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#1 bestselling author and radio host Glenn Beck exposes the real truth behind the roots of Islamic extremism
in Muslim teachings in this sharply insightful handbook that debunks commonly held assumptions about Islam
and the dream of a renewed caliphate. From the barbarians of ISIS to the terror tactics of Al-Qaeda and its
offshoots, to the impending threat of a nuclear Iran, those motivated by extreme fundamentalist Islamic faith
have the power to endanger and kill millions. The conflict with them will not end until we face the truth about
those who find their inspiration and justification in the religion itself. Drawing on quotes from the Koran and
the hadith, as well as from leaders of ISIS, Al Qaeda, and the Muslim Brotherhood, Glenn Beck seeks to
expose the true origins of Islamic extremism as well as the deadly theological motivations behind these
agencies of destruction. Using the same unique no-holds-barred style from his bestselling books Control and
Conform, Glenn Beck offers straight facts and history about the fundamental beliefs that inspire so many to
kill.
Hvert år når ramadan nærmer seg begynner en og samme diskusjonen igjen, kan vi satse på beregninger eller
må vi vente på en reall observasjon? Spørsmål - Den muslimske kalenderen. (Når starter den muslimske
kalenderen, hva skjedde da, hvilket år er de i nå, hvor mange måneder har de, hvilket.

Islam Net sin visjon er å gjøre informasjon om islam tilgjengelig for storsamfunnet. Vi jobber for å tilby en
riktig forståelse av islam gjennom dawah. Disse sidene er knyttet tett sammen med temaene i elevboka. Her er
både ekstra bakgrunnsstoff og enkle kontrollspørsmål til kunnskapsstoffet i boka. Velkommen til Under
samme himmel 1-3 på nett! Under samme himmel 1-3 er et gratis nettsted for Cappelens RLE-verk for
ungdomstrinnet. Her finner du nyttige lenker og. Det gamle- og Det nye testamentet. Kirkehistorie. Kristen tro
og etikk Frederik II vg. skole Ostfold Fylkeskommune Nettavisen arrangerer i februar en konferanse om
«Islam og ytringsfrihet». Her skal samfunnsdebattanter, politikere og bloggere delta, og vi finner navn som
Velkommen til Islamic Cultural Centre Norway. Islamic Culture Centre ble opprettet i 1974 som den første
Islamske organisasjon og moské i Norge.
Tre unge menn fra Vadsø koblet til ekstrem islam på tre år. Idrettsleder kritiserer kommunens
integreringsarbeid.

