Dessutom stred de ofta mot Shias, en annan undergrupp av islam. Det finns ingen
kristen som tror på bibeln - om bibeln är Guds ord så se hur många kristna tror på Hans ord.
Håll alltid denna bok av lagen på dina läppar. Meditera det dag och natt, så att du kan vara
försiktig med att göra allt som är skrivet i det. JESUS (PBUH), FÖR SÄRSKILIGT: "Det kom
en kvinna med en låda med mycket värdefull salva och hällde den på hans (Jesus pbuh)
huvud" Men när hans DISCIPLES såg det hade de INDEHANDLING, SÄGA, VAD SYFTE
ÄR DENNA AVFALL? "" För att denna salva kan ha sålts för mycket och till de fattiga. "" När
Jesus förstod det, sade han till dem: Varför besvärar du kvinnan?
Historien upprepar sig själv, men vi erkänner inte att vi är bland de som upprepar det. Således
är det varken tillåtelse att tvinga eller befogenhet att göra det. Ibland kräver rättelse att straff
ska röra sig och förändra våra hjärtan. Det är faktiskt korrupta, självbetjänade och våldsamma

(titta på korstogerna för ett exempel). Tyvärr är sanningen att denna vers berättades i en tid då
muslimer inte hade befogenhet att bekämpa judar. Dessa är verserna som du har använt för att
stödja argumentet om äktheten hos dessa böcker i sin helhet, även i vår tid, och allt detta är
inte vägledande i dessa vers och liknande. Vocaliseringssystemet, som vi känner till idag,
verkar ha introducerats i slutet av nionde århundradet. Den som räddar har inte blivit perfekt i
kärlek. 19 Vi älskar för att han först älskade oss. 20 Om någon säger: "Jag älskar Gud", men
hatar sin bror, han är en lögnare. De kristna i Syrien var uppdelade i många olika valörer,
såsom monofysiter, jacobiter och nestorier, och nästan alla utsattes för allvarlig förföljelse i
händerna på den härskande bysantinska kyrkan. De flesta gammalestamentliga berättelser som
är relaterade till Koranen liknar de kristna (och judiska) versionerna men med ytterligare,
ibland chockerande detaljer "uppenbarade av Gud" till Muhammad.
Du kanske säger: "Hur kan mitt ord vara mig", men jag säger "hur kan ditt ord INTE vara dig.
Det finns också argumentet att Jesus sade att efter honom skulle tröstaren komma. De befriar
människor från det vardagliga och profane och tar dem till riket av sublima och heliga. Detta
kan inte göras eftersom bibeln har översatts om och om igen, för det har förlorat mycket av
dess betydelse. Men detta motsätter sig starkt av muslimska forskare, som hävdar att Koranen
är Guds gudomliga ord utan någon interpolation, och likheter existerar bara på grund av att de
delar samma gudomliga källa. När vi går in i denna värld, glömmer många av oss vem vi är
och var vi kom ifrån. Och Efesierna 4: 4. Och även Johannes: Joh 12:31 Nu är denna världs
dom: Nu skall världens furste bli utgjuten. 1Jo 5:19 Och vi vet att vi är av Gud, och hela
världen ligger i ondska. Koranen avvisar också begreppet att tillskriva mänskliga egenskaper
och begränsningar till Gud. Under de senaste veckorna har vi haft två av de värsta
massskyttorna i vår historia och en hemsk terroristattack. Jag är säker på att dessa slags skyller
görs av muslimska lärda att hjärntvätta eller vilseleda sina muslimska bröder och systrar mot
Bibeln för att bevisa Koranens äkthet. Inte för hela mänskligheten (ex: Endast för Israel,
endast judar osv.) Men, Koranen uppenbarades för att den sista profeten Muhammad skulle
presenteras för ALL MANKIND, inte bara för israeler, judar eller araber.
Det går inte att berätta för en halv kunskapsman någonting om kunskap. Oxford: Oxford
University Press; Reprint edition, 1996. Tolkning är inte meningen med versen - snarare det
framträder genom den meningen, i en speciell sorts transpiration. Att, upphävandet, i
kombination med det faktum att Koranen inte är i kronologisk ordning lägger ett helt nytt ljus
på verserna som nämns ovan. Medina, Saudiarabien: Konung Fahd Qur'an Printing Complex.
Jesus talade till exempel arameiska och ordet på det språket för att Gud är Alaha. Koranen
förklarar dock att Jesu mening och budskap efter hans död snart förändrades av dem som
gjorde honom till en gud. Om du inte tror på honom straffas du också av döden. Om knappt
någon var en sann följare av Jesus (dvs en muslim), kan denna text inte förstås. När allt är ditt
mål är förutbestämt, vad är meningen? I en tid då misstro och misstanke om muslimer är så
hög som någonsin i Kanada - orsakad av grupper som Daesh och radikaliseringens uppkomst
- kan det vara så bra en gång för kanadensare att öppna upp en koran och se hur deras muslim
grannar studerar så intensivt.
Dessutom, i motsats till Indien och Anatolien, spelade Sufi heliga män en mycket mer blygsam
roll tills åtminstone artonhundratalet. På samma sätt kan utbildningen om Guds sanning runt
om i världen skapa det stöd som krävs för att förhindra människor som gör destruktiva
handlingar i namnet på religion. Dina artiklar är som att gå till skolan för mig, jag lär mig så
mycket och du påminner mig och hjälper mig att hålla koll och det är viktigast för mig, så
tack. Han gjorde detta genom att etablera sitt ledarskap i Medina, dämpa Mecka och

konsolidera muslimska styre över resten av Arabien genom diplomatiska och militära medel.
Alla andra religioner är korrupta både på det sätt de följs och i deras skriftliga texter som inte
är helt intakta eller har blivit ändrade från originalet. Jag visste att jag skulle behöva avstå från
att döma Koranens innehåll enligt vår egen tid och erkände att jag måste undvika att utforma
de teman jag upptäckte enligt dagens nyheter. Gör vad du vill, så länge du lever inom Guds
rättfärdighetsparametrar som definieras i hans skrifter. Således ser många muslimer skrifterna
som Guds ord och kärnan i deras tro.
Det är vi, människor, som är stämplade med idolyrkan och kommer alltid att göra det. Det är
inte ett budskap för muslimer, det är ett budskap för mänskligheten. Visst har sanning kommit
till dig från din Herre, så aldrig vara bland de som är misstänkta. " Många månader gick mellan
de fem första uppenbarelserna och de efterföljande. Å andra sidan finns det ingen förnekande
av det grundläggande underliggande budskapet från Koranen, som den kristna bibeln, är en av
en enda, allsmäktig Gud. Vi måste bara dyrka och tjäna den allsmäktige gud (Allah), för det
finns ingen annan gud förutom den allsmäktige guden vare sig i detta liv eller i livet i det
efteråt. Eftersom han är ägnad i sin religion som jag också.

