Profeten Muhammed og Krigsherren Saladin.
I de år hvor Jeg nu har været i lære hos mine Mestrer Jesus Kristus, Kristus og Maria Magdalena, Magdalena,
har Jeg også lært om andre religioner. En af religionerne er Islam, Muslimernes religion, hvor Koranen er Deres
Hellige Bog, og Muhammed Deres største Profet. En Profet der af Kristus og Magdalena sammenlignes med
Dem selv, da De gik på Jorden for ca. 2000 år siden. Profeten Muhammed var en Guds mand, der igennem sin
troskab til Gud forkyndte Guds ord på Jorden. En Profet der altid fulgte Guds Kald. Og igennem dette Kald hjalp
Alle, der opsøgte Ham. Så ligesom Profeten Muhammed hjalp sit eget folk, Muslimerne, hjalp Profeten også
Alle andre. Uanset hvilken tro, religion eller kulturel baggrund, satte Profeten Muhammed sig aldrig over
Andre. For som Den Sande Profet Han var, og Altid vil blive husket som, så vidste Profeten Muhammed godt at
Guds Veje er uransagelige, og Ingen har den samme Vej, og Enhver Guds mand og kvinde kan have brug for
hjælp og støtte på sin Vej. En støtte og hjælp Profeten Muhammed aldrig nægtede Nogen, der lig Ham selv var
troende på Gud. En hjælp der både kunne være af helbredende karakter, beskyttelse, mad, drikke og hvile,
Guds lære set ud fra Koranen: Hver Aldrig overfor Andre, som Du ikke selv vil have, Andre skal være overfor
Dig. Gud Komme På Jorden, hvor Det Evige Liv vil blive tildelt Enhver troende, osv. Iflg. Kristus og Magdalena er
der områder i Koranen og Biblen der minder utrolig meget om hinanden, og selv beskriver De Koranen som en
lige så smuk og skøn Hellig Bog som Biblen. Som Kristus og Magdalena plejer at sige, så burde Muslimernes
Profet Muhammed, æres og respekteres på lige fod med Dem selv, og Alle andre Mestrer og Profeter der
lagde Deres liv i Guds Hænder, og fulgte Guds Kald. Alt andet er en SYND og en Guds foragt. Så kære Profet
Muhammed og Alle Muslimer, al ære og respekt til Jer, og må Gud altid være med Jer. Amen.
Muslimernes tidligere Krigsherre Saladin bliver af Kristus og Magdalena beskrevet som en af Verdens 3
største Krigsherre nogensinde. På lige fod med Aleksandre Den Store og Archillius fulgte Saladin Guds Kald, og
påvirkede derfor i Hans tid Jorden i den rigtige retning. Nemlig mod Gud og Guds Rige Komme På Jorden. At
Krigsherren Saladins handlinger gav genklang i Himlene, skyldtes ikke at Han og Alle Hans Hellige Krigere slog
Ihjel. Grunden skyldtes at hver evig eneste gang sværdet blev svinget, var det altid rettet mod en Vantro og
disses venner. Blev der fundet Vantro i egne rækker fik de på lige fod med Alle andre Vantro lov til at smage
sværdets blad. Hvilket var årsag til at Alle på Jorden, som havde mødt Krigsherren Saladin eller hørt om Ham
og Alle Hans Hellige Krigere, havde den største velfortjente respekt for Ham og Alle Hans Hellige Krigere. En
respekt der resulterede i, at Alle ikke Muslimer omtalte Saladin og Alle Hans Hellige Krigere som Guds mand og
mænd. En mand og mænd hvis ord Du altid kunne regne med og stole på. En gruppe af mænd anført af en
leder Du til enhver tid ville hjælpe og støtte.
En historie Kristus flere gange har fortalt om Krigsherren Saladin og 3 af Hans Hellige Krigere, var en dag De var
ude og inspicere Deres områder. På et tidspunkt kan De høre nogen råbe om hjælp ovre på den anden side, af
den høj De netop rider forbi. Da De hurtigt kommer over på den anden side af højen, ser De en karavane af
IKKE MUSLIMSK HERKOMST blive røvet, voldtaget, lemlæstet og dræbt af en flok Vantro Køtere på 38 stk.
forklædt i mandekroppe. Uden tøven kaster De 4 Hellige Krigere sig med Krigsherren Saladin i spidsen sig over
de Satans Vantro Køtere, og inden der er gået 6 minutter, har De skilt hovederne fra deres kroppe, og kastet
dem på et bål. De overlevende og sårede bliver omhyggeligt og omsorgsfuldt pakket ind i tæpper, og de
værste sår behandlet, og Alle bliver De tilbudt at komme med til Krigsherren Saladins lejr, hvor De vil modtage
den fulde beskyttelse, helbredelse af højeste karakter, hjælp og omsorg som De måtte ønske sig og have brug
for.
Kære Krigsherre Saladin, og Alle Dine Ædle Hellige Krigere. Al ære og respekt. I fortjente og fortjener Alle Guds
Gunst både her på Jorden og i Himlene. Må Alle følge I Jeres fodspor. Amen.

Kristus.

