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Bůh křesťanů není totožný s bohem muslimů - Alláhem.

Podle křesťanského vyznání víry je jen jeden pravý Bůh. Bůh Abrahamův, Izákův, Jákobův,
ten, který se označil "JSEM, KTERÝ JSEM".
2. Moj. 3:13 Avšak Mojžíš Bohu namítl: "Hle, já přijdu k Izraelcům a řeknu jim: Posílá mě
k vám Bůh vašich otců. Až se mě však zeptají, jaké je jeho jméno, co jim odpovím?"
14 Bůh řekl Mojžíšovi: "JSEM, KTERÝ JSEM." A pokračoval: "Řekni Izraelcům toto:
JSEM posílá mě k vám."
15 Bůh dále Mojžíšovi poručil: "Řekni Izraelcům toto: »Posílá mě k vám Hospodin, Bůh
vašich otců, Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův.« To je navěky mé jméno, jím si
mě budou připomínat od pokolení do pokolení.
Bůh se dal poznat židům (Hebrejům) a vyvolil si Izrael jako svůj národ, ve kterém zjevil svoji
existenci, vůli a moc. Izraelci tohoto Boha označili tetragrammatem JHVH.
Tento Bůh je jediným stvořitelem světa duchovního i hmotného.
Izajáš 45:12 Zemi jsem učinil já a člověka na ní jsem stvořil. Já jsem vlastníma rukama
roztáhl nebesa a veškerému jejich zástupu jsem vydal příkazy.
Bůh před stvořením hmotného světa stvořil i duchovní bytosti včetně andělů. Jedna třetina
andělů se postavila na stranu vzbouřeného archanděla Lucifera (satana) a byla Bohem
vyhozena z nebeského království do druhého nebe v ponebesí. Část těchto vzbouřených andělů
Bůh uvrhl do pekelné propasti, kde čekají na konečný soud.
2 Petrův 2:4 Vždyť Bůh neušetřil ani anděly, kteří zhřešili, ale svrhl je do temné propasti
podsvětí a dal je střežit, aby byli postaveni před soud.
Judův 1:6 Také anděly, kteří si nezachovali své vznešené postavení, ale opustili určené
místo, drží ve věčných poutech v temnotě pro veliký den soudu.
Část duchovních bytostí včetně padlého anděla satana zůstalo nad zemí a odtud útočí proti
lidem. Ke svým zlým záměrům potřebují lidi, kteří jim uvěří a poslouchají jejich náboženství.
V jakou duchovní bytost člověk uvěří, pod takovou bytost a její vliv se dostane.
Náš Bůh je dobrý Bůh.
1 Janův 4:16 Také my jsme poznali lásku, kterou Bůh má k nám, a věříme v ni. Bůh je
láska, a kdo zůstává v lásce, v Bohu zůstává a Bůh v něm.
Věříme v Boha, který je láska, miluje spravedlnost, nenávidí nepravost, je pravdivý, milosrdný,
odpouštějící, jímá ho lítost nad každým zlem, není pomstychtivý, dává všem lidem stejnou
šanci na záchranu v Ježíši Kristu svém Synu. Neznásilňuje člověka proti jeho vůli, aby v Něj
uvěřil, ale dává každému možnost, aby Ho každý mohl poznat a rozhodnout se pro Něj.
Není v něm žádné zlo, podlost, lest, zrada.
Alláh je jeden z mnoha padlých andělů, který uskutečňuje také svoji vůli skrze další zlé duchy
které představují islám. Všichni padlí andělé i démoni jsou podřízeni přímo satanu a vykonávají
jeho vůli.
O satanu je řečeno, že je to zloděj, vrah a lhář. Ježíš ho označil za vraha a otce lži.
Ježíš Kristus řekl židům, kteří v Něj neuvěřili:
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Jan 8:42 Ježíš jim řekl: "Kdyby Bůh byl váš Otec, milovali byste mě, neboť jsem od Boha
vyšel a od něho přicházím. Nepřišel jsem sám od sebe, ale on mě poslal.
43 Proč mou řeč nechápete? Proto, že nemůžete snést mé slovo.
44 Váš otec je ďábel a vy chcete dělat, co on žádá. On byl vrah od počátku a nestál v pravdě,
poněvadž v něm pravda není. Když mluví, nemůže jinak než lhát, protože je lhář a otec lži.
45 Já mluvím pravdu, a proto mi nevěříte.
Každý člověk se narodil v hříchu, nezná pravdu a je pod vlivem satana, padlých andělů a
démonů do té doby, dokud se neobrátí od svých hříchů, nepokoří se před pravým Bohem a
nepřijme Ježíše Krista za svého Pána a spasitele.
V prvním přikázání "desatera" je napsáno
2. Moj. 20:1 Bůh vyhlásil všechna tato přikázání:
2 "Já jsem Hospodin, tvůj Bůh; já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví.
3 Nebudeš mít jiného boha mimo mne.
Alláh je jiný falešný bůh. Tento padlý anděl má satanovy vlastnosti.
Své vyznavače vede ke lži, vede k podrobení všech, kteří vyznávají jiné náboženství.
Vede k vraždění všech, kteří se mu nechtějí podrobit a nechtějí přijmout jeho náboženství
- islám. Nabádá své stoupence k násilí zvláště vůči židům a křesťanům.
Kdyby Alláh byl totožný s křesťanským Bohem, nemohli by vyznavači islámu bojovat proti
židům a křesťanům. Skutečnost je taková, že podle skutků, které vidíme v současném světě, má
tento zlý padlý anděl stejné vlastnosti jako satan. Nenávist vůči lidem - pokud se mu to dovolí,
vraždí i ostatní tzv. "nevěřící" , nejen křesťany. Ve svých výukových knihách, které nechal
napsat vyzývá k nenávisti k tzv. "bezvěrcům" k zabíjení nepoddajných. Všude, kde působí krade. Jeho stoupenci olupují a okrádají ty, které zotročí. Dovoluje ve svých výukových
knihách lhát za účelem získání novověrce pro islám. Tyto vlastnosti jasně dosvědčují, že se
jedná o zlého padlého anděla, který nenávidí každého člověka. Nenávidí i samotné islamisty,
ale neřekne jim to, jen je používá k dosažení svých cílů a pak je nechá zabít, aby skončili v
pekle.
Stejně tak, jak byl ovládán Adolf Hitler démony, pak ke konci svého života nutil lidi kolem
sebe, aby spáchali sebevraždu, tak nutí tento zlý padlý anděl své stoupence, aby spáchali
sebevraždu po uskutečnění jeho záměru. Skutečným záměrem padlých andělů a démonů je
povraždit co nejvíce lidí před tím, než by se mohli obrátit k živému a pravému Bohu a k Ježíši
Kristu.
Pravý Bůh se dal lidem poznat v Ježíši Kristu, který nikoho nezabíjel, nikoho neokrádal,
nikoho nepronásledoval, ale všem pomáhal, uzdravoval nemocné, křísil mrtvé a vyháněl
démony z lidí.
Skutky apoštolské 10:38 Bůh obdařil Ježíše z Nazareta Duchem svatým a mocí, Ježíš
procházel zemí, všem pomáhal a uzdravoval všechny, kteří byli v moci ďáblově, neboť Bůh
byl s ním.
Lidem bylo zjeveno jediné jméno které má být vyvýšeno a ve kterém lidé mohou získat věčný
život - Ježíš Kristus. On byl lidem zjeven jako ten pravý Bůh.
Skutky apoštolské 4:11 Ježíš je ten kámen, který jste vy stavitelé odmítli, ale on se stal
kamenem úhelným.
12 V nikom jiném není spásy; není pod nebem jiného jména, zjeveného lidem, jímž bychom
mohli být spaseni."
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1 Janův 5:20 Víme, že Syn Boží přišel a dal nám schopnost rozeznávat, abychom poznali,
kdo je pravý Bůh. A jsme v tom pravém Bohu, protože jsme v jeho Synu Ježíši Kristu. On je
ten pravý Bůh a věčný život.
V těchto verších je zjeveno, že jediným pravým Bohem pro záchranu je v současné době Ježíš
Kristus Nazaretský. Za všemi ostatními jmény, které lidé vzývají, nebo uctívají, jsou padlí
andělé a démoni. Proto řekl Ježíš židům, kteří Ho odmítli, že jejich bohem je ďábel.
Kdyby rozpoznali, že Ježíš je opravu Boží syn a Bůh, nikdy by ho nechtěli zabít. Ale tehdejší
židé byli pod vlivem satana a proto Ježíše hnali na kříž.
Na světě je mnoho různých náboženství. Jediný, kdo se znovu vrátí na zemi bude jen jeden
pravý Bůh - Ježíš Kristus. Kdo nerozpoznává, že Ježíš Kristus je ten pravý Bůh je ještě pod
vlivem padlých andělů a démonů a Ježíš o těchto lidech říká, že jejich duchovním otcem a
bohem je ďábel.
Je i mnoho falešných křesťanů, kteří si pletou pravého Boha s jinými falešnými bohy.
Ve jménu tzv. "křesťanství" pronásledovali v minulosti ty, kteří nechtěli křesťanství přijmout. I
tito náboženští horlivci měli za otce ďábla.
Pravé křesťanství nepronásleduje lidi s jiným vyznáním, ale zjevuje Ježíše Krista jako cestu,
pravdu a život pro všechny, kdo v Něho uvěří.
Falešná božstva pod vládou satana pronásledují a zabíjí všechny, kteří se proti nim postaví.
Podle toho poznáme pravého Boha a falešné bohy.
Alláh je jen jeden ze satanových padlých andělů, který teď dělá ve světě rozruch, vede své
stoupence do války proti lidem, kteří odmítají islám, k znásilňování žen, okrádání lidí, vraždění
všech, kdo se mu vzpírají a nechtějí se mu podřídit. Ne všichni muslimové dělají tyto skutky a
to jen proto, že se plně neoddali tomuto zlému padlému andělu Alláhovi.
Dobrá zpráva zní:
Ježíš Kristus zvítězil nad satanem, padlými anděly (včetně Alláha), démony i nad smrtí.
Všechny mocnosti zla jsou pod jeho nohama. Může satana i padlé anděly rozšlápnout jako
červy. Ponechává je však na svobodě do doby soudu. Lidem dává možnost, aby se ještě před
soudem od těchto ubohých zlých mocností odvrátili a přijali vírou pravého Boha - Ježíše
Krista. Ježíš Kristus Nazaretský dostal po vzkříšení od Otce veškerou moc na nebi i na zemi.
Matouš 28:18 Ježíš přistoupil a řekl jim: "Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi.
Ježíš svojí smrtí na kříži nám odpustil všechny viny a smazal dlužní úpis, který svědčil proti
nám. Ježíš zvítězil nad ďáblem i smrtí.
Koloským 2:15 Tak odzbrojil a veřejně odhalil každou mocnost i sílu a slavil nad nimi
vítězství.
Svým učedníkům Pán Ježíš řekl.
Lukáš 10:18 Řekl jim: "Viděl jsem, jak satan padá s nebe jako blesk.
19 Hle, dal jsem vám moc šlapat po hadech a štírech a po veškeré síle nepřítele, takže vám v
ničem neuškodí.
Křesťané musí pochopit, že nebojují proti lidem - tělu a krvi, ale proti mocnostem a silám zla.
Zbytečně se bojí. Ježíš Kristus dal moc křesťanům, aby šlapali po veškeré síle nepřítele, aby
vyháněli padlé anděly, démony (všechny zlé duchy) ze své země i ze svých domovů ve jménu
Ježíše Krista. Ze země, kterou jim Bůh při rozdělení světa dal. Před Ježíšovým jménem se
ďábel třese a utíká. Jenže mnoho "věřících" tomu nevěří.
Efezským 6:12 Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a
všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla.
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K těmto nadzemským silám zla patří i padlý anděl Alláh. Neznáme jeho pravé jméno před
vyhozením z nebes, ale na zemi se prezentuje pod jménem Alláh. Je to jen jeho fiktivní jméno.
Padlí andělé svá pravá jména lidem většinou dobrovolně nezjevují. Bůh některá jména andělů
zjevil pro poučení, jako např. anděla propasti Abaddona - to znamená Hubitel (Zj.9.11), také
označen jako anděl smrti. Nejznámější zjevená jména třech archandělů jsou - Gabriel, Michael,
Lucifer - který se vzbouřil proti Bohu a byl nazván satanem. Gabriel a Michael dál věrně
slouží Bohu.
Pro křesťany není podstatné, jak se který anděl jmenuje. Podstatné je rozlišovat mezi dobrem a
zlem. Alláh se svým náboženstvím - islámem představuje duchovní ZLO. Není dobrý islám,
protože ho vede zlý duch. Jen si tak někdy hraje na dobrého. Zlý duch nemůže být nikdy dobrý,
i když se navenek někdy chová slušně.
Z toho co je nám zjeveno skrze Boží slovo je nutné pochopit, že každý pravý křesťan musí
bojovat proti duchovnímu zlu duchovními zbraněmi.
Ježíš přikázal svým učedníkům.
Matouš 10:8 Nemocné uzdravujte, mrtvé probouzejte k životu, malomocné očišťujte,
démony vymítejte; zadarmo jste dostali, zadarmo dejte.
Tento příkaz platí pro všechny znovuzrozené a Duchem svatým naplněné křesťany.
Nelze bojovat proti satanu, padlým andělům a démonům bez toho, aby se člověk nestal
zavázaným Ježíši Kristu Nazaretskému. Bez Ježíše Krista zažijí lidé jen porážky. Proti
duchovním silám se nedá bojovat lidskými řečmi a filosofiemi. Fyzickými zbraněmi se dají
částečně potlačit skupiny lidí ovládaných temnými zlými silami, ale za krátkou dobu znovu
vylezou někde jinde s "nějakým novým programem pro tzv. záchranu světa". Tak jako s
velkým úsilím se podařilo porazit fašismus, pak také částečně komunismus, tak se podaří
porazit i islám, ale jen částečně. Všichni padlí andělé a démoni v současnosti, kteří jsou na
svobodě budou vhozeni společně se satanem do propasti na 1000 let při druhém příchodu Ježíše
Krista na zemi (Zj. 20:3).
Do té doby je jedinou šancí pro svět obrátit se znovu k Ježíši Kristu jedinému Spasiteli světa a
nedovolit ďáblovi, aby svými zvrácenými ideologiemi zotročoval a znásilňoval lidi. Pokud lidé
všeobecně odmítnou Ježíše Krista, pak je zlé duchovní síly pod vedením satana zničí.
Jestli to bude pod rouškou islámu, fašismu, komunismu, nebo nějaké jiné zvrácené ideologie,
vždycky si ďábel najde způsob, jak lidi bez pravého poznání Boha oklame a zotročí.
Protože svět odmítá uznat Ježíše Krista jako Pána nebe i země, kterému byla dána veškerá
moc, na nebi i na zemi, musí trpět násilí, vraždy, zlodějství i války. Ve sdělovacích
prostředcích se podávají zkreslené a mnohdy nepravdivé informace o Izraeli, o křesťanství, ale
i o událostech ve světě. Zamlčují se pravdivé informace o dění ve světě a nabízejí se "výklady"
bezbožných lidí, kteří ani nevědí co je pravda a co lež. Nadzemské síly zla si s takovými lidmi
pohrávají jako s loutkami a nakonec je většinou i předčasně zabijí a uvrhnou do pekla.
Buď rozumný a moudrý a spoj se s Ježíšem Kristem, který tě miluje a zve tě do svého
království.
Jan 6:35 Ježíš jim řekl: "Já jsem chléb života; kdo přichází ke mně, nikdy nebude hladovět,
a kdo věří ve mně, nikdy nebude žíznit.
36 Ale řekl jsem vám: Viděli jste mě, a přece nevěříte.
37 Všichni, které mi Otec dává, přijdou ke mně; a kdo ke mně přijde, toho nevyženu ven,
38 neboť jsem sestoupil z nebe, ne abych činil vůli svou, ale abych činil vůli toho, který mě
poslal;
39 a jeho vůle jest, abych neztratil nikoho z těch, které mi dal, ale vzkřísil je v poslední den.
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40 Neboť to je vůle mého Otce, aby každý, kdo vidí Syna a věří v něho, měl život věčný; a já
jej vzkřísím v poslední den."
Věř, že Boží vůle je pro tebe jen dobro a ne zlo. Můžeš Ježíše pozvat do svého života svými
slovy už teď a On tě přijme. Nevyžene tě ven a vzkřísí tě po fyzické smrti k věčnému životu.
KJ

