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1.

Er det accepteret at Guds ord er evigt og ikkeuerstatteligt?(Lev-i Mahfuz)
BibelJa/ JaKoranen
Esajas 40:8 - Græsset tørrer ind, blomsterne visner men
hvor Guds ord forbliver til evig tid.
Johannes 1:1-3 - I begyndelsen var Ordet, og Ordet
var hos Gud, or Ordet var Gud.
1 Peter 1:23 - I er jo ikke genfødt af en
forgængelig, men af en uforgængelig sæd, Guds
levende og blivende ord.
------------------------------------------------Yunus 10:64 - Der er gode nyheder i det jordiske
liv og i det hinsidige. Guds ord kan ikke ændres.
Deter den vældigesejr.
Kommentar: I islamisk historie har der været to
modsatte syn omkring dette emne hvor muslimer har
haft interne krige.Mu’taziliter sagde ”nej” til
dette spørgsmål og ash’ariter sagde ”ja”. De fleste
muslimer ville i dag sige “ja” til spørgsmålet.

2.

Er det accepteret at den hellige Bibelen er Guds
ord? (Toraen, Salmernes Bog&Injil)
BibelJa/ JaKoranen
Romerne 15:4 - Alt hvad der blev skrevet, blev
skrevet, for at vi kan lære af det. Således at vi med
udholdenhed og med den trøst, som skrifterne giver
os, kan fastholde håbet.
1 Korintherne 14:37 - Hvis nogen mener, at han er
profet eller har en åndsgave, skal han vide, at det,
jeg skriver til jer, er et bud fra Herren.
------------------------------------------------Nisa 4:136 - I der tror! Tro på Skriften, som Han
sendte ned (til dig) tidligere.
Ankebut 29:46 - og sig: “Vi tror på det, der er blevet
sendt ned til os og sendt ned til dig.
Shura 42:15 - sig: "Jeg tror på, hvad Gud har sendt ned
af skrift… Lad der ikke være noget at strides om mellem
os og jer.
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3.

Valgte Gud at oplyse sit skrevne ord særligt ved
at bruge det jødiske folk som repræsentanter?
BibelJa/ JaKoranen
Romerne 3:1-2 - 1.Hvilket fortrin har jøden så, eller
hvad gavner omskærelsen?2. Megetpåallemåder. Først
og fremmest, at de har fået Guds ord betroet.
Romerne 9:4 - de som er israelitter, de har:
førstefødselsretten, herligheden, pagterne, loven,
tempeltjenesten og løfterne.
------------------------------------------------Ankebut 29:27 - Vi skænkede ham Isak og Jakob og
satte hos hans efterkommere profetien og
Skriften.
Jathiyah 45:16 - Før dette, gav vi Israels børn
Skriften, drømmekraften og profetien, og forsørgede
dem med de gode ting og begunstigede dem frem for
alverden…

4.

Gav Gud Bibelens profeter evnen til at udføre
indlysende mirakler som bekræftelsepå at de var
sendt fra Gud selv?
BibelJa/ JaKoranen
2 Mosebog 10:1—2 - Fortæl din søn… om mine tegn,
som jeg gjorde blandt dem; så I kan forstå, at
jeg er HERREN.
Hebræerne 2:4 - Gud føjede ligeledes sit vidensbyrd
til ved tegn og undere og mange slags mægtige
gerninger og gaver fra Helligånden.
------------------------------------------------Bakara 2:92 - Moses bragtejer de klarebeviser.
Al-i İmran 3:49 - Med Guds tilladelse, vil jeg
helbrede blindfødte og spedalske og give døde
liv...deri er der et tegn for jer, hvis I er
troende.
Al-i İmran 3:183 - Sig (til dem, O Muhammad): “Der
er kommet udsendinge til jer før mig…med de klare
beviser, også det, som I taler om.
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5.

“Ønsker” Gud at beskytte alle sine hellige bøger
mod forandring og forvanskning?(Formål / Niyet)
BibelJa/ JaKoranen
Esajas 14:24 &26-27 - 24.Hærskarers Herre sværger:
Som jeg har tænkt mig det, skal det ske, som jeg har
planlagt, skal det lykkedes…26. Det er den plan der
er lagt for hele jorden... 27. Hærskarers Herre har
planlagt det, hvem kan sætte det ud af kraft? Når
hans hånd er løftet, hvem kan da tvinge den tilbage?
Matthæus 24:35 – Himmel og jord skal forgå, men mine
ord skal aldrig forgå.
------------------------------------------------Hijr 15:9 - Vi har sendt påmindelsen ned, og Vi
vogter over den.
Saffat 37:3 & 7 - 3.ved dem, der læser en
påmindelse op! 7. Vi beskytter mod
hverenoprørsksatan.

6.

Er Gud “i stand til” at beskytte alle sine
hellige bøger fra forandring og forvanskning?
(Magt / Kudret)
BibelJa/ JaKoranen
Esajas 46:9-10 - 9.for jeg er Gud... 10. Min
beslutning står fast, alt det, jeg vil, gør jeg.
Markus 12:24 - Er I ikke kommet på vildspor, netop
fordi I hverken kender Skrifterne eller Guds magt?
Lukas 21:33 - Himmel og jord skal forgå, men mine
ord skal aldrig forgå.
Johannes 10:35 - Skriften kan ikke rokkes...
------------------------------------------------En'am 6:115 - Intet kan ændre Hans ord.
Yunus 10:64 – Guds ord kan ikke ændres. Det er den
vældige sejr.
Jinn 72:26-28 - 27. bortset fra dem, som Han
finder behag I som udsendinge. Foran disse og bag
dem indsætter Han vogtere. 28. Således at Han kan
vide, om de har overbragt der Herres budskaber.
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7.

7.

Ville Gud nogensinde tillade djævlen, dæmoner
eller menneskehed at komme i vejen for hans eget
”formål” og ”magt” ved at forandre og forvanske
selve teksten i de hellige bøger som han har
sendt?(Tahrifbi’l-lafz)
BibelNej/ NejKoranen
Esajas 55:11 - Sådanskal det være med mit ord, der
går ud af min mund, det skal ikke komme tomt tilbage
til mig; men det skal gøre, hvad der er min vilje,
og det, jeg sender det til, skal lykkes.
Lukas 16:17 - Men himmel og jord skal snarere forgå
end en eneste tøddel af loven falde væk.
------------------------------------------------Hajj 22:52 - Vi har aldrig før dig udsendt nogen
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i hans ønske; men Gud ophæver det, som Satan har
indføjet, og derpå gør Gud sine tegn utvetydige.
Gud er vidende og vis.
Saffat 37:3 & 7 - 3.Ved dem, der læser en
påmindelse op! 7. og som beskyttelse mod hver en
oprørsk satan.
Hakka 69:44-47 & 51 - 44.Havde han udspredt løser
rygter om Os, 45. så ville Vi have grebet ham med den
højreog skåret hans pulsåre over, uden at nogen af
jer kunne have holdt det borte fra ham... 51. Den er
den sikrestesandhed.
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hellige bøger ved at fejlcitere dem, eller ved at
fejlfortolke dem?(Tahrifbi’l-ma’na)
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frasemagere og bedragere, især blandt de omskårne:
11. Dem bør man lukke munden på, for de vender op og
ned på hele familier, når de for skændig
fortjenestes skyld udspreder deres forkastelige
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8.

8.

9.

Er de mennesker som påstår at Bibelen er blevet
forandret eller forvansket faktisk skyldige i at
blasfemere Guds karakter ved at påstå, at han ikke
vidste, at han ikke bryder sig om eller at han ikke
kunne gøre noget ved at Bibelen blev forandret? (ElAlim, Er-Rahman, Er-Rahim, El-Kadir)
BibelJa/ JaKoranen
Esajas 14:24 & 27 - 24. “Som jeg har tænkt mig
det, skal det ske… 27. Hærskarers Herre har
planlagt det, hvem kan sætte det ud af kraft?
------------------------------------------------Baqara 2:20, 255 - 20.Gud er i stand til alt! 255.
Gud! Der er ingen anden gud end Ham, Den levende og
Den Bestandige.Hverkendøsellersøvnkommer over Ham.
Hans tronespænder over himleneog Jorden. At
opretholde dem er ingen byrde for Ham.

10.

Er mennesker som hævder at Bibelen er blevet
forandret skyldige i at ophøje djævlen over Gud
ved at påstå at djævlen vandt kampen om Bibelen
over Gud den almægtige?(El-Aziz, El-Galib, ElJebbar, El-Muktedir)
BibelJa/ JaKoranen
Salme 94:7-9 - 8. Skulle han, som planted øret, ikke
høre? 9. Skulle han, som dannede øjet, ikke se?
------------------------------------------------Yunus 10:21 - Så finder de straks på en list imod
Vore tegn… Vore sendebud skriver ned, hvad de
finder på af list.
Taha 20:5 & 51-52 - 5. Den Barmhjertige har sat
sig på tronen. 51. HVordan var det med de
tidligere slægtled? 52. Viden derom finds hos min
Herre I et skrift. Min Herre går ikke vild, og
Han glemmer ikke.
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11.

Ville Gud have en dobbeltstandard for sine hellige
bøger for at beskytte dem men ikke alle sammen?(ElAdl, El-Hadi, El-Mumim, El-Muksit)
BibelNej/ NejKoranen
Salme 12:6-7 - 6.Herrens ord er rene, som sølv der er
lutret i diglen i jorden, renset syv gange. 7. Du
beskytter os, Herre, du bevarer os evigt mod denne
slægt.
Lukas 21:33 - Himmel og jord skal forgå, men mine
ord skal aldrig forgå.
------------------------------------------------Tevbe 9:111 - Som et sandfærdigt løfte, der påhviler
Ham, I Toraen, Evangeliet og Koranen. Hvem er vel
mere tro mod sit løfte end Gud?
İbrahim 14:47 - Du skal ikke regne med, at Gud
vil bryde sit løfte til sine udsendige! Gud er
mægtig; Ham hører hævnen til.
Hajj 22:47- Gud vil ikke svigte sit løfte.

12.

Er Guds ord den universelle og uforanderlige
standard ved hvilken Gud vil dømme alle mennesker
på dommedag? (El-Hakem, El-Hakk, El-Hafiz, El-Hasib)
BibelJa/ JaKoranen
Johannes 12:48 - Den, der forkaster mig og ikke
tager imod mine ord, har mødt sin dommer: Det
ord, jeg hart alt, det skal dømme ham på den
yderste dag.
Aabenbaringen 20:12 - Og jeg så de døde, både
store og små, stå foran tronen… Og de døde blev
dømt efter deres gerninger ifølge det, der stod
skrevet i bøgerne.
------------------------------------------------Hijr 15:9-10- 9. Vi har sendt påmindelsen ned, og
Vi vogter over den. 10. Før dig sendte Vi bud til
de tidligere slægters samfund.
Zumar 39:69-70 - 69. Skriften lægges frem.
Profeterne og vidnerne bringes hid, og der fældes
dom imellem dem i sandhed. De bliver ikke gjort
uret. 70. Enhver får til fulde igen for det, han
har gjort.

11.
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13.

13.

Er det tilladt for troende at tro på en del af
skriftene, mens de ikke tror på den anden del af
skriftene?
BibelNej/ NejKoranen
Apostelenes gerninger 20:27 - For jeg har ikke
fortiet noget, men har forkyndt jer alt, hvad der
er Guds vilje.
2 Timoteus 3:16 - Ethvert skrift er indblæst af
Gud og nyttigt til undervisning, til bevis, til
vejledning og til opdragelse i retfærdighed.
------------------------------------------------Bakara 2:85 - Tror I på dele af Skriften, mens der er
andre dele af den, hvorpå I ikke tror?
Bakara 2:136 & 285 - 136. Sig: "Vi tror på … det
der blev sendt ned til… Moses og Jesus, og på
det, der blev givet til profeterne fra deres
Herre. 285. Vi gør ikke forskel på nogen af Hans
udsendige… tro på Gud… Hans skrifter og på hans
udsendinge.
Al-i İmran 3:84 &119- 84. Vi gør ikke forskel på nogen
af dem… 119. I tror på hele Skriften.
Kommentar: Bibelen indeholder 90% af de hellige
bøger som muslimer er opfordret til at tro på:
nemlig Tevrat, Zebur, Injil og Koranen.
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326,048

Ønsker Gud at troende i dag skal læse og være
lydige mod de hellige bøger som han har sendt?
BibelJa/ JaKoranen
1 Timotheus 4:15-16- Tag dig af alt dette, lev i
det, så alle kan se, at du gør fremskridt. Giv agt
på dig selv og på den undervisning, du giver, hold
fast ved det; for når du gør det, bliver du til
frelse bpde for dig selv og for dem.
2 Timotheus 2:15 - Stræb efter at stå din prøve
for Gud som en arbejder, der ikke behøver at
skamme sig, men som går lige på med sandhedens
ord.
------------------------------------------------Al-i Imran 3:79- Vær tjenere af mig foruden af Gud!
Vær I hellere rabbinere, idet I underviser i Skriften
og studerer!
Kommentar: En ord –og bogstavoptællning af de
hellige bøger som muslimer er opfordret til at tro
på, afslører at Tevrat, Zebur og Injil udgør 90% og
at Koranen kun udgør 10%.
Bibelen:
Ord = 783,137 Bogstaver 3,566,480
Koranen: Ord = 77,934 Bogstaver
326,048

14.

13.

14.

13.

Er det tilladt for troende at tro på en del af
skriftene, mens de ikke tror på den anden del af
skriftene?
BibelNej/ NejKoranen
Apostelenes gerninger 20:27 - For jeg har ikke
fortiet noget, men har forkyndt jer alt, hvad der
er Guds vilje.
2 Timoteus 3:16 - Ethvert skrift er indblæst af
Gud og nyttigt til undervisning, til bevis, til
vejledning og til opdragelse i retfærdighed.
------------------------------------------------Bakara 2:85 - Tror I på dele af Skriften, mens der er
andre dele af den, hvorpå I ikke tror?
Bakara 2:136 & 285 - 136. Sig: "Vi tror på … det
der blev sendt ned til… Moses og Jesus, og på
det, der blev givet til profeterne fra deres
Herre. 285. Vi gør ikke forskel på nogen af Hans
udsendige… tro på Gud… Hans skrifter og på hans
udsendinge.
Al-i İmran 3:84 &119- 84. Vi gør ikke forskel på nogen
af dem… 119. I tror på hele Skriften.
Kommentar: Bibelen indeholder 90% af de hellige
bøger som muslimer er opfordret til at tro på:
nemlig Tevrat, Zebur, Injil og Koranen.

Er det tilladt for troende at tro på en del af
skriftene, mens de ikke tror på den anden del af
skriftene?
BibelNej/ NejKoranen
Apostelenes gerninger 20:27 - For jeg har ikke
fortiet noget, men har forkyndt jer alt, hvad der
er Guds vilje.
2 Timoteus 3:16 - Ethvert skrift er indblæst af
Gud og nyttigt til undervisning, til bevis, til
vejledning og til opdragelse i retfærdighed.
------------------------------------------------Bakara 2:85 - Tror I på dele af Skriften, mens der er
andre dele af den, hvorpå I ikke tror?
Bakara 2:136 & 285 - 136. Sig: "Vi tror på … det
der blev sendt ned til… Moses og Jesus, og på
det, der blev givet til profeterne fra deres
Herre. 285. Vi gør ikke forskel på nogen af Hans
udsendige… tro på Gud… Hans skrifter og på hans
udsendinge.
Al-i İmran 3:84 &119- 84. Vi gør ikke forskel på nogen
af dem… 119. I tror på hele Skriften.
Kommentar: Bibelen indeholder 90% af de hellige
bøger som muslimer er opfordret til at tro på:
nemlig Tevrat, Zebur, Injil og Koranen.

Ønsker Gud at troende i dag skal læse og være
lydige mod de hellige bøger som han har sendt?
BibelJa/ JaKoranen
1 Timotheus 4:15-16- Tag dig af alt dette, lev i
det, så alle kan se, at du gør fremskridt. Giv agt
på dig selv og på den undervisning, du giver, hold
fast ved det; for når du gør det, bliver du til
frelse bpde for dig selv og for dem.
2 Timotheus 2:15 - Stræb efter at stå din prøve
for Gud som en arbejder, der ikke behøver at
skamme sig, men som går lige på med sandhedens
ord.
------------------------------------------------Al-i Imran 3:79- Vær tjenere af mig foruden af Gud!
Vær I hellere rabbinere, idet I underviser i Skriften
og studerer!
Kommentar: En ord –og bogstavoptællning af de
hellige bøger som muslimer er opfordret til at tro
på, afslører at Tevrat, Zebur og Injil udgør 90% og
at Koranen kun udgør 10%.
Bibelen:
Ord = 783,137 Bogstaver 3,566,480
Koranen: Ord = 77,934 Bogstaver
326,048

Ønsker Gud at troende i dag skal læse og være
lydige mod de hellige bøger som han har sendt?
BibelJa/ JaKoranen
1 Timotheus 4:15-16- Tag dig af alt dette, lev i
det, så alle kan se, at du gør fremskridt. Giv agt
på dig selv og på den undervisning, du giver, hold
fast ved det; for når du gør det, bliver du til
frelse bpde for dig selv og for dem.
2 Timotheus 2:15 - Stræb efter at stå din prøve
for Gud som en arbejder, der ikke behøver at
skamme sig, men som går lige på med sandhedens
ord.
------------------------------------------------Al-i Imran 3:79- Vær tjenere af mig foruden af Gud!
Vær I hellere rabbinere, idet I underviser i Skriften
og studerer!
Kommentar: En ord –og bogstavoptællning af de
hellige bøger som muslimer er opfordret til at tro
på, afslører at Tevrat, Zebur og Injil udgør 90% og
at Koranen kun udgør 10%.
Bibelen:
Ord = 783,137 Bogstaver 3,566,480
Koranen: Ord = 77,934 Bogstaver
326,048

14.

14.

15.

Er lydighed mod Guds ord den primære betingelse
for at en person skal modtage velsignelse i deres
liv?
BibelJa/ JaKoranen
5 Mosebog 11:26-27 - 26.Se, jeg stiller jer i dag
over for velsignelsen og forbandelsen. 27.
Velsignelsen, hvis I lytter til Herren jeres Guds
befalinger...
5 Mosebog 28:13 - Herren vil gøre dig til hoved, ikke
til hale; du vil stadig komme højere op, ikke længere
ned, hvis du lytter til Herren din Guds befalinger,
som jeg giver dig i dag, og omhyggeligt følger dem.
5 Mosebog 30:19 - Jeg har stillet dig over for livet og
døden, velsignelsen og forbandelsen; Så vælg da livet.
------------------------------------------------Bakara 2:2-4 - 2. Dette er Skriften; om den hersker
der ingen tvivl – en retledning for de gudfrygtige…
3. Der tror på det... 4. Der blev sendt ned til dig
og før dig, og tror fast på det hinsidige. 5. De
er retledt af deres Herre. Dem vil det gå godt.

16.

Er de mennesker som nægter at læse og være lydige
mod Bibelen under en forbandelse af at være ikketroende? (Kâfir)
BibelJa/ JaKoranen
Jeremias 11:3 - Forbandet den mand, der ikke vil
høre denne pagts ord...
Hebræerne 12:25-29 - 25.Se til, at I ikke beder jer
fri for ham, der taler. 29. For vor Gud er en
fortlrende ild.
------------------------------------------------A’raf 7:36 & 40-49 - 36. men de, der kalder Vore
tegn for løgn og hovmodigt afviser dem, hører til I
Ilden; dér skal de forblive til evig tid … 40.
Himlens porte vil ikke blive åbnet for dem, der
kaldte Vore tegn for løgn og hovmodigt afviste dem
… 41. De vil få Helvede til hvilested.
Ankebut 29:46-47 - 46. med Skriftens folk skal I
kun strides på den pæneste måde... 47. Kun de
vantro afviser Vore tegn
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17.

Er det accepteret at Bibelens kanon ender med
afslutningen af Johannes Åbenbaring?
BibelJa/ NejKoranen
Aabenbaringen 22:18-19 - 18.Jeg vidner for
enhver, der hører profetordene i denne bog, føjer
nogen noget til dem, vil Gud tilføje ham de
plager, der er skrevet om i denne bog. 19. Og
trækker nogen noget fra ordene i denne profetiske
bog, vil Gud fratage ham hans del i livets træ og
i den hellige by, som der er skrevet om i denne
bog.
------------------------------------------------Al-i İmran 3:19-20 - 19. Religionen er hos Gud
overgivelsen til Gud. De, der har fået Skriften,
blev først uenige, efter at de havde fået viden…
20. Hvis de har overgivet sig til Gud, er de
retledte.

18.

For at Koranan kan blive betragtet som Guds ord,
skal den så være i overensstemmelse med de
historiske skrifter som tidligere blev nedskrevet
i Bibelen?
BibelJa/ NejKoranen
1 Korintherne 14:32-33 - 32.Profeteres ånder
underordner sig under profeter. 33. For Gud er
ikke forvirringens, men fredens Gud. Som i alle
de helliges menigheder.
Galaterne 1:8 - Men om vi så selv eller en engel
fra himlen forkyndte jer et andet evangelium end
det, vi har forkyndt jer, forbandet være han.
2 Johannes1:9 - Enhver, som går ud over Kristi lære
og ikke bliver i denm har ikke Gud.
------------------------------------------------Al-i İmran 3:85 - Hvis nogen ønsker sig en anden
religion end overgivelsen til Gud, så bliver den ikke
godtaget fra ham; I det hinsidige vil han være en af
de fortabte.
Ahzab 33:40 - Muhammed er ikke fader til nogen af
jeres mænd; men han er Guds udsending og
profeternes segl.
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19.

Indeholder Koranen grundlæggende dogmatiske og
historiske uoverensstemmelser som er fuldstændig
modsat af Bibelen?
BibelJa/ NejKoranen
1 Johannes 2:22-24 - 23. Enhver, som fornægter
Sønnen, har heller ikke Faderen... 24. I skal lade
det, I har hørt fra begyndelsen blive i jer…det vil
forblive i Sønnen og i Faderen...
2 Johannes 1:9 - Enhver, som går ud over Kristi lære
og ikke bliver i denm har ikke Gud.
----------------------------------------------------Shuara 26:196-197 - 196. Den finds I de tidligere
slægters skrifter. 197. Var det ikke et tegn for dem, at
de lærde blandt Israels børn allerede kender den?
Fussilat 41:43 - Der bliver ikke sagt andet til dig end
det, der er blevet sagt til udsendingene før dig.

20.

Er konceptet “inspiration” og “revelation” det same
i Koranen som det er i Bibelen?
BibelNej/ JaKoranen
2 Timotheus 3:16 - Ethvert skrift er indblæst af
Gud og nyttigt til undervisning, til bevis, til
vejledning og til opdragelse i retfærdighed.
2 Peter 1:20-21 - 20. Men først skal I gore jer
klart, at ingen selvbestaltet kan tyde nogen
profeti i Skriften. 21.for ingen profeti har nogen
sinde lydt i kraft af et menneskes vilje, men
drevet af Helligånden har mennesket sagt det, der
kom fra Gud.
------------------------------------------------Nisa 4:163 - Vi har givet åbenbaringer til dig, lige
som vi gav... Jesus... og Salomon, og...
En'am 6:19 & 93 - 19. Sig: "Gud er vidne mellem mig og
jer. Denne Koran er blevet mig åbenbaret, for at jeg
dermed kan advare jer, og hvem den end når... 93. Hvem
handler mere uret end den, der finder på løgne om
Gud, eller den, der siger: "Jeg har fået en
åbenbaring”, når han ingen åbenbaring har fået…
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og ikke bliver i denm har ikke Gud.
----------------------------------------------------Shuara 26:196-197 - 196. Den finds I de tidligere
slægters skrifter. 197. Var det ikke et tegn for dem, at
de lærde blandt Israels børn allerede kender den?
Fussilat 41:43 - Der bliver ikke sagt andet til dig end
det, der er blevet sagt til udsendingene før dig.

20.

Er konceptet “inspiration” og “revelation” det same
i Koranen som det er i Bibelen?
BibelNej/ JaKoranen
2 Timotheus 3:16 - Ethvert skrift er indblæst af
Gud og nyttigt til undervisning, til bevis, til
vejledning og til opdragelse i retfærdighed.
2 Peter 1:20-21 - 20. Men først skal I gore jer
klart, at ingen selvbestaltet kan tyde nogen
profeti i Skriften. 21.for ingen profeti har nogen
sinde lydt i kraft af et menneskes vilje, men
drevet af Helligånden har mennesket sagt det, der
kom fra Gud.
------------------------------------------------Nisa 4:163 - Vi har givet åbenbaringer til dig, lige
som vi gav... Jesus... og Salomon, og...
En'am 6:19 & 93 - 19. Sig: "Gud er vidne mellem mig og
jer. Denne Koran er blevet mig åbenbaret, for at jeg
dermed kan advare jer, og hvem den end når... 93. Hvem
handler mere uret end den, der finder på løgne om
Gud, eller den, der siger: "Jeg har fået en
åbenbaring”, når han ingen åbenbaring har fået…
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21.

21.

Ville jøder og kristne acceptere Koranen som Guds
ord?
BibelNej/ JaKoranen
5 Mosebog 18:20-22 - 20.Men den profet, der formaster
sig til at tale noget i mit navn, som jeg ikke har
befalet ham at sige... den profet skal dø… 22. Hvis
profetien ikke går i opfyldelse, kommer den ikke
fra Herren.… fra ham behøver du ikke at frygte
noget.
Esajas 8:20 - så skal den, der ingen morgenrøde
ser, svare: Til belæringen og til budskabet.
------------------------------------------------Nisa 4:82 - Grunder de da ikke over Koranen? Hvis
den kom fra nogen anden end Gud, ville de have
fundet megen uoverensstemmelse i den.
Shu’ara 26:196-197 - 196. den findes I de tidligere
slægters skrifter. 197. Var det ikke et tegn for
dem, at de lærde blandt Israels børn allerede
kender den?
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Ville Gud nogensinde efter at have sendt en
hellig bog, have et behov for at annullere eller
ophæve nogle af dens vers? (Mensuh&Nesih)
BibelNej/ JaKoranen
Salme 89:34 - Men min troskab mod ham bryder jeg
ikke, jeg svigter ikke min trofasthed.
Lukas 16:17- Men himmel og jord skal snarere forgå
end en eneste tøddel af loven falde væk.
Johannes 10:35 - som Guds ord er kommet til – og
Skriften kan ikke rokkes...
------------------------------------------------Bakara 2:106 - Hvis Vi ophæver et vers eller
lader det gå i glemme, bringer Vi noget, der er
bedre end det, eller noget magen til. Ved du
ikke, at Gud er i stand til alt?
Ra'd 13:39 - Gud kan udslette eller bekræfte, hvad
Han vil. Hos Ham findes Skriftens Moder.
Nahl 16:101 - Når Vi udskifter ét tegn med et andet;
Gud ved dog bedst, hvad Han sender ned – så siger du:
"Du finder på det!.
İsra 17:86 - Hvis Vi ville, kunne Vi borttage det,
som Vi har pbenbaret for dig.
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22.

22.

23.

Hvis Koranen kom ned fra verdens Herre og var
stadfastet af en gruppe dæmoner, ville det så være et
godt tegn på at den kom fra Gud?
BibelNej/ JaKoranen
Johannes 14:30 - Herefter… for verdens fyrste
kommer; og mig kan han intet gøre.
2 Korintherne 4:3—4 - 3.Og er vort evangelium
tilhyllet... 4. For dem, der ikke tror; deres
tanker har denne verdens gud blindet...
------------------------------------------------Fatih 1:1- Lovet være Gud, alverdens Herre.
Yunus 10:37 - Denne Koran kunne ingen finde på
foruden Gud... fra alverdens Herre.
Ahkaf 46:29-30 - 29. Og da Vi lod en flok
dijinner gøre en afstikker hen til dig og lytte
til Koranen!… 30. Til bekræftelse af det, der forelå
før det; det leder til sandheden o gen lige vej.

24.

Ville en hellig bog have behov for gentagne gange
at benægte at den kommer fra djævelen?
BibelNej/ JaKoranen
Matthæus 7:15-20 – 15. Tag jer i agt for falske
profeter... 16. På deres frugter I kende dem.
Johannes 8:44-49 - 44.Jesus... I har Djævelen til
fader, og I er villige til at gøre, hvad jeres
fader lyster. Han har været en morder fra
begyndelsen, og han står ikke i sandheden, for
der er ikke sandhed i ham... 46. Hvem af jer kan
påvise nogen synd hos mig?
------------------------------------------------Nahl 16:98 - Når du læser Koranen op, skal du
søge tilflugt hos Gud mod den bortstenede Satan.
Sebe 34:8 & 46 - 8. Har han fundet på løgne om Gud,
eller er der fare ten djinn i ham? Sig … 46. Jeres
frænde er ikke nogen djinn.
Tekvir 81:22 & 25 - 22. Jeres frænde er ikke
besat… 25. Det er ingen bortstenet satans ord.
Kommentar: Muhammed benægtede ofte at han var
besat af dæmoner: 15:6-7, 23:70, 37:36, 44:14,
51:50-52, 68:51.
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Tror jøder, kristne og muslimer alle at der kun
er “én” sand Gud? (Vahdet-i Vüjüd)
BibelJa/ JaKoranen
5 Mosebog 6:4 - Hør, Israel! Herren vor Gud,
Herren er én:
Efeserne 4:4-6- 4.Der er...5. én Herre... 6. Èn Gud
og alles fader, som er over alle.
1 Timotheus 2:5-6 - For der er én Gud...
Jakob 2:19- Du tror, at Gud er én; det gør du ret i.
------------------------------------------------Bakara 2:163 - Jeres Gud er én Gud. Der er ingen
anden gud end Ham.
Nisa 4:87 & 171 - 87. Gud, der er ingen anden gud
end Ham... 171. Gud er én Gud.
Maide 5:73- der finds kun én Gud.
Nahl 16:22 & 51 - 22. Jeres gud er én gud... 51.
Tag jer ikke to guder.
Kasas 28:70- Han er Gud; Der er ingen anden gud end Ham.
İhlas 112:1- Sig: 'Han er Gud, én!
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Kasas 28:70- Han er Gud; Der er ingen anden gud end Ham.
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25.

26.

25.

26.

Er de fleste af Allah’s karakter og egenskaber
som vi finder i Koranen, i overensstemmelse med
egenskaberne tilegnet Gud i Bibelen?(EsmaülHusna)
BibelJa/ JaKoranen
Esajas 40:28 - Ved du det ikke, har du ikke hørt
det: Herren er en evig Gud, skaberen af den vide
jord. Han bliver ikke træt og udmattet, hans
indsigt kan ingen udforske.
------------------------------------------------Bakara 2:255 - Gud, der er ingen anden gud end Ham,
Den Levende og Den Bestandige. Alt i himlene og på
jorden tilhører ham. At opretholde dem er ingen byrde
for Ham. Han er Den Ophøjede og Den Mægtige...
Hashr 59:23 - Han er Gud, foruden hvem der ingen
gud er; Kongen; Den Hellige; Freden, Den, Der Giver
Sikkerhed; Den, Der holder Opsyn; Den Mægtige, Den
Kraftfulde.
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jorden tilhører ham. At opretholde dem er ingen byrde
for Ham. Han er Den Ophøjede og Den Mægtige...
Hashr 59:23 - Han er Gud, foruden hvem der ingen
gud er; Kongen; Den Hellige; Freden, Den, Der Giver
Sikkerhed; Den, Der holder Opsyn; Den Mægtige, Den
Kraftfulde.

Gud og Allah

Gud og Allah

25.

Tror jøder, kristne og muslimer alle at der kun
er “én” sand Gud? (Vahdet-i Vüjüd)
BibelJa/ JaKoranen
5 Mosebog 6:4 - Hør, Israel! Herren vor Gud,
Herren er én:
Efeserne 4:4-6- 4.Der er...5. én Herre... 6. Èn Gud
og alles fader, som er over alle.
1 Timotheus 2:5-6 - For der er én Gud...
Jakob 2:19- Du tror, at Gud er én; det gør du ret i.
------------------------------------------------Bakara 2:163 - Jeres Gud er én Gud. Der er ingen
anden gud end Ham.
Nisa 4:87 & 171 - 87. Gud, der er ingen anden gud
end Ham... 171. Gud er én Gud.
Maide 5:73- der finds kun én Gud.
Nahl 16:22 & 51 - 22. Jeres gud er én gud... 51.
Tag jer ikke to guder.
Kasas 28:70- Han er Gud; Der er ingen anden gud end Ham.
İhlas 112:1- Sig: 'Han er Gud, én!

26.
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27.

Er “Gud” i Bibelen og “Allah” i Koranen den same?
BibelNej/ JaKoranen
2 Mosebog 3:14 - Gud svarede Moses: ”Jeg er den,
jeg er! Og han sagde: Sådan skal du sige til
israelitterne: Jeg Er har sendt mig til jer.
1 Johannes 5:20 - Jesus Kristus. Han er den sande
Gud og det evige liv.
2 Johannes 9 - Enhver, som går ud over Kristi lære
og ikke bliver i den, har ikke Gud; men den, der
bliver i hans lære, har både Faderen og Sønnen.
------------------------------------------------Ankebut 29:46 - Med Skriftens folk skal I kun
strides på den pæneste måde... sig: “Vi tror på
det, der er blevet sendt ned til os, og ligeledes
på det, der er blevet sendt ned til jer; Vores
gud og jeres gud er én, og til Ham overgiver vi
os.”
Safat 37:126- Gud, jeres og jeres forfædres Herre...

28.

Er Guds evige og uforanderlige navn “Yahweh”?
BibelJa/ NejKoranen
2 Mosebog 3:15 - Gud sagde videre til Moses:
”Sådan skal du sige til israelitterne: Jahve,
jeres fædres Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud og
Jakobs Gud, har sendt mig til jer. Det er mit
navn til evig tid, og sådan skal jeg kaldes i
slægt efter slægt.
Johannes 8:58 - Jesus sagde til dem: Sandelig,
sandelig siger jeg jer: Jeg er, før Abraham blev
født.
------------------------------------------------A'raf 7:180 - Gud har de skønneste navne, så påkald
Ham dermed! Hold jer fra dem, der misbruger Hans
navne.
Isra 17:110 - Sig: "Påkald Gud... Han har krav op de
skønneste navne.”
Kommentar:Guds særlige navn “Yahweh” er brugt
6,823 gange i Bibelen men findes slet ikke blandt
de Guds 99 navne (Esmaül-Husna) i Koranen.Jf.
Taha 20:8, Rahman 55:78 & Hashr 59:24.
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29.

Er der vers i de hellige bøger omkring Gud
værende “hellig”? (el-Kuddus)
BibelJa/ JaKoranen
Esajas 6:3- Hellig, hellig, hellig er Hærskarers
Herre…
Esajas 40:25- Med hvem vil I sammenligne mig, så
vi skulle være lige? siger den Hellige.
Esajas 57:15 - For dette siger den højt ophøjede,
som troner for evigt, og hvis navn er Hellig.
Johannes 17:11 - jeg kommer til dig. Hellige
fader...
Aabenbaringen 4:8 - Hellig, hellig, hellig er
Herren, Gud den Almægtige...
------------------------------------------------Hashr 59:23 - Han er Gud, foruden hvem der ingen
gud er. Kongen, Den Hellige…
Jum’a 62:1 - Alt I himlene og på Jorden lovpriser
Gud, Kongen, Den Hellige, Den Mægtige og Den Vise.
Kommentar: Denne attribute forekommer kun to
gange i Koranen men optræder over 450 gange i
Biblen.

30.

Åbenbarer Gud sig selv som “fader” gennem sin
karakter og naturegenskaber?
BibelJa/ NejKoranen
Esajas 63:16 - Du er vor fader... Du, Herre, er
vor fader...
Matthæus 5:45 & 48- 45. for at I må være jeres
himmelske faders børn... 48. jeres himmelske
fader er fuldkommen.
Johannes 8:41- vi har kun én fader, og det er Gud.
------------------------------------------------En'am 6:101 - Skaberen af himlene og Jorden,
hvordan skulle Han kunne have et barn, når Han
ikke har nogen ledsagerske? Han har skabt alt, og
Han ved alt.
Furkan 25:2 - som ikke har taget sig nogen søn...som
i herredømmet ikke har nogen ved sin side!
Jinn 72:3 - Og “Mægtig er vor Herres ære! Han har
hverken taget sig ægtefælle eller barn.
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31.

Er Gud stolt og er stolthed en af Guds
karakteregenskaber? (el-Mütekebbir)
BibelNej/ JaKoranen
Salme 101:5- Øjnes stolthed og hjerters hovmod
vil jeg ikke tåle.
Ordsprogene 6:16 - 16. Der er seks ting, Herren
hader, og syv, han afskyr: 17. hovmodige øjne...
Esajas 57:15- For dette siger den højt ophøjede,
som troner for evigt, og hvis navn er Hellig: Jeg
bor i det høje og hellige og hos den, der er
knust, hvis ånd er nedbøjet…
1 Johannes 2:16 - pral med jordisk gods, er ikke
af Faderen, men af verden.
------------------------------------------------Hashr 59:23 - Han er Gud, foruden hvem der ingen
gud er; Kongen; Den Hellige; Freden; Den, Der
Giver Sikkerhed; Den, Der Holder Opsyn; Den
Mægtige; Den Kraftfulde; Den Stolte.

32.

Åbenbarer Gud sig selv som “frelser” gennem sin
karakter og naturegenskaber?
BibelJa/ NejKoranen
Esajas 43:3 & 11 - 3. For jeg er Herren din Gud,
Israels Hellige er din frelser… 11. jeg, kun jeg,
er Herren, der er ingen anden frelser end mig.
Hoseas 13:4 - Jeg er Herren din Gud... der er
ingen anden frelser end mig.
Lukas 2:11 - I dag er der født jer en frelser i
Davids by; han er Kristus, Herren.
Titus 1:4- Nåde og fred fra Gud Fader og Kristus
Jesus, vor frelser!
Titus 2:10-13 - 10. Gud, vor frelsers, lære… 13.
vor store Gud og frelser, Jesus Kristus.
Titus 3:4-6- 4. Gud, vor frelsers... 6. som han i
rigt mål udgød over os ved Jesus Kristus, vor
frelser.
Judas 1:25- den eneste Gud, vor frelser.
------------------------------------------------Kommentar: Guds egenskab som værende en “Frelser”
optræder 39 gange i Bibelen men findes ikke i
Koranen.
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------------------------------------------------Kommentar: Guds egenskab som værende en “Frelser”
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31.
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BibelNej/ JaKoranen
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32.
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33.

Når Gud refererer til sig selv i de helige bøger,
snakker han nogensinde i førsteperson flertal ”vi”?
BibelJa/ JaKoranen
1 Mosebog 1:26 - Gud sagde: Lad os skabe
mennesker i vort billede, så de ligner os...
1 Mosebog 11:6-7- 6. Så sagde Herren... 7. Lad os
stige derned og forvirre deres sprog…
Esajas 6:8- Da hørte jeg Herren sige: ”Hvem skal
jeg sende? Hvem vil gå bud for os?” Jeg svarede:
”Her er jeg, send mig.
Johannes 17:11 - og nu… jeg kommer til dig. Hellige
fader, hold dem fast ved dit navn, det, du har givet
mig, for at de kan være ét ligesom vi.
------------------------------------------------Vakia 56:57-59, 64, 69 & 72 - 57. Vi skabte jer;
hvorfor vil I ikke sande det? 58. Hvad mener I om
den sæd, I udtømmer? 59. Skaber I den, eller er det
Os, der skaber?
İnsan 76:23- Vi har sendt Koranen ned til dig.

34.

Er konceptet om “treenigheden” accepteret? (Far,
søn & hellligånden)
BibelJa/ NejKoranen
1 Mosebog 11:6-7 - 6. Så sagde Herren... 7. Lad
os stige derned og forvirre deres sprog…
Matthæus 28:19-20 - 18.Jesus... 19. Gå derfor hen
og gør alle folkeslagene til mine disciple, idet
I døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens
navn.
Efeserne 4:4-6 - 4.Der er… én ånd… 5. Én Herre …
6. én Gud og alles fader, som er over alle.
------------------------------------------------Al-i İmran 3:64 - at vi ikke sætter noget andet
ved Hans side…
Nisa 4:171- Messias, Jesus, Marias søn er kun
Guds udsending... sig ikke: Han er tre! Hold
inde! Det vil være bedst for jer. Gud er én gud.
Lovet være Han, højt hævet over at have en søn.
Maide 5:72-73 - 72. vantro er de, der siger: “Gud
er Messias”... 73. Gud er den tredje af tre.
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35.

Ville Gud nogensinde på falsk grundlag anklage
Jesus for at gore noget forket eller ville Jesus
nogensinde lyve overfor Gud for at dække over
noget som han gjorde galt?
BibelNej/ JaKoranen
Johannes 8:46 - Hvem af jer kan påvise nogen synd
hos mig? Når jeg siger sandheden, hvorfor tror I
mig da ikke?
Titus 1:2- med håb om evigt liv, som Gud, der
ikke lyver, har lovet for evige tider siden.
1 Peter 2:21-23 - 21. Kristus… 22. Han gjorde
ikke synd, og der fandtes ikke svig i hans mund.
------------------------------------------------Ma’ida 5:116 - Da Gud sagde: “Jesus, Marias søn! Har
du sagt til menneskene: “tag mig og min mor til guder
foruden Gud? Han sagde: Højtlovet være Du! Det
tilkommer ikke mig at sige noget, som jeg ikke har
ret til. Hvis jeg havde sagt det, ville Du vide det.
Du ved, hvad jeg rummer, men jeg ved ikke, hvad Du
rummer. Du alene har viden om de skjulte ting.

36.

Er Gud distanceret, den spirituelle Gud som
sjældent viser sin store magt eller sætter sine
fingeraftryk på menneskets historie?
BibelNej/ JaKoranen
2 Mosebog 13:21 - Herren gik foran dem, om dagen
i en skysøjle for at føre dem på vejen og om
natten i en ildsøjle for at lyse for dem, så de
kunne gå både dag og nat:
2 Mosebog 16:9-10 - 9. Så sagde Moses... Sig til
hele israelitternes menighed … 10. og se, Herrens
herlighed viste sig i skyen.
1 Samuel 12:16- Træd nu frem, og se det store under…
------------------------------------------------En'am 6:37-38 - 37. De siger: Hvorfor er der
ikke blevet sendt et tegn ned til ham fra hans
Herre? Sig: Gud er I stand til at sende et tegn
ned! Men de fleste af dem ved det ikke. 38. Intet
har vi forbigået I Skriften.
Tevbe 9:30-31 - 30. Gud... 31. Højtlovet være Han,
hævet over det, som de sætter ved Hans side!
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37.

37.

Har Gud nogensinde vist sig for mennesket på
jorden? (Teofani eller Ru’yetullah)
BibelJa/ NejKoranen
2 Mosebog 33:11 & 18-23 - 11. Og Herren talte med
Moses ansigt til ansigt... 18. Lad mig dog se din
herlighed... 23. så du får mig at se fra ryggen.
Mit ansigt må ingen se.
4 Mosebog 12:7-8- 7. min tjener Moses... 8. med
ham taler jeg ansigt til ansigt... han får
Herrens skikkelse at se.
------------------------------------------------En'am 6:103 - Blikke kan ikke opfatte Ham...
A'raf 7:143 - Moses... Vis Dig for mig, så jeg kan se
dig! … Denne svarede: Du vil ikke få Mig at se…
Hajj 22:63- Gud er skarpsindig og indsigtsfuld.
Lokman 31:16 - Gud er skarpsindig og indsigtsfuld.
Kommentar: Andre teofanier i Bibelen: 1.Mos.
12:7-9; 18:1-33; 32:22-30; 2.Mos. 3:2-4:17;
2.Mos. 24:9-11; 5.Mos. 31:14-15; Job 38-42.
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Taler Gud nogensinde direkte til mennesket i dag
ved siden af han skrevne ord revelation?
BibelJa/ NejKoranen
Joel 2:28 - Og det skal ske derefter, at jeg vil
udgyde min ånd over alt kød, jeres Sønner og
jeres Døtre skal profetere…
1 Korintherne 14:1-4 & 24-25 - 1. Jag efter
kærligheden, og stræb efter åndsgaverne, men især
efter at tale profetisk... 4. men den, der taler
profetisk, opbygger menigheden… 24. Men hvis alle
taler profetisk, og der kommer en ikke-troende
eller en udenforstående ind, så ser han sig
afsløret af alle, bedømt af alle. 25. det
åbenbares, hvad der er skjult i hans hjerte, og
så vil han falde på sit ansigt, tilbede Gud og
udbryde: Gud er virkelig hos jer. 31. for I kan
alle komme til at tale profetisk, men én ad
gangen; så kan alle belæres…
------------------------------------------------Tevbe 9:31 - Højtlovet være Han…
Shura 42:51 - Det tilkommer intet menneske, at
Gud taler til ham, undtagen gennem åbenbaring,
fra den anden side af et forhæng, eller ved, at
Han sender en udsending…
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Taler Gud nogensinde direkte til mennesket i dag
ved siden af han skrevne ord revelation?
BibelJa/ NejKoranen
Joel 2:28 - Og det skal ske derefter, at jeg vil
udgyde min ånd over alt kød, jeres Sønner og
jeres Døtre skal profetere…
1 Korintherne 14:1-4 & 24-25 - 1. Jag efter
kærligheden, og stræb efter åndsgaverne, men især
efter at tale profetisk... 4. men den, der taler
profetisk, opbygger menigheden… 24. Men hvis alle
taler profetisk, og der kommer en ikke-troende
eller en udenforstående ind, så ser han sig
afsløret af alle, bedømt af alle. 25. det
åbenbares, hvad der er skjult i hans hjerte, og
så vil han falde på sit ansigt, tilbede Gud og
udbryde: Gud er virkelig hos jer. 31. for I kan
alle komme til at tale profetisk, men én ad
gangen; så kan alle belæres…
------------------------------------------------Tevbe 9:31 - Højtlovet være Han…
Shura 42:51 - Det tilkommer intet menneske, at
Gud taler til ham, undtagen gennem åbenbaring,
fra den anden side af et forhæng, eller ved, at
Han sender en udsending…
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38.

38.

39.

Ønsker den fuldkomne Gud at have en nær og
kærlighedsfuldt forhold til mennesket således at
mennesket bliver kaldt ”Guds barn”?
BibelJa/ NejKoranen
Hoseas 1:10 - Og i stedet for ”I er ikke mit Folk”
skal de kaldes ”den levende Guds Børn”.
Galaterne 4:6 - Og fordi I er børn, har Gud sendt
sin søns ånd i vore hjerter...
1 Johannes 3:1-2 - 1. Se, hvor stor kærlighed
Faderen har vist os, at vi kaldes Guds børn... 2.
Mine kære, vi er Guds børn nu...
------------------------------------------------Maide 5:18 - Jøderne og de kristne siger: Vi er
Guds børn og dem, som Han elsker. Sig: Hvorfor
straffer Han jer da for jeres synder? Nej, I er
mennesker blandt dem, som Han har skabt.
Kommentar: Mens Koranen benægter at mennesker kan
blive Guds sønner, så påstår den at Gud er
mennesket meget nært: Jf. Enfal 8:24; Hud 11:90 &
92; & Kaf 50:16.

40.

Er Guds kærlighed ubetinget? (el-Vedud)
BibelJa/ NejKoranen
Romerne 5:8 - men Gud viser sin kærlighed til os,
ved at Kristus døde for os, mens vi endnu var
syndere.
1 Johannes 4:8-10 - 8.Gud er kærlighed. 10. Deri
består kærligheden: ikke i at vi har elsket Gud,
men i at han har elsket os og sendt sin søn som
et sonoffer for vore synder.
------------------------------------------------Bakara 2:195 & 276 - 195. Gud elsker dem, der gør
det gode... 276. Gud elsker ingen vantro og
synder.
Al-i İmran 3:57 & 159 - 57. Gud elsker ikke dem, der
handler uret… 169. Gud elsker de tillidsfulde.
Rum 30:45- Han elsker ikke de vantro.
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41.

41.

Ser Gud udelukkende på troende som værende and
slaver eller tjener?
BibelNej/ JaKoranen
Johannes 15:15 - Jeg kalder jer ikke længere
tjenere, for tjeneren ved ikke, hvad hans herre
gør; jeg kalder jer venner.
1 Peter 2:5 & 9-10 - 5. og lad jer selv som levende
sten bygges op til et åndeligt hus, til et
helligt præsteskab, der bringer åndelige ofre,
som takket være Jesus Kristus er kærkomne for
Gud... 9. Men I er en udvalgt slægt, et kongeligt
præsteskab, et helligt folk, et ejendomsfolk… 10.
I, som før ikke var et folk, men nu er Guds folk.
------------------------------------------------Sad 38:83- bortset fra Dine tjenere iblandt dem...
Zulmer 39:16-17 - Dette er, hvad Gud skræmmer
sine tjenere med: Mine tjenere, frygt Mig!
Shura 42:19 - Gud har omhu for sine tjenere.

Ser Gud udelukkende på troende som værende and
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tjenere, for tjeneren ved ikke, hvad hans herre
gør; jeg kalder jer venner.
1 Peter 2:5 & 9-10 - 5. og lad jer selv som levende
sten bygges op til et åndeligt hus, til et
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I, som før ikke var et folk, men nu er Guds folk.
------------------------------------------------Sad 38:83- bortset fra Dine tjenere iblandt dem...
Zulmer 39:16-17 - Dette er, hvad Gud skræmmer
sine tjenere med: Mine tjenere, frygt Mig!
Shura 42:19 - Gud har omhu for sine tjenere.

Gør Gud forskel på mennesker og foretrækker han
nogen frem for andre?
BibelNej/ JaKoranen
Markus 12:14- Mester, vi ved, at du er sanddru og
ikke retter dig efter andre, for du gør ikke
forskel på folk.
Galaterne 3:28 - Her kommer det ikke an på at være
jøde eller græker, på at være træl eller fri, på
at være mand og kvinde, for I er alle én i
Kristus Jesus.
Efeserne 6:9 - I har den samme Herre i himlene, og
han gør ikke forskel på nogen.
------------------------------------------------En'am 6:165 - Han er den, der har indsat jer som
efterfølgere på Jorden og hævet nogle af jer over
andre I rang for at prøve jer gennem det, som Han har
givet jer.
Nahl 16:71 & 75 - 71. Nogle af jer har Gud
begunstiget frem for andre I livsunderhold… 75.
Skulle de stå på lige fod?
Ahzab 33:50- Profet! Vi gør dine hustruer tilladte
for dig … Dette gælder specielt for dig og ikke for
de andre troende…
Kommentar: Jf. Hadith: Mishkat ul-Masabih, Bind
3. S. 117 og Bukhari Bind 1 nr. 28 & 301; Bind 2,
Nr. 161.
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42.

42.

43.

Hader Gud særligt visse syndere og ønsker at
sende nogen af dem til helvede?
BibelNej/ JaKoranen
Ezekiel 18:23 & 32 - 23. Skulle jeg ønske den
uretfærdiges død? 32. Jeg ønsker ikke nogens død,
siger Gud Herren. Vend om, så skal I leve.
2 Peter 3:9 - Herren er ikke sen til at opfylde
sit løfte, sådan som nogle mener, men han har
tålmodighed med jer, fordi han vil, at ingen skal
gå fortabt, men at alle skal nå til omvendelse.
------------------------------------------------Maide 5:41 - Det er dem, hvis hjerte Gud ikke
ønsker at rense …
A’raf 7:179- Vi har skabt mange djinner og
mennesker til Helvede... De er som kvæg, blot
endnu mere forvildede!
Tevbe 9:55 - Gud ønsker blot at strafe dem... og at
deres sjæl skal svinde bort, mens de er vantro.

44.

Er Gud author af “godt” og “ondt” og ansvarlig
for at gøre begge dele?(Hayır& Sher)
BibelNej/ JaKoranen
Jeremias 29:11 - Jeg ved, hvilke planer jeg har lagt
for jer... planer om lykke, ikke om ulykke...
Jakob 1:13 - en ingen, som bliver fristet, må sige:
”Jeg bliver fristet af Gud;” for Gud kan ikke fristes
af det onde, og selv frister han ingen...
------------------------------------------------Bakara 2:26- Derved vildleder Han mange.
Nisa 4:78-79 - Men hvis noget ondt rammer dem,
sig: Alt kommer fra Gud!
Maide 5:14 - med dem, der siger: ”Vi er kristne”, har
Vi sluttet en pagt så vakte Vi fjendskab og had
iblandt dem.
Enbiya 21:35 - Vi vil sætte jer på prøve med ondt
og godt.
Kommentar: I Bibelen er der steder hvor Gud
tillader at modgang eller ulykke (ikke moralsk
ondskab) rammer menneskene: Isa. 45:7, Jer. 4:6 &
Amos 3:6. Men satan bliver betragtet som
ondskabens herre: Jn. 8:44, 1 Jn. 3:8.
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Vi sluttet en pagt så vakte Vi fjendskab og had
iblandt dem.
Enbiya 21:35 - Vi vil sætte jer på prøve med ondt
og godt.
Kommentar: I Bibelen er der steder hvor Gud
tillader at modgang eller ulykke (ikke moralsk
ondskab) rammer menneskene: Isa. 45:7, Jer. 4:6 &
Amos 3:6. Men satan bliver betragtet som
ondskabens herre: Jn. 8:44, 1 Jn. 3:8.

43.

Hader Gud særligt visse syndere og ønsker at
sende nogen af dem til helvede?
BibelNej/ JaKoranen
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tålmodighed med jer, fordi han vil, at ingen skal
gå fortabt, men at alle skal nå til omvendelse.
------------------------------------------------Maide 5:41 - Det er dem, hvis hjerte Gud ikke
ønsker at rense …
A’raf 7:179- Vi har skabt mange djinner og
mennesker til Helvede... De er som kvæg, blot
endnu mere forvildede!
Tevbe 9:55 - Gud ønsker blot at strafe dem... og at
deres sjæl skal svinde bort, mens de er vantro.

44.

Er Gud author af “godt” og “ondt” og ansvarlig
for at gøre begge dele?(Hayır& Sher)
BibelNej/ JaKoranen
Jeremias 29:11 - Jeg ved, hvilke planer jeg har lagt
for jer... planer om lykke, ikke om ulykke...
Jakob 1:13 - en ingen, som bliver fristet, må sige:
”Jeg bliver fristet af Gud;” for Gud kan ikke fristes
af det onde, og selv frister han ingen...
------------------------------------------------Bakara 2:26- Derved vildleder Han mange.
Nisa 4:78-79 - Men hvis noget ondt rammer dem,
sig: Alt kommer fra Gud!
Maide 5:14 - med dem, der siger: ”Vi er kristne”, har
Vi sluttet en pagt så vakte Vi fjendskab og had
iblandt dem.
Enbiya 21:35 - Vi vil sætte jer på prøve med ondt
og godt.
Kommentar: I Bibelen er der steder hvor Gud
tillader at modgang eller ulykke (ikke moralsk
ondskab) rammer menneskene: Isa. 45:7, Jer. 4:6 &
Amos 3:6. Men satan bliver betragtet som
ondskabens herre: Jn. 8:44, 1 Jn. 3:8.

45.

Ville Gud blive beskrevet som den største
“konspirator” eller “intriger” af dem alle?
(Makara)
BibelNej/ JaKoranen
Habakkuk 1:13- Du, hvis øjne er for rene til at se på
ondskaben, du, som ikke roligt kan se på ulykken.
Zakarias 8:17 - Tænk ikke ondt i jeres hjerte mod
hinanden, elsk ikke den falske ed; for alt dette
hader jeg, siger Herren.
------------------------------------------------Al-i İmran 3:54 - de lagde listige planer, og Gud
lagde listige planer. Gud er den bedste til at
lægge listige planer.
Ra’d 13:42 - men alle listige planer hører Gud til.
Kommentar: I Bibelen anser man sammensværgelse og
intrigespil for værende ondskab og disse
aktiviteter er satans egenskaber, ikke Guds: Jf.
1.Mos. 3:1, Est. 9:25, Sal. 21:11, Sal. 36:4,
Ord. 1:30, 2 Kor. 11:13-15, Ef. 6:11, 1 Pet 5:89, 2 John 1:7.

46.

Er Gud ansvarlig for at skabe fjendskab og had
mellem mennesker med forskellig tro?
BibelNej/ JaKoranen
Jeremias 29:11 - Jeg ved, hvilke planer jeg har
lagt for jer, siger Herren, planer om lykke, ikke
om ulykke, om at give jer en fremtid og et håb.
Habakkuk 1:13- Du, hvis øjne er for rene til at
se på ondskaben, du, som ikke roligt kan se på
ulykken.
------------------------------------------------Bakara 2:10- de bærer en sygdom I hjertet, og Gud
gør dem mere syge.
Nisa 4:88- Ønsker I at retlede den, som Gud har
ledt vild? For den, som Gud vildleder, finder du
ingen vej.
Maide 5:14 - Med dem, der siger: “Vi er kristne”.
Så vakte Vi fjendskab og had iblandt dem.
Maide 5:64 - Jøderne… Vi har sat splid og had
imellem dem lige til opstandelsens dag.
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Er Gud ansvarlig for at skabe fjendskab og had
mellem mennesker med forskellig tro?
BibelNej/ JaKoranen
Jeremias 29:11 - Jeg ved, hvilke planer jeg har
lagt for jer, siger Herren, planer om lykke, ikke
om ulykke, om at give jer en fremtid og et håb.
Habakkuk 1:13- Du, hvis øjne er for rene til at
se på ondskaben, du, som ikke roligt kan se på
ulykken.
------------------------------------------------Bakara 2:10- de bærer en sygdom I hjertet, og Gud
gør dem mere syge.
Nisa 4:88- Ønsker I at retlede den, som Gud har
ledt vild? For den, som Gud vildleder, finder du
ingen vej.
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Så vakte Vi fjendskab og had iblandt dem.
Maide 5:64 - Jøderne… Vi har sat splid og had
imellem dem lige til opstandelsens dag.

47.

Er det Guds formal at hærde nogen menneskers
hjerter og føre dem på afveje?
BibelNej/ JaKoranen
Matthæus 18:11-14 - 11. For Menneskesønnen er
kommet for at frelse det fortabte… 14. Således er
det jeres himmelske faders vilje, at ikke en
eneste af disse små skal gå fortabt.
1 Timotheus 2:3-4 - 3. Gud, vor frelser, 4. som
vil, at alle mennesker skal frelses og komme til
erkendelse af sandheden.
------------------------------------------------Baqara 2:7, 15 & 26 - 7. Gud har forseglet deres
hjerte og deres hørelse… 15. Det er Gud, der spotter
dem og bestyrker dem I at strejfe omkring I deres
overmod… 26. Derved vildleder Han mange …
Nisa 4:119 - Jeg vil lede dem vild og vække deres
begær…
A’raf 7:186- Den, som Gud leder vild, har ingen til
at retlede sig; Han lader dem strejfe omkring I
deres overmod…

48.

Er Guds karakter og opførsel nogensinde
uforudsigeligt eller finurligt?
BibelNej/ JaKoranen
4 Mosebog 23:19 - Når han har sagt noget, gør han
det? når han har lovet noget, lader han det ske.
Salme 119:90- din trofasthed varer i slægt efter
slægt.
Malakias 3:6- Jeg, Herren, er ikke blevet en
anden...
2 Timotheus 2:13 - er vi utro, forbliver han dog
tro, thi fornægte sig selv kan han ikke.
Titus 1:2 - Gud, der ikke lyver, har lovet...
------------------------------------------------Hud 11:106-108 - 106. De, der er ulykkelige,
befinder sig I Ilden … 107. Dér skal de forblive…
med mindre din Herr evil det anderledes… Din
Herre gør, hvad Han ønsker.
Hajj 22:14 - Gud gør, hvad Han ønsker.
Fatir 35:8- Gud vildleder, hvem Han vil, og
retleder, hvem Han vil...
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49.

Er det forbudt at bøje sig i ærefrygt for nogen
anden end Gud selv?
BibelJa/ JaKoranen
2 Mosebog 20:2-5 - 2. Jeg er Herren din Gud... 3.
Du må ikke have andre guder end mig … 5. Du må
ikke tilbede dem og dyrke dem, for jeg, Herren
din Gud, er en lidenskabelig Gud.
5 Mosebog 5:7-9- 7. Du må ikke have andre guder end
mig... 9. Du må ikke tilbede dem og dyrke dem, for
jeg, Herren din Gud, er en lidenskabelig Gud.
Aabenbaringen 22:8-9 - 8. Jeg faldt ned for
fødderne af den engel, som havde vist mig dette,
for at tilbede den… 9. Men englen sagde til mig:
Nej! Jeg er kun tjener som du og dine brødre,
profeterne, og som de, der holder fast ved ordene
i denne bog. Gud skal du tilbede.
------------------------------------------------İsra 17:23 - Din Herre har bestemt, at I ikke må
tjene andre end Ham.
Zariyat 51:56 - Jeg har kun skabt djinner og
mennesker, for at de skal tjene mig.

Er det forbudt at bøje sig i ærefrygt for nogen
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BibelJa/ JaKoranen
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Nej! Jeg er kun tjener som du og dine brødre,
profeterne, og som de, der holder fast ved ordene
i denne bog. Gud skal du tilbede.
------------------------------------------------İsra 17:23 - Din Herre har bestemt, at I ikke må
tjene andre end Ham.
Zariyat 51:56 - Jeg har kun skabt djinner og
mennesker, for at de skal tjene mig.

Udsendte Gud en befalling som gik imod hans evige
lov ved at give alle englene ordrerne; “Bøj Jeri
ærefrygt for Adam”?
BibelNej/ JaKoranen
Esajas 14:12-17 - 12. Tænk, at du faldt fra himlen…
13. Du som sagde i hjertet... eg vil stige op til
himlen, højt over Guds stjerner … 14. Jeg gør mig
lige med den Højeste..
Ezekiel 28:11-19 - 12.Du var fuldkommen … 15. til
der blev fundet uret hos dig … 17. Dit hjerte
blev hovmodigt over din skønhed, du fordærvede
din visdom og strålende glans.
------------------------------------------------Bakara 2:31-34 - 34. da Vi sagde til englene: “Kast
jer ned for Adam!” da kastede de sig alle ned,
bortset fra Iblis...
İsra 17:61-65 - 61. Da Vi sagde… “Kast jer ned
for Adam!” da kastede de sig alle ned, bortset
fra Iblis. Han sagde: “Skal jeg kaste mig ned for
den, som Du har skabt af ler?”
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Ezekiel 28:11-19 - 12.Du var fuldkommen … 15. til
der blev fundet uret hos dig … 17. Dit hjerte
blev hovmodigt over din skønhed, du fordærvede
din visdom og strålende glans.
------------------------------------------------Bakara 2:31-34 - 34. da Vi sagde til englene: “Kast
jer ned for Adam!” da kastede de sig alle ned,
bortset fra Iblis...
İsra 17:61-65 - 61. Da Vi sagde… “Kast jer ned
for Adam!” da kastede de sig alle ned, bortset
fra Iblis. Han sagde: “Skal jeg kaste mig ned for
den, som Du har skabt af ler?”
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Helligånden, Englene,
Dæmonerne & Satan

Helligånden, Englene,
Dæmonerne & Satan

Er Helligånden accepteret som Gud? (Ruh-ülKudüs)
BibelJa/ NejKoranen
Salme 139:7- Hvor skulle jeg søge hen fra din
ånd? Hvor skulle jeg flygte hen fra dit ansigt?
Johannes 4:24 - Gud er ånd, og de, som tilbeder
ham, skal tilbede i ånd og sandhed.
Apostelenes gerninger 5:3-4 - 3. Nanias, hvorfor
har Satan fyldt dit hjerte, så du har løjet for
Helligånden... 4. Det er ikke mennesker, men Gud,
du har løjet for.
------------------------------------------------Bakara 2:87 & 253 - 87. Jesus, Marias søn, gav Vi
de klare beviser, og Vi styrkede ham med den
hellige ånd.
Maide 5:110 - Jesus, Marias søn… Jeg styrkede dig med
den hellige ånd.
Kommentar: Der er 113 steder i Bibelen hvor
Helligånden bliver gengivet som Gud.
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51.
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Har Helligånden magten til at skabe?
BibelJa/ NejKoranen
1 Mosebog 1:1-2- 1. I begyndelsen skabte Gud
himlen og jorden.... 2. Guds ånd svævede over
vandene.
Job 26:13 - Med sin blæst fejede han himlen
ren...
Job 33:4 - Guds ånd har skabt mig, den Almægtiges
ånde har givet mig livet.
Salme 104:30- du sender din ånd, og der skabes liv...
------------------------------------------------Maide 5:110, 116 & 118 - 110. Jesus, Marias søn,
gav Vi de klare beviser, og Vi styrkede ham med
den hellige ånd. 116. Du alene har viden om de
skjulte ting. 118. Du er den Mægtige og den
Vise.
Meryem 19:17-19- Da sendte Vi Vor ånd til hende… Han
sagde: “Jeg er blot din Herres udsending”.
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53.

Er Helligånden og engelen Gabriel en og samme?
BibelNej/ JaKoranen
Lukas 1:11-35 - 11. Da viste Herrens engel sig for
ham… 13. Men englen sagde til ham … Zakarias … Din
hustru Elisabeth skal føde dig en søn, og du skal
give ham navnet Johannes… 15. men han skal fyldes
med Helligånden allerede fra moders liv … 19. Da
svarede englen ham: ”Jeg er Gabriel, som står for
Guds ansigt, og jeg er sendt for at tale til dig
og bringe dig dette glædelige budskab.
Johannes 4:24- Gud er ånd.
------------------------------------------------Bakara 2:87 & 98 - 87. Jesus, Marias søn, gav Vi de
klare beviser, og Vi styrkede ham med den hellige
ånd.Sig… 98. Hvis nogen er fjende af Gud og Hans
engle og udsendige, af Gabriel og Mikael, så er Gud
fjende af de vantro!
Kommentar: Inden for Islan er Helligånden
gengivet som englen Gabriel.

54.

Er blasmefi imod Helligånden den eneste synd som
er utilgivelig?
BibelJa/ NejKoranen
Matthæus 12:31-32 - 31. Al synd og bespottelse
skal tilgives mennesker, men bespottelsen mod
Ånden skal ikke tilgives. 32. Og den, der taler
et ord imod Menneskesønnen, får tilgivelse, men
den, der taler imod Helligånden, får ikke
tilgivelse, hverken i denne verden eller i den
kommende.
------------------------------------------------Nisa 4:48, 116 & 168 - 48. Gud tilgiver ikke, at
man sætter andre ved Hans side… 116. Gud tilgiver
ikke, at man sætter andre ved Hans side. Den, der
sætter andre ved Guds side, befinder sig i den
yderste vildfarelse…168.De, som er vantro og
handler uret, vil Gud ikke tilgive og ikke vise vej.
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Er blasmefi imod Helligånden den eneste synd som
er utilgivelig?
BibelJa/ NejKoranen
Matthæus 12:31-32 - 31. Al synd og bespottelse
skal tilgives mennesker, men bespottelsen mod
Ånden skal ikke tilgives. 32. Og den, der taler
et ord imod Menneskesønnen, får tilgivelse, men
den, der taler imod Helligånden, får ikke
tilgivelse, hverken i denne verden eller i den
kommende.
------------------------------------------------Nisa 4:48, 116 & 168 - 48. Gud tilgiver ikke, at
man sætter andre ved Hans side… 116. Gud tilgiver
ikke, at man sætter andre ved Hans side. Den, der
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55.

Er de hellige bøger optaget af ting som er fra
ånden?
BibelJa/ NejKoranen
Romerne 1:11- For jeg længes efter at se jer, for
at jeg kan give jer af Åndens gaver, så at I kan
blive styrket.
Romerne 8:9- Men I er ikke i kødet, I er i Ånden,
så sandt som Guds ånd bor i jer. Den, der ikke
har Kristi ånd, hører ikke ham til.
1 Korintherne 2:13-16 - 13. Og om dette taler
vi... med ord... som Ånden har lært os, og vi
tolker det åndelige for åndelige...15. et
åndelige menneske derimod bedømmer alt...
Judas 18-19 - 18. som sagde til jer: I den sidste
tid vil der komme spottere, som følger deres egne
ugudelige lyster. 19. Det er dem, der skaber
splittelse; de er kun sjælelige, de mangler
Ånden.
------------------------------------------------İsra 17:85 - De spørger dig om ånden. Sig: ”Ånden
udgår af min Herres befaling. Af viden har I kun
fået lidt.”

56.

Bor Guds “helligånd” inde i troende og giver dem
magt sammen med åndelige gaver?
BibelJa/ NejKoranen
Johannes 20:21-23 - 21.Jesus… Som Faderen har
udsendt mig, sender jeg også jer… 22. Han blæste
ånde i dem og sagde: Modtag Helligånden.
Apostelenes gerninger 1:8- Men I skal få kraft,
når Helligånden kommer over jer.
1 Korintherne 12:1, 4-11 & 13 - 1. Om Åndens gaver,
brødre, vil jeg ikke holde jer i uvidenhed... 7.
Det, som Ånden åbenbarer, får hver enkelt til
fælles gavn... 13. For vi er alle blevet døbt med
én ånd til at være ét legeme, hvad enten vi er
jøder eller grækere, trælle eller frie, og vi har
alle fået én ånd at drikke.
------------------------------------------------Kommentar: Koranen nævner ikke åndelige gaver
eller at helligånden tager bolig i den troende.
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57.

Kan åndelige gaver bliver overført fra en troende
til en anden ved håndspålæggelse?
BibelJa/ NejKoranen
1 Timotheus 4:14-16 - 14. Forsøm ikke den
nådegave, som du fik i kraft af profetier og
under håndspålæggelse af ældsterådet.15. Tag dig
af alt dette, lev i det, så alle kan se, at du
gør fremskridt.
2 Timotheus 1:6- Derfor påminder jeg dig om at
lade den nådegave fra Gud, som du fik ved min
håndspålæggelse, flamme op.
Hebræerne 6:1- 1. Derfor vil vi nu lade
begynderundervisningen om Kristus ligge og gå
videre til en undervisning for... 2. med lære om
dåb og håndspålæggelse...
------------------------------------------------Kommentar:I Koranen bliver håndspålæggelse for
overførsel af åndelige gaver ikke nævnt. Jf. Rom.
1:11, 2 Tess. 2:8 & 1 Tim. 4:14-16.

58.

Giver Gud Jesus’ efterfølgere evnen til at udføre
de samme mirakler som Jesus udførte gennem
kraften fra Den Hellige Ånd som bor inde i dem?
BibelJa/ NejKoranen
Johannes 14:12 - Sandelig, sandelig siger jeg
jer: Den, der tror på mig, han skal også gøre de
gerninger, jeg gør, ja, gøre større gerninger end
dem, for jeg går til Faderen.
Lukas 10:17 - De tooghalvfjerds vendte glade
tilbage og fortalte: ”Herre, selv dæmonerne
adlyder os i dit navn.
Apostelenes gerninger 6:8 - Fuld af nåde og kraft
gjorde Stefanus store undere og tegn blandt
folket.
Apostelenes gerninger 8:6 - Og i folkeskarerne
var alle som én optaget af det, Filip sagde, når
de lyttede til ham og så de tegn, han gjorde.
------------------------------------------------Kommentar: Der er ikke fundet nogle beviser i
Koranen af nogen der udføre åbenlyse mirakler
efter Jesus.

57.

Kan åndelige gaver bliver overført fra en troende
til en anden ved håndspålæggelse?
BibelJa/ NejKoranen
1 Timotheus 4:14-16 - 14. Forsøm ikke den
nådegave, som du fik i kraft af profetier og
under håndspålæggelse af ældsterådet.15. Tag dig
af alt dette, lev i det, så alle kan se, at du
gør fremskridt.
2 Timotheus 1:6- Derfor påminder jeg dig om at
lade den nådegave fra Gud, som du fik ved min
håndspålæggelse, flamme op.
Hebræerne 6:1- 1. Derfor vil vi nu lade
begynderundervisningen om Kristus ligge og gå
videre til en undervisning for... 2. med lære om
dåb og håndspålæggelse...
------------------------------------------------Kommentar:I Koranen bliver håndspålæggelse for
overførsel af åndelige gaver ikke nævnt. Jf. Rom.
1:11, 2 Tess. 2:8 & 1 Tim. 4:14-16.

58.

Giver Gud Jesus’ efterfølgere evnen til at udføre
de samme mirakler som Jesus udførte gennem
kraften fra Den Hellige Ånd som bor inde i dem?
BibelJa/ NejKoranen
Johannes 14:12 - Sandelig, sandelig siger jeg
jer: Den, der tror på mig, han skal også gøre de
gerninger, jeg gør, ja, gøre større gerninger end
dem, for jeg går til Faderen.
Lukas 10:17 - De tooghalvfjerds vendte glade
tilbage og fortalte: ”Herre, selv dæmonerne
adlyder os i dit navn.
Apostelenes gerninger 6:8 - Fuld af nåde og kraft
gjorde Stefanus store undere og tegn blandt
folket.
Apostelenes gerninger 8:6 - Og i folkeskarerne
var alle som én optaget af det, Filip sagde, når
de lyttede til ham og så de tegn, han gjorde.
------------------------------------------------Kommentar: Der er ikke fundet nogle beviser i
Koranen af nogen der udføre åbenlyse mirakler
efter Jesus.

57.
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til en anden ved håndspålæggelse?
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nådegave, som du fik i kraft af profetier og
under håndspålæggelse af ældsterådet.15. Tag dig
af alt dette, lev i det, så alle kan se, at du
gør fremskridt.
2 Timotheus 1:6- Derfor påminder jeg dig om at
lade den nådegave fra Gud, som du fik ved min
håndspålæggelse, flamme op.
Hebræerne 6:1- 1. Derfor vil vi nu lade
begynderundervisningen om Kristus ligge og gå
videre til en undervisning for... 2. med lære om
dåb og håndspålæggelse...
------------------------------------------------Kommentar:I Koranen bliver håndspålæggelse for
overførsel af åndelige gaver ikke nævnt. Jf. Rom.
1:11, 2 Tess. 2:8 & 1 Tim. 4:14-16.

58.

Giver Gud Jesus’ efterfølgere evnen til at udføre
de samme mirakler som Jesus udførte gennem
kraften fra Den Hellige Ånd som bor inde i dem?
BibelJa/ NejKoranen
Johannes 14:12 - Sandelig, sandelig siger jeg
jer: Den, der tror på mig, han skal også gøre de
gerninger, jeg gør, ja, gøre større gerninger end
dem, for jeg går til Faderen.
Lukas 10:17 - De tooghalvfjerds vendte glade
tilbage og fortalte: ”Herre, selv dæmonerne
adlyder os i dit navn.
Apostelenes gerninger 6:8 - Fuld af nåde og kraft
gjorde Stefanus store undere og tegn blandt
folket.
Apostelenes gerninger 8:6 - Og i folkeskarerne
var alle som én optaget af det, Filip sagde, når
de lyttede til ham og så de tegn, han gjorde.
------------------------------------------------Kommentar: Der er ikke fundet nogle beviser i
Koranen af nogen der udføre åbenlyse mirakler
efter Jesus.
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af alt dette, lev i det, så alle kan se, at du
gør fremskridt.
2 Timotheus 1:6- Derfor påminder jeg dig om at
lade den nådegave fra Gud, som du fik ved min
håndspålæggelse, flamme op.
Hebræerne 6:1- 1. Derfor vil vi nu lade
begynderundervisningen om Kristus ligge og gå
videre til en undervisning for... 2. med lære om
dåb og håndspålæggelse...
------------------------------------------------Kommentar:I Koranen bliver håndspålæggelse for
overførsel af åndelige gaver ikke nævnt. Jf. Rom.
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58.

Giver Gud Jesus’ efterfølgere evnen til at udføre
de samme mirakler som Jesus udførte gennem
kraften fra Den Hellige Ånd som bor inde i dem?
BibelJa/ NejKoranen
Johannes 14:12 - Sandelig, sandelig siger jeg
jer: Den, der tror på mig, han skal også gøre de
gerninger, jeg gør, ja, gøre større gerninger end
dem, for jeg går til Faderen.
Lukas 10:17 - De tooghalvfjerds vendte glade
tilbage og fortalte: ”Herre, selv dæmonerne
adlyder os i dit navn.
Apostelenes gerninger 6:8 - Fuld af nåde og kraft
gjorde Stefanus store undere og tegn blandt
folket.
Apostelenes gerninger 8:6 - Og i folkeskarerne
var alle som én optaget af det, Filip sagde, når
de lyttede til ham og så de tegn, han gjorde.
------------------------------------------------Kommentar: Der er ikke fundet nogle beviser i
Koranen af nogen der udføre åbenlyse mirakler
efter Jesus.

59.

Giver Gud nogle troende gaven til at tale i
fremmede tunger eller sprog gennem helligåndens
kraft?
BibelJa/ NejKoranen
1 Korintherne 14:2, 5 - 2. For den, der taler i
tunger, taler ikke til mennesker, men til Gud;
ingen forstår ham jo, det, han taler ved Ånden,
er hemmeligheder… 5. Jeg ser gerne, at I alle
taler i tunger…
Romerne 8:26-27 - 26. Og også Ånden kommer os til
hjælp i vor skrøbelighed. For hvordan vi skal
bede, og hvad vi skal bede om, ved vi ikke. Men
Ånden selv går i forbøn for os med uudsigelige
sukke. 27. og han, der ransager hjerterne, ved,
hvad Ånden vil, for den går i forbøn for de
hellige efter Guds vilje.
------------------------------------------------Kommentar: I Koranen er der ingen verser omkring
det at tale i tunger.

60.

Er der et klart og tydeligt skille mellem engler
(Melek) som Guds tjenere og dæmoner (Jinn) som
djævlens tjenere?
BibelJa/ NejKoranen
Matthæus 25:41 - Da skal han også sige til dem ved
sin venstre side: Gå bort fra mig, I forbandede,
til den evige ild, som er bestemt for Djævelen og
hans engle.
Aabenbaringen 12:9 - 9. Den blev styrtet, den store
drage, den gamle slange, som hedder Djævelen og Satan,
og som forfører hele verden – styrtet til jorden, og
dens engle blev styrtet ned sammen med den.
------------------------------------------------Jinn 72:1—16 - Sig: “Det er blevet mig åbenbaret,
at en flok djinner har lyttet. De sagde: ”Vi har
hørt en forunderlig Koran”. 2. Der viser vejen
til den rette levevis. Vi tror derpå og vil ikke
sætte nogen ved vor Herres side... 11. Og: “Nogle
af os handler ret, og andre gør det ikke; vi er
gået forskellige veje”.

59.

Giver Gud nogle troende gaven til at tale i
fremmede tunger eller sprog gennem helligåndens
kraft?
BibelJa/ NejKoranen
1 Korintherne 14:2, 5 - 2. For den, der taler i
tunger, taler ikke til mennesker, men til Gud;
ingen forstår ham jo, det, han taler ved Ånden,
er hemmeligheder… 5. Jeg ser gerne, at I alle
taler i tunger…
Romerne 8:26-27 - 26. Og også Ånden kommer os til
hjælp i vor skrøbelighed. For hvordan vi skal
bede, og hvad vi skal bede om, ved vi ikke. Men
Ånden selv går i forbøn for os med uudsigelige
sukke. 27. og han, der ransager hjerterne, ved,
hvad Ånden vil, for den går i forbøn for de
hellige efter Guds vilje.
------------------------------------------------Kommentar: I Koranen er der ingen verser omkring
det at tale i tunger.

60.
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drage, den gamle slange, som hedder Djævelen og Satan,
og som forfører hele verden – styrtet til jorden, og
dens engle blev styrtet ned sammen med den.
------------------------------------------------Jinn 72:1—16 - Sig: “Det er blevet mig åbenbaret,
at en flok djinner har lyttet. De sagde: ”Vi har
hørt en forunderlig Koran”. 2. Der viser vejen
til den rette levevis. Vi tror derpå og vil ikke
sætte nogen ved vor Herres side... 11. Og: “Nogle
af os handler ret, og andre gør det ikke; vi er
gået forskellige veje”.
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ingen forstår ham jo, det, han taler ved Ånden,
er hemmeligheder… 5. Jeg ser gerne, at I alle
taler i tunger…
Romerne 8:26-27 - 26. Og også Ånden kommer os til
hjælp i vor skrøbelighed. For hvordan vi skal
bede, og hvad vi skal bede om, ved vi ikke. Men
Ånden selv går i forbøn for os med uudsigelige
sukke. 27. og han, der ransager hjerterne, ved,
hvad Ånden vil, for den går i forbøn for de
hellige efter Guds vilje.
------------------------------------------------Kommentar: I Koranen er der ingen verser omkring
det at tale i tunger.

60.

Er der et klart og tydeligt skille mellem engler
(Melek) som Guds tjenere og dæmoner (Jinn) som
djævlens tjenere?
BibelJa/ NejKoranen
Matthæus 25:41 - Da skal han også sige til dem ved
sin venstre side: Gå bort fra mig, I forbandede,
til den evige ild, som er bestemt for Djævelen og
hans engle.
Aabenbaringen 12:9 - 9. Den blev styrtet, den store
drage, den gamle slange, som hedder Djævelen og Satan,
og som forfører hele verden – styrtet til jorden, og
dens engle blev styrtet ned sammen med den.
------------------------------------------------Jinn 72:1—16 - Sig: “Det er blevet mig åbenbaret,
at en flok djinner har lyttet. De sagde: ”Vi har
hørt en forunderlig Koran”. 2. Der viser vejen
til den rette levevis. Vi tror derpå og vil ikke
sætte nogen ved vor Herres side... 11. Og: “Nogle
af os handler ret, og andre gør det ikke; vi er
gået forskellige veje”.

59.

Giver Gud nogle troende gaven til at tale i
fremmede tunger eller sprog gennem helligåndens
kraft?
BibelJa/ NejKoranen
1 Korintherne 14:2, 5 - 2. For den, der taler i
tunger, taler ikke til mennesker, men til Gud;
ingen forstår ham jo, det, han taler ved Ånden,
er hemmeligheder… 5. Jeg ser gerne, at I alle
taler i tunger…
Romerne 8:26-27 - 26. Og også Ånden kommer os til
hjælp i vor skrøbelighed. For hvordan vi skal
bede, og hvad vi skal bede om, ved vi ikke. Men
Ånden selv går i forbøn for os med uudsigelige
sukke. 27. og han, der ransager hjerterne, ved,
hvad Ånden vil, for den går i forbøn for de
hellige efter Guds vilje.
------------------------------------------------Kommentar: I Koranen er der ingen verser omkring
det at tale i tunger.

60.

Er der et klart og tydeligt skille mellem engler
(Melek) som Guds tjenere og dæmoner (Jinn) som
djævlens tjenere?
BibelJa/ NejKoranen
Matthæus 25:41 - Da skal han også sige til dem ved
sin venstre side: Gå bort fra mig, I forbandede,
til den evige ild, som er bestemt for Djævelen og
hans engle.
Aabenbaringen 12:9 - 9. Den blev styrtet, den store
drage, den gamle slange, som hedder Djævelen og Satan,
og som forfører hele verden – styrtet til jorden, og
dens engle blev styrtet ned sammen med den.
------------------------------------------------Jinn 72:1—16 - Sig: “Det er blevet mig åbenbaret,
at en flok djinner har lyttet. De sagde: ”Vi har
hørt en forunderlig Koran”. 2. Der viser vejen
til den rette levevis. Vi tror derpå og vil ikke
sætte nogen ved vor Herres side... 11. Og: “Nogle
af os handler ret, og andre gør det ikke; vi er
gået forskellige veje”.

61.

Ville det være muligt for djævelen at omvende sig
og blive god?
BibelNej/ NejKoranen
Aabenbaringen 12:9-10 - Den blev styrtet, den
store drage, den gamle slange, som hedder
Djævelen og Satan, og som forfører hele verden –
styrtet til jorden, og dens engle blev styrtet
ned sammen med den.
------------------------------------------------Bakara 2:208 - Følg ikke I Satans fodspor! Han er
jer en åbenlys fjende.
Zukhruf 43:36-39 - 36. sender Vi en satan, så
hank an være en fælle for ham … 39. Da I har
handlet uret, vil det ikke være til nytte for jer
i dag, at I er fælles om straffen”.

62.

Ville det være muligt for nogle dæmoner at
omvende sig og blive gode? (Jinn)
BibelNej/ JaKoranen
Judas 6-7 - 6. at de engle, som ikke tog vare på
deres høje hverv, men forlod deres rette bolig,
holder han bundet i mørket med evige lænker
indtil dommen på den store dag… 7. som et
afskrækkende eksempel, idet de straffes med evig
ild.
------------------------------------------------Jinn 72:1, 11, 13 & 14 - 1. Sig: “Det er blevet mig
åbenbaret, at en flok djinner har lyttet. De
sagde: ”Vi har hørt en forunderlig Koran”… 11.
Og: “Norle af os handler ret, og andre gør det
ikke; vi er gået forskellige veje”.
… 13. Og: ”Da vi hørte retledningen, troede vi på
den; den, der tror på sin Herre, skal hverken
frygte indgreb eller overgreb.”… 14. Og: ”Nogle
af os har overgivet os til Gud, mens andre er
kommet på afveje.”

61.

Ville det være muligt for djævelen at omvende sig
og blive god?
BibelNej/ NejKoranen
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Djævelen og Satan, og som forfører hele verden –
styrtet til jorden, og dens engle blev styrtet
ned sammen med den.
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jer en åbenlys fjende.
Zukhruf 43:36-39 - 36. sender Vi en satan, så
hank an være en fælle for ham … 39. Da I har
handlet uret, vil det ikke være til nytte for jer
i dag, at I er fælles om straffen”.
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Ville det være muligt for nogle dæmoner at
omvende sig og blive gode? (Jinn)
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Judas 6-7 - 6. at de engle, som ikke tog vare på
deres høje hverv, men forlod deres rette bolig,
holder han bundet i mørket med evige lænker
indtil dommen på den store dag… 7. som et
afskrækkende eksempel, idet de straffes med evig
ild.
------------------------------------------------Jinn 72:1, 11, 13 & 14 - 1. Sig: “Det er blevet mig
åbenbaret, at en flok djinner har lyttet. De
sagde: ”Vi har hørt en forunderlig Koran”… 11.
Og: “Norle af os handler ret, og andre gør det
ikke; vi er gået forskellige veje”.
… 13. Og: ”Da vi hørte retledningen, troede vi på
den; den, der tror på sin Herre, skal hverken
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af os har overgivet os til Gud, mens andre er
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Djævelen og Satan, og som forfører hele verden –
styrtet til jorden, og dens engle blev styrtet
ned sammen med den.
------------------------------------------------Bakara 2:208 - Følg ikke I Satans fodspor! Han er
jer en åbenlys fjende.
Zukhruf 43:36-39 - 36. sender Vi en satan, så
hank an være en fælle for ham … 39. Da I har
handlet uret, vil det ikke være til nytte for jer
i dag, at I er fælles om straffen”.

62.

Ville det være muligt for nogle dæmoner at
omvende sig og blive gode? (Jinn)
BibelNej/ JaKoranen
Judas 6-7 - 6. at de engle, som ikke tog vare på
deres høje hverv, men forlod deres rette bolig,
holder han bundet i mørket med evige lænker
indtil dommen på den store dag… 7. som et
afskrækkende eksempel, idet de straffes med evig
ild.
------------------------------------------------Jinn 72:1, 11, 13 & 14 - 1. Sig: “Det er blevet mig
åbenbaret, at en flok djinner har lyttet. De
sagde: ”Vi har hørt en forunderlig Koran”… 11.
Og: “Norle af os handler ret, og andre gør det
ikke; vi er gået forskellige veje”.
… 13. Og: ”Da vi hørte retledningen, troede vi på
den; den, der tror på sin Herre, skal hverken
frygte indgreb eller overgreb.”… 14. Og: ”Nogle
af os har overgivet os til Gud, mens andre er
kommet på afveje.”

61.

Ville det være muligt for djævelen at omvende sig
og blive god?
BibelNej/ NejKoranen
Aabenbaringen 12:9-10 - Den blev styrtet, den
store drage, den gamle slange, som hedder
Djævelen og Satan, og som forfører hele verden –
styrtet til jorden, og dens engle blev styrtet
ned sammen med den.
------------------------------------------------Bakara 2:208 - Følg ikke I Satans fodspor! Han er
jer en åbenlys fjende.
Zukhruf 43:36-39 - 36. sender Vi en satan, så
hank an være en fælle for ham … 39. Da I har
handlet uret, vil det ikke være til nytte for jer
i dag, at I er fælles om straffen”.

62.

Ville det være muligt for nogle dæmoner at
omvende sig og blive gode? (Jinn)
BibelNej/ JaKoranen
Judas 6-7 - 6. at de engle, som ikke tog vare på
deres høje hverv, men forlod deres rette bolig,
holder han bundet i mørket med evige lænker
indtil dommen på den store dag… 7. som et
afskrækkende eksempel, idet de straffes med evig
ild.
------------------------------------------------Jinn 72:1, 11, 13 & 14 - 1. Sig: “Det er blevet mig
åbenbaret, at en flok djinner har lyttet. De
sagde: ”Vi har hørt en forunderlig Koran”… 11.
Og: “Norle af os handler ret, og andre gør det
ikke; vi er gået forskellige veje”.
… 13. Og: ”Da vi hørte retledningen, troede vi på
den; den, der tror på sin Herre, skal hverken
frygte indgreb eller overgreb.”… 14. Og: ”Nogle
af os har overgivet os til Gud, mens andre er
kommet på afveje.”

63.

Er der vers i de hellige bøger om at drive
dæmoner ud af mennesker?
BibelJa/ NejKoranen
Matthæus 9:33- Da dæmonen blev drevet ud, og den
stumme kunne tale. Folkeskarerne undrede sig og
sagde: ”Aldrig før er noget lignende set i
Israel.
Matthæus 17:18- Og Jesus truede ad dæmonen, og
den fór ud af ham, og i samme øjeblik blev
drengen rask...
Markus 1:25-26 - 25. Men Jesus truede ad ånden og
sagde: ”Ti stille, og far ud af ham. 26. Den
urene ånd rev og sled i ham, gav et højt skrig
fra sig og fór ud af ham.
Lukas 4:35, 8:33 & 9:42 - Men Jesus truede ad ånden
og sagde: ”Ti stille, og far ud af ham!” Dæmonen
kastede manden omkuld midt iblandt dem og fór ud
af ham uden at have gjort ham nogen skade...
------------------------------------------------Kommentar: Der er ingen vers i Koranen om at drive
dæmoner ud af mennesker; men der er 89 vers i
Bibelen om at drive dæmoner.

64.

Er djævelens kraft til at forføre beskrevet som
svag eller ineffektiv?
BibelNej/ JaKoranen
Lukas 4:6 - og sagde til ham: ”Dig vil jeg give
al denne magt og herlighed, for den er overgivet
til mig, og jeg giver den, til hvem jeg vil.
2 Korintherne 4:3—4 - 3.Og er vort evangelium
tilhyllet... 4. or dem, der ikke tror; deres
tanker har denne verdens gud blindet...
------------------------------------------------Nisâ 4:76 - Satans list er svag.
İbrahim 14:22- Satan vil sige... Jeg havde ingen
bemyndigelse over jer; men jeg kaldte på jer...
Nahl 16:98- Når du læser Koranen op, skal du søge
tilflugt hos Gud mod den bortstenede Satan.
Shu'arâ 26:210-211 - 210. Det er ikke satanerne,
der er kommet ned med den. 211. Det tilkommer
ikke dem, og de formår det ikke.
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til mig, og jeg giver den, til hvem jeg vil.
2 Korintherne 4:3—4 - 3.Og er vort evangelium
tilhyllet... 4. or dem, der ikke tror; deres
tanker har denne verdens gud blindet...
------------------------------------------------Nisâ 4:76 - Satans list er svag.
İbrahim 14:22- Satan vil sige... Jeg havde ingen
bemyndigelse over jer; men jeg kaldte på jer...
Nahl 16:98- Når du læser Koranen op, skal du søge
tilflugt hos Gud mod den bortstenede Satan.
Shu'arâ 26:210-211 - 210. Det er ikke satanerne,
der er kommet ned med den. 211. Det tilkommer
ikke dem, og de formår det ikke.
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BibelJa/ NejKoranen
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sagde: ”Ti stille, og far ud af ham. 26. Den
urene ånd rev og sled i ham, gav et højt skrig
fra sig og fór ud af ham.
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65.

Bliver djævelen betragetet som “prins” eller
“hersker” af denne verden?
BibelJa/ NejKoranen
Lukas 4:6- 5.Og djævelen… forte ham højt op og
viste ham i ét nu alle jordens riger. 6. Og
djævelen sagde… Dig vil jeg give al denne magt og
herlighed… or den er overgivet til mig, og jeg
giver den, til hvem jeg vil.
Johannes 12:31 - Nu fældes der dom over denne
verden, nu skal denne verdens fyrste jages ud...
Johannes 14:30 - Herefter... verdens fyrste
kommer; og mig kan han intet gøre...
2 Korintherne 4:3-4 - 3. Og er vort evangelium
tilhyllet, er det kun tilhyllet for dem, der
fortabes, 4. for dem, der ikke tror; deres tanker
har denne verdens gud blindet...
------------------------------------------------Nisa 4:76 - Satans list er svag.
Shuara 26:210-211 - 210. Det er ikke satanerne,
der er kommet ned med den… 211. Det tilkommer
ikke dem, og de formår det ikke.

Kristus og Muhammed
66.

Er det accepteret at Kristus er født af en
jomfru?
BibelJa/ JaKoranen
Esajas 7:14 - en Herren vil selv give jer et
tegn: Se, den unge kvinde skal blive med barn og
føde en søn, og hun skal give ham navnet
Immanuel.
Matthæus 1:18 - Med Jesu Kristi fødsel gik det
sådan til: Hans mor Maria var forlovet med Josef,
men før de havde været sammen, viste det sig, at
hun var blevet med barn ved Helligånden...
------------------------------------------------Meryem 19:16-22 - Maria… 20. Sagde: “Hvordan skulle
jeg få en dreng, når intet menneske har berørt mig?
21. ”Sådan er det!” sagde han. ”Din Herre siger: ”For
Mig er det en let sag…” 22. Vi vil gøre ham til et
tegn for menneskene og til barmhjertighed fra Os” det
er en afgjort sag.”
Enbiya 21:91 - Så blæste Vi noget af Vor ånd ind I
hende og gjorde hende og hendes søn til et tegn for
alverden.
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67.

Er det accepteret at Kristus var uden synd?
BibelJa/ JaKoranen
Markus 1:24- Jesus... Guds hellige.
Johannes 7:18 - Men den, der søger hans ære, som
har sendt ham, han er sanddru, og der er ingen
uret hos ham...
Johannes 8:46 - Hvem af jer kan påvise nogen synd
hos mig? Når jeg siger sandheden, hvorfor tror I
mig da ikke?
2 Korintherne 5:21 - Ham, der ikke kendte til
synd, har han gjort til synd for os...
1 Peter2:21-22- 21.Kristus... 22. Han gjorde ikke
synd, og der fandtes ikke svig i hans mund.
1 Johannes 3:5 - I ved, at han blev åbenbaret for
at bære vore synder, og der er ikke synd i ham.
------------------------------------------------Bakara 2:253 - Jesus, Marias søn, gav Vi de klare
beviser, og Vi styrkede ham med den hellige ånd.
Meryem 19:19 - Han sagde: “Jeg er blot din Herres
udsending, kommet for at skænke dig en uskyldsren
dreng”.

68.

Er det accepteret at Kristus havde overnaturlig
visdom og kundskab?
BibelJa/ JaKoranen
Matthæus 9:4- Jesus så, hvad de tænkte, og sagde:
”Hvorfor tænker I ondt i jeres hjerte?
Johannes 7:45-46 - 45. Hvorfor har I ham ikke med?
Tempelvagterne… 46. Aldrig har noget menneske
talt sådan...
Johannes 16:30 - Nu ved vi, at du ved alt...
Derfor tror vi, at du er udgået fra Gud.
------------------------------------------------Al-i İmran 3:45-48 - 45. Messias, Jesus… en af
dem, der bliver bragt nær... 48. Han vil lære ham
Skriften, Visdommen, Toraen og Evangeliet.
Zuhruf 43:63 - Da Jesus bragte de klare beviser,
sagde han: “Jeg er kommet til jer med visdommen
og for at forklare jer noget af det, hvorom I er
uenige. Frygt Gud og adlyd mig!”
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69.

69.

Er det accepteret at Kristus havde overnaturlig
kraft til at udføre mirakler og give liv til de
døde?
BibelJa/ JaKoranen
Markus 1:40-45- 40. Da kom der en spedalsk hen
til Jesus… Hvis du vil, kan du gøre mig ren … 41.
Jesus… Jeg vil, bliv ren.
Markus 6:47-52 - kommer han... gående på søen…
Johannes 11:14-44 - 14. Da sagde Jesus ligeud til
dem: ”Lazarus er død…” 25. esus sagde til hende: ”Jeg
er opstandelsen og livet…” 43. råbte han med høj
røst: Lazarus, kom herud. 44. Og den døde kom ud...
------------------------------------------------Al-i İmran 3:45-50 - 45. Messias, Jesus… … 49.
Med Guds tilladelse, vil jeg helbrede blindfødte
og spedalske og give døde liv…
Maide 5:110 - da du med Min tilladelse helbredte
den blinde og den spedalske; da du med Min
tilladelse fik døde til at opstå.
Kommentar: Der er 37 mirakler udført af Jesus i
Injil.
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Er det accepteret at Kristus har ret til at kræve
tro og lydighed fra alle mennesker?
BibelJa/ JaKoranen
Matthæus 23:10 - for én er jeres lærer, Kristus.
Johannes 14:15 & 21-24 - 15. Elsker I mig, så hold
mine bud… 21. Den, der har mine bud og holder
dem, han er den, der elsker mig.. 23. Den, der
elsker mig, vil holde fast ved mit ord... 24.
Den, der ikke elsker mig, holder ikke fast ved
mine ord...
------------------------------------------------Al-i İmran 3:50 & 55 - 50. Jeg har bragt jer et
tegn fra jeres Herre, så frygt Gud og adlyd mig!
55. Jeg vil kalde dig bort, løfte dig op til Mig...
og sætte dem, der følger dig, over dem, der er
vantro, indtil opstandelsens dag.
Zuhruf 43:61 & 63 - Da Jesus bragte de klare
beviser, sagde han: “Jeg er kommet til jer med
visdommen og for at forklare jer noget af det,
hvorom I er uenige. Frygt Gud og adlyd mig!” Gud
er min Herre og Jeres Herre, så tjen Ham! Det er
en lige vej!
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er min Herre og Jeres Herre, så tjen Ham! Det er
en lige vej!

70.

69.

70.

69.

Er det accepteret at Kristus havde overnaturlig
kraft til at udføre mirakler og give liv til de
døde?
BibelJa/ JaKoranen
Markus 1:40-45- 40. Da kom der en spedalsk hen
til Jesus… Hvis du vil, kan du gøre mig ren … 41.
Jesus… Jeg vil, bliv ren.
Markus 6:47-52 - kommer han... gående på søen…
Johannes 11:14-44 - 14. Da sagde Jesus ligeud til
dem: ”Lazarus er død…” 25. esus sagde til hende: ”Jeg
er opstandelsen og livet…” 43. råbte han med høj
røst: Lazarus, kom herud. 44. Og den døde kom ud...
------------------------------------------------Al-i İmran 3:45-50 - 45. Messias, Jesus… … 49.
Med Guds tilladelse, vil jeg helbrede blindfødte
og spedalske og give døde liv…
Maide 5:110 - da du med Min tilladelse helbredte
den blinde og den spedalske; da du med Min
tilladelse fik døde til at opstå.
Kommentar: Der er 37 mirakler udført af Jesus i
Injil.
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Er det accepteret at Kristus har ret til at kræve
tro og lydighed fra alle mennesker?
BibelJa/ JaKoranen
Matthæus 23:10 - for én er jeres lærer, Kristus.
Johannes 14:15 & 21-24 - 15. Elsker I mig, så hold
mine bud… 21. Den, der har mine bud og holder
dem, han er den, der elsker mig.. 23. Den, der
elsker mig, vil holde fast ved mit ord... 24.
Den, der ikke elsker mig, holder ikke fast ved
mine ord...
------------------------------------------------Al-i İmran 3:50 & 55 - 50. Jeg har bragt jer et
tegn fra jeres Herre, så frygt Gud og adlyd mig!
55. Jeg vil kalde dig bort, løfte dig op til Mig...
og sætte dem, der følger dig, over dem, der er
vantro, indtil opstandelsens dag.
Zuhruf 43:61 & 63 - Da Jesus bragte de klare
beviser, sagde han: “Jeg er kommet til jer med
visdommen og for at forklare jer noget af det,
hvorom I er uenige. Frygt Gud og adlyd mig!” Gud
er min Herre og Jeres Herre, så tjen Ham! Det er
en lige vej!
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hvorom I er uenige. Frygt Gud og adlyd mig!” Gud
er min Herre og Jeres Herre, så tjen Ham! Det er
en lige vej!

70.

70.

71.

Er det accepteret at Kristus identificeres som
værende “Messiah”? (den salvede)
BibelJa/ JaKoranen
Matthæus 26:63-64 - 63. Sig os, er du Kristus,
Guds søn? 64. Jesus svarede ham: ”Du sagde det
selv...”
Johannes 1:41 – ”Vi har mødt Messias” – det
betyder Kristus…
Johannes 4:25-26 - 25. Kvinden sagde til ham:
”Jeg ved, at Messias skal komme” – det vil sige
Kristus; ”når han kommer, vil han fortælle os
alt.” 26. Jesus sagde til hende: Det er mig, den,
der taler til dig.
------------------------------------------------Al-i İmran 3:45 - Gud forkynder dig det gode budskab
om et ord fra sig. Hans navn er Messias, Jesus …
Nisa 4:171-172 - 171. Messias, Jesus, Marias søn
er kun Guds udsending … 172. Messias vil ikke
føle sig hævet over at være Guds tjener.
Kommentar:Ordet “Messiah” eller “Kristus” er brugt
558 gange i det Nye Testamente og ordet “Messiah” er
brugt 11 gange i Koranen med henvisning til
Kristus.

72.

Er det accepteret at Kristus er refferet til som
Guds levende ord?(Logos / Kalimullâh)
BibelJa/ JaKoranen
Johannes 1:1-3 & 14 - 1. I begyndelsen var Ordet,
og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. 2. Han
var i begyndelsen hos Gud. 3. Alt blev til ved
ham, og uden ham blev intet til af det, som er.
14. Og Ordet blev kød og tog bolig iblandt os.
Aabenbaringen 19:13-16 - 13. hans navn er Guds Ord
… 16. Kongernes Konge og Herrernes Herre.
------------------------------------------------Al-i İmran 3:39 - Gud forkynder dig det gode budskab om
Johannes, for at han kan bekræfte et ord fra Gud, som
here, aske tog profet, en af dem, der handlet ret.
Al-i İmran 3:45 - Gud forkynder dig det gode budskab
om et ord fra sig. Hans navn er Messias, Jesus …
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Matthæus 26:63-64 - 63. Sig os, er du Kristus,
Guds søn? 64. Jesus svarede ham: ”Du sagde det
selv...”
Johannes 1:41 – ”Vi har mødt Messias” – det
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71.
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Er det accepteret at Kristus er refferet til som
Guds levende ord?(Logos / Kalimullâh)
BibelJa/ JaKoranen
Johannes 1:1-3 & 14 - 1. I begyndelsen var Ordet,
og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. 2. Han
var i begyndelsen hos Gud. 3. Alt blev til ved
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------------------------------------------------Al-i İmran 3:39 - Gud forkynder dig det gode budskab om
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om et ord fra sig. Hans navn er Messias, Jesus …

73.

Er det accepteret at Kristus eksisterede
tidligere som Guds ord før han var født?
BibelJa/ NejKoranen
Esajas 9:6 - For et barn er født os... Man skal
kalde ham... Vældig Gud, Evigheds Fader...
Mikas 5:2 - Men du, Betlehem... Fra dig skal der
udgå én... hans udspring er i fortiden, i
ældgamle dage.
Johannes 8:58- Jesus sagde til dem: ”Sandelig,
sandelig siger jeg jer: Jeg er, før Abraham blev
født.
Hebræerne 13:8- Jesus Kristus er den samme i går
og i dag og til evig tid.
Aabenbaringen 1:1, 8 & 17-18- 1. Jesu Kristi
åbenbaring …8. Jeg er Alfa og Omega, siger Gud
Herren, han, som er, og som var, og som kommer…
------------------------------------------------Al-i İmran 3:59 - Med Jesus er det hos Gud som
med Adam. Han skabte ham af jord. Derpå sagde Han
til ham: ”Bliv til!” Og så var han til.

74.

Er det accepteret at Guds evige ord tog bolig i
en menneskekrop, i inkarnation af Jesus Kristus?
(Kenosis or Hûlul)
BibelJa/ NejKoranen
Matthæus 1:18-24- 23. Se, jomfruen skal blive med
barn og føde en søn, og de skal give ham navnet
Immanuel, det betyder… Gud med os.
Johannes 1:1 & 14 - 1.I begyndelsen var ordet… 14.
Og Ordet blev kød og tog bolig iblandt os…
Filipperne 2:5-8 - 5. Kristus Jesus, 6. han, som
havde Guds skikkelse… 7. og blev mennesker lig...
som et menneske, ydmygede han sig...
Kolossensern 1:3 & 15 - 3. vor Herre Jesu Kristi...
15. Han er den usynlige Guds billede...
1 Timotheus 3:16 - Gud blev åbenbaret i kødet.
------------------------------------------------Maide 5:17 - Vantro er de, der siger: “Gud er
Messias, Marias søn.”... Han skaber, hvad Han
vil.
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73.

Er det accepteret at Kristus eksisterede
tidligere som Guds ord før han var født?
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Esajas 9:6 - For et barn er født os... Man skal
kalde ham... Vældig Gud, Evigheds Fader...
Mikas 5:2 - Men du, Betlehem... Fra dig skal der
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74.

Er det accepteret at Guds evige ord tog bolig i
en menneskekrop, i inkarnation af Jesus Kristus?
(Kenosis or Hûlul)
BibelJa/ NejKoranen
Matthæus 1:18-24- 23. Se, jomfruen skal blive med
barn og føde en søn, og de skal give ham navnet
Immanuel, det betyder… Gud med os.
Johannes 1:1 & 14 - 1.I begyndelsen var ordet… 14.
Og Ordet blev kød og tog bolig iblandt os…
Filipperne 2:5-8 - 5. Kristus Jesus, 6. han, som
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Messias, Marias søn.”... Han skaber, hvad Han
vil.

75.

75.

Er det accepteret at Kristus er “guddommelig”
eller Gud kommet i kød?
BibelJa/ NejKoranen
Johannes 1:1 & 14- 1. I begyndelsen var Ordet, og
Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud… 14. Og Ordet
blev kød og tog bolig iblandt os.
Johannes 5:17-18- 17.Jesus… Min fader arbejder
stadig, og jeg arbejder også... 18. Han... kaldte...
Gud sin fader og gjorde sig selv Gud lig.
Johannes 10:25-33- 25. Jesus... De gerninger, jeg
gør i min faders navn, de vidner om mig... 30.
Jeg og Faderen er ét...
Johannes 20:28-29 - 28. Thomas svarede: Min Herre
og min Gud... 29. Salige er de, som ikke har set
og dog tror.
Kolossensern 2:8-9 - 8.Kristus… 9. For i ham bor
hele guddomsfylden i kød og blod.
------------------------------------------------Maide 5:17, 72, 75, 116 & 118 - 17. Vantro er de,
der siger: “Gud er Messias, Marias søn.”...
Zuhruf 43:57-59 - 57. Marias søn… 59. Han er kun en
tjener, som Vi har vist nåde og gjort til et
eksempel for Israels børn.
Kommentar: Bibelen gengiver Jesus som “Gud” 367
gange.

Er det accepteret at Kristus er “guddommelig”
eller Gud kommet i kød?
BibelJa/ NejKoranen
Johannes 1:1 & 14- 1. I begyndelsen var Ordet, og
Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud… 14. Og Ordet
blev kød og tog bolig iblandt os.
Johannes 5:17-18- 17.Jesus… Min fader arbejder
stadig, og jeg arbejder også... 18. Han... kaldte...
Gud sin fader og gjorde sig selv Gud lig.
Johannes 10:25-33- 25. Jesus... De gerninger, jeg
gør i min faders navn, de vidner om mig... 30.
Jeg og Faderen er ét...
Johannes 20:28-29 - 28. Thomas svarede: Min Herre
og min Gud... 29. Salige er de, som ikke har set
og dog tror.
Kolossensern 2:8-9 - 8.Kristus… 9. For i ham bor
hele guddomsfylden i kød og blod.
------------------------------------------------Maide 5:17, 72, 75, 116 & 118 - 17. Vantro er de,
der siger: “Gud er Messias, Marias søn.”...
Zuhruf 43:57-59 - 57. Marias søn… 59. Han er kun en
tjener, som Vi har vist nåde og gjort til et
eksempel for Israels børn.
Kommentar: Bibelen gengiver Jesus som “Gud” 367
gange.

Er det accepteret at Kristus skabte verdenen?
BibelJa/ NejKoranen
Efeserne 3:8-9- Gud som skabte alle ting ved
Jesus Kristus.
Kolossensern 1:13-20 - 13. sin elskede søns rige...
15. Han er den usynlige Guds billede... 16. I ham
blev alting skabt, i himlene og på jorden,...
Hebræerne 1:1-2 & 10-12 - 1.Gud... 2. men nu ved
dagenes ende har han talt til os gennem sin
søn... ved hvem han også har skabt verden... 10.
Du… grundlagde i begyndelsen jorden.
------------------------------------------------Maide 5:75, 116 & 118 - 75. Messias, Marias søn,
var kun en udsending som andre udsendige.
Zuhruf 43:57-59 - Jesus er kun en tjener, som Vi
har vist nåde og gjort til et eksempel for Israels
børn.
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------------------------------------------------Maide 5:75, 116 & 118 - 75. Messias, Marias søn,
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Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud… 14. Og Ordet
blev kød og tog bolig iblandt os.
Johannes 5:17-18- 17.Jesus… Min fader arbejder
stadig, og jeg arbejder også... 18. Han... kaldte...
Gud sin fader og gjorde sig selv Gud lig.
Johannes 10:25-33- 25. Jesus... De gerninger, jeg
gør i min faders navn, de vidner om mig... 30.
Jeg og Faderen er ét...
Johannes 20:28-29 - 28. Thomas svarede: Min Herre
og min Gud... 29. Salige er de, som ikke har set
og dog tror.
Kolossensern 2:8-9 - 8.Kristus… 9. For i ham bor
hele guddomsfylden i kød og blod.
------------------------------------------------Maide 5:17, 72, 75, 116 & 118 - 17. Vantro er de,
der siger: “Gud er Messias, Marias søn.”...
Zuhruf 43:57-59 - 57. Marias søn… 59. Han er kun en
tjener, som Vi har vist nåde og gjort til et
eksempel for Israels børn.
Kommentar: Bibelen gengiver Jesus som “Gud” 367
gange.

Er det accepteret at Kristus er “guddommelig”
eller Gud kommet i kød?
BibelJa/ NejKoranen
Johannes 1:1 & 14- 1. I begyndelsen var Ordet, og
Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud… 14. Og Ordet
blev kød og tog bolig iblandt os.
Johannes 5:17-18- 17.Jesus… Min fader arbejder
stadig, og jeg arbejder også... 18. Han... kaldte...
Gud sin fader og gjorde sig selv Gud lig.
Johannes 10:25-33- 25. Jesus... De gerninger, jeg
gør i min faders navn, de vidner om mig... 30.
Jeg og Faderen er ét...
Johannes 20:28-29 - 28. Thomas svarede: Min Herre
og min Gud... 29. Salige er de, som ikke har set
og dog tror.
Kolossensern 2:8-9 - 8.Kristus… 9. For i ham bor
hele guddomsfylden i kød og blod.
------------------------------------------------Maide 5:17, 72, 75, 116 & 118 - 17. Vantro er de,
der siger: “Gud er Messias, Marias søn.”...
Zuhruf 43:57-59 - 57. Marias søn… 59. Han er kun en
tjener, som Vi har vist nåde og gjort til et
eksempel for Israels børn.
Kommentar: Bibelen gengiver Jesus som “Gud” 367
gange.

Er det accepteret at Kristus skabte verdenen?
BibelJa/ NejKoranen
Efeserne 3:8-9- Gud som skabte alle ting ved
Jesus Kristus.
Kolossensern 1:13-20 - 13. sin elskede søns rige...
15. Han er den usynlige Guds billede... 16. I ham
blev alting skabt, i himlene og på jorden,...
Hebræerne 1:1-2 & 10-12 - 1.Gud... 2. men nu ved
dagenes ende har han talt til os gennem sin
søn... ved hvem han også har skabt verden... 10.
Du… grundlagde i begyndelsen jorden.
------------------------------------------------Maide 5:75, 116 & 118 - 75. Messias, Marias søn,
var kun en udsending som andre udsendige.
Zuhruf 43:57-59 - Jesus er kun en tjener, som Vi
har vist nåde og gjort til et eksempel for Israels
børn.

Er det accepteret at Kristus skabte verdenen?
BibelJa/ NejKoranen
Efeserne 3:8-9- Gud som skabte alle ting ved
Jesus Kristus.
Kolossensern 1:13-20 - 13. sin elskede søns rige...
15. Han er den usynlige Guds billede... 16. I ham
blev alting skabt, i himlene og på jorden,...
Hebræerne 1:1-2 & 10-12 - 1.Gud... 2. men nu ved
dagenes ende har han talt til os gennem sin
søn... ved hvem han også har skabt verden... 10.
Du… grundlagde i begyndelsen jorden.
------------------------------------------------Maide 5:75, 116 & 118 - 75. Messias, Marias søn,
var kun en udsending som andre udsendige.
Zuhruf 43:57-59 - Jesus er kun en tjener, som Vi
har vist nåde og gjort til et eksempel for Israels
børn.

76.

76.

77.

Er det accepteret at Kristus er den eneste
mellemmand mellem Gud og mennesket?
BibelJa/ NejKoranen
Johannes 14:6 - Jesus… Jeg er vejen og sandheden
og livet; ingen kommer til Faderen uden ved mig.
Apostelenes gerninger 4:12 - Og der er ikke frelse
i nogen anden, ja, der er ikke givet mennesker
noget andet navn under himlen, som vi kan blive
frelst ved.
1 Timotheus 2:5-6 - 5. For der er én Gud og én
formidler mellem Gud og mennesker, mennesket
Kristus Jesus, 6. som gav sig selv som løsesum
for alle...
------------------------------------------------Bakara 2:48 - Frygt den dag, hvor ingen kan
erstatte noget for en anden, hvor ingen forbøn
for en anden bliver hørt, hvor ingen løsepenge
for en anden modtages; hvor ingen kan hjælpes!
Yunus 10:3 - Gud… Ingen kan gå i forbøn undtagen efter
Hans tilladelse.
Zümer 39:44- Forbønnen tilkommer alene Gud.

78.

Er det accepteret at Kristus er Guds søn?
BibelJa/ NejKoranen
Matthæus 16:16 - Simon Peter svarede: ”Du er
Kristus, den levende Guds søn… Og Jesus sagde til
ham: ”Salig er du, Simon...
Markus 14:61-62 - 61. Er du Kristus, den
Velsignedes søn? 62. Jesus svarede: Det er jeg.
Lukas 1:32 & 35 - 32. Han skal blive stor og kaldes
den Højestes søn... 35. Derfor skal det barn, der
bliver født, også kaldes helligt, Guds søn.
------------------------------------------------Tevbe 9:30-31 - 30. De kristne siger: “Messias er
Guds søn!”… 31. Der er ingen anden gud end Ham.
Højtlovet være Han, hævet over det, som de sætter
ved Hans side!
Kommentar: Der er 92 vers i Bibelen som gengiver
Jesus som ”Guds søn” men jf. En’am 6:101, Furkan
25:2, Zuhruf 43:81 & Jinn 72:3.
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Lukas 1:32 & 35 - 32. Han skal blive stor og kaldes
den Højestes søn... 35. Derfor skal det barn, der
bliver født, også kaldes helligt, Guds søn.
------------------------------------------------Tevbe 9:30-31 - 30. De kristne siger: “Messias er
Guds søn!”… 31. Der er ingen anden gud end Ham.
Højtlovet være Han, hævet over det, som de sætter
ved Hans side!
Kommentar: Der er 92 vers i Bibelen som gengiver
Jesus som ”Guds søn” men jf. En’am 6:101, Furkan
25:2, Zuhruf 43:81 & Jinn 72:3.

77.

Er det accepteret at Kristus er den eneste
mellemmand mellem Gud og mennesket?
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Johannes 14:6 - Jesus… Jeg er vejen og sandheden
og livet; ingen kommer til Faderen uden ved mig.
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i nogen anden, ja, der er ikke givet mennesker
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78.

Er det accepteret at Kristus er Guds søn?
BibelJa/ NejKoranen
Matthæus 16:16 - Simon Peter svarede: ”Du er
Kristus, den levende Guds søn… Og Jesus sagde til
ham: ”Salig er du, Simon...
Markus 14:61-62 - 61. Er du Kristus, den
Velsignedes søn? 62. Jesus svarede: Det er jeg.
Lukas 1:32 & 35 - 32. Han skal blive stor og kaldes
den Højestes søn... 35. Derfor skal det barn, der
bliver født, også kaldes helligt, Guds søn.
------------------------------------------------Tevbe 9:30-31 - 30. De kristne siger: “Messias er
Guds søn!”… 31. Der er ingen anden gud end Ham.
Højtlovet være Han, hævet over det, som de sætter
ved Hans side!
Kommentar: Der er 92 vers i Bibelen som gengiver
Jesus som ”Guds søn” men jf. En’am 6:101, Furkan
25:2, Zuhruf 43:81 & Jinn 72:3.

77.

Er det accepteret at Kristus er den eneste
mellemmand mellem Gud og mennesket?
BibelJa/ NejKoranen
Johannes 14:6 - Jesus… Jeg er vejen og sandheden
og livet; ingen kommer til Faderen uden ved mig.
Apostelenes gerninger 4:12 - Og der er ikke frelse
i nogen anden, ja, der er ikke givet mennesker
noget andet navn under himlen, som vi kan blive
frelst ved.
1 Timotheus 2:5-6 - 5. For der er én Gud og én
formidler mellem Gud og mennesker, mennesket
Kristus Jesus, 6. som gav sig selv som løsesum
for alle...
------------------------------------------------Bakara 2:48 - Frygt den dag, hvor ingen kan
erstatte noget for en anden, hvor ingen forbøn
for en anden bliver hørt, hvor ingen løsepenge
for en anden modtages; hvor ingen kan hjælpes!
Yunus 10:3 - Gud… Ingen kan gå i forbøn undtagen efter
Hans tilladelse.
Zümer 39:44- Forbønnen tilkommer alene Gud.

78.

Er det accepteret at Kristus er Guds søn?
BibelJa/ NejKoranen
Matthæus 16:16 - Simon Peter svarede: ”Du er
Kristus, den levende Guds søn… Og Jesus sagde til
ham: ”Salig er du, Simon...
Markus 14:61-62 - 61. Er du Kristus, den
Velsignedes søn? 62. Jesus svarede: Det er jeg.
Lukas 1:32 & 35 - 32. Han skal blive stor og kaldes
den Højestes søn... 35. Derfor skal det barn, der
bliver født, også kaldes helligt, Guds søn.
------------------------------------------------Tevbe 9:30-31 - 30. De kristne siger: “Messias er
Guds søn!”… 31. Der er ingen anden gud end Ham.
Højtlovet være Han, hævet over det, som de sætter
ved Hans side!
Kommentar: Der er 92 vers i Bibelen som gengiver
Jesus som ”Guds søn” men jf. En’am 6:101, Furkan
25:2, Zuhruf 43:81 & Jinn 72:3.

79.

Når de hellige bøger burger udtrykket “Guds søn”,
er det så brugt i sammenhæng med fysisk søn some r
født ved sexuelt samleje?
BibelNej/ JaKoranen
Lukas 1:26-35 - 27. Jomfruens navn var Maria… 35.
Helligånden skal komme over dig, og den Højestes
kraft skal overskygge dig. Derfor skal det barn,
der bliver født, også kaldes helligt, Guds søn.
1 Johannes 5:20 - Men vi ved, at Guds søn er kommet,
og at han har givet os forstand, så vi kan kende
ham, som er den Sande... Han er den sande Gud og
det evige liv.
------------------------------------------------En'am 6:101 - Skaberen af himlene og Jorden,
hvordan skulle han kunne have et barn, når Han
ikke har nogen ledsagerske? Han har skabt alt, og
Han ved alt.
Jinn 72:3 - Og: “Mægtig er vor Herres ære! Han
har hverken taget sig ægtefælle eller barn.

80.

Var Kristus virkelig tilbedt af mennesker, og
gyldiggjorde han deres tilbedelse?
BibelJa/ NejKoranen
Matthæus 28:9-10 - 9. Jesus kom dem i møde… Og
de gik hen og omfavnede hans fødder og tilbad
ham... 10. Jesus… gå hen og sig til mine brødre…
Johannes 9:35-38 - 35. Tror du på Menneskesønnen?…
38. Jeg tror, Herre. Og han tilbad ham.
Johannes 20:28-29 - 28. Thomas svarede: ”Min
Herre og min Gud... 29. Jesus… Salige er de, som
ikke har set og dog tror.
Filipperne 2:10-11 - 10. for at i Jesu navn hvert
knæ skal bøje sig... 11. og hver tunge bekende:
Jesus Kristus er Herre...
------------------------------------------------Maide 5:116 & 118 - 116. Da Gud sagde: “Jesus, Marias
søn! Har du sagt til menneskene: “Tag mig og min mor
til guder foruden Gud?” Han sagde: ”Højtlovet være
Du! Det tilkommer ikke mig at sige noget, som jeg
ikke har ret til.” 118. Du er Den Mægtige og Den
Vise.

79.

Når de hellige bøger burger udtrykket “Guds søn”,
er det så brugt i sammenhæng med fysisk søn some r
født ved sexuelt samleje?
BibelNej/ JaKoranen
Lukas 1:26-35 - 27. Jomfruens navn var Maria… 35.
Helligånden skal komme over dig, og den Højestes
kraft skal overskygge dig. Derfor skal det barn,
der bliver født, også kaldes helligt, Guds søn.
1 Johannes 5:20 - Men vi ved, at Guds søn er kommet,
og at han har givet os forstand, så vi kan kende
ham, som er den Sande... Han er den sande Gud og
det evige liv.
------------------------------------------------En'am 6:101 - Skaberen af himlene og Jorden,
hvordan skulle han kunne have et barn, når Han
ikke har nogen ledsagerske? Han har skabt alt, og
Han ved alt.
Jinn 72:3 - Og: “Mægtig er vor Herres ære! Han
har hverken taget sig ægtefælle eller barn.

80.

Var Kristus virkelig tilbedt af mennesker, og
gyldiggjorde han deres tilbedelse?
BibelJa/ NejKoranen
Matthæus 28:9-10 - 9. Jesus kom dem i møde… Og
de gik hen og omfavnede hans fødder og tilbad
ham... 10. Jesus… gå hen og sig til mine brødre…
Johannes 9:35-38 - 35. Tror du på Menneskesønnen?…
38. Jeg tror, Herre. Og han tilbad ham.
Johannes 20:28-29 - 28. Thomas svarede: ”Min
Herre og min Gud... 29. Jesus… Salige er de, som
ikke har set og dog tror.
Filipperne 2:10-11 - 10. for at i Jesu navn hvert
knæ skal bøje sig... 11. og hver tunge bekende:
Jesus Kristus er Herre...
------------------------------------------------Maide 5:116 & 118 - 116. Da Gud sagde: “Jesus, Marias
søn! Har du sagt til menneskene: “Tag mig og min mor
til guder foruden Gud?” Han sagde: ”Højtlovet være
Du! Det tilkommer ikke mig at sige noget, som jeg
ikke har ret til.” 118. Du er Den Mægtige og Den
Vise.

79.

Når de hellige bøger burger udtrykket “Guds søn”,
er det så brugt i sammenhæng med fysisk søn some r
født ved sexuelt samleje?
BibelNej/ JaKoranen
Lukas 1:26-35 - 27. Jomfruens navn var Maria… 35.
Helligånden skal komme over dig, og den Højestes
kraft skal overskygge dig. Derfor skal det barn,
der bliver født, også kaldes helligt, Guds søn.
1 Johannes 5:20 - Men vi ved, at Guds søn er kommet,
og at han har givet os forstand, så vi kan kende
ham, som er den Sande... Han er den sande Gud og
det evige liv.
------------------------------------------------En'am 6:101 - Skaberen af himlene og Jorden,
hvordan skulle han kunne have et barn, når Han
ikke har nogen ledsagerske? Han har skabt alt, og
Han ved alt.
Jinn 72:3 - Og: “Mægtig er vor Herres ære! Han
har hverken taget sig ægtefælle eller barn.

80.

Var Kristus virkelig tilbedt af mennesker, og
gyldiggjorde han deres tilbedelse?
BibelJa/ NejKoranen
Matthæus 28:9-10 - 9. Jesus kom dem i møde… Og
de gik hen og omfavnede hans fødder og tilbad
ham... 10. Jesus… gå hen og sig til mine brødre…
Johannes 9:35-38 - 35. Tror du på Menneskesønnen?…
38. Jeg tror, Herre. Og han tilbad ham.
Johannes 20:28-29 - 28. Thomas svarede: ”Min
Herre og min Gud... 29. Jesus… Salige er de, som
ikke har set og dog tror.
Filipperne 2:10-11 - 10. for at i Jesu navn hvert
knæ skal bøje sig... 11. og hver tunge bekende:
Jesus Kristus er Herre...
------------------------------------------------Maide 5:116 & 118 - 116. Da Gud sagde: “Jesus, Marias
søn! Har du sagt til menneskene: “Tag mig og min mor
til guder foruden Gud?” Han sagde: ”Højtlovet være
Du! Det tilkommer ikke mig at sige noget, som jeg
ikke har ret til.” 118. Du er Den Mægtige og Den
Vise.

79.

Når de hellige bøger burger udtrykket “Guds søn”,
er det så brugt i sammenhæng med fysisk søn some r
født ved sexuelt samleje?
BibelNej/ JaKoranen
Lukas 1:26-35 - 27. Jomfruens navn var Maria… 35.
Helligånden skal komme over dig, og den Højestes
kraft skal overskygge dig. Derfor skal det barn,
der bliver født, også kaldes helligt, Guds søn.
1 Johannes 5:20 - Men vi ved, at Guds søn er kommet,
og at han har givet os forstand, så vi kan kende
ham, som er den Sande... Han er den sande Gud og
det evige liv.
------------------------------------------------En'am 6:101 - Skaberen af himlene og Jorden,
hvordan skulle han kunne have et barn, når Han
ikke har nogen ledsagerske? Han har skabt alt, og
Han ved alt.
Jinn 72:3 - Og: “Mægtig er vor Herres ære! Han
har hverken taget sig ægtefælle eller barn.

80.

Var Kristus virkelig tilbedt af mennesker, og
gyldiggjorde han deres tilbedelse?
BibelJa/ NejKoranen
Matthæus 28:9-10 - 9. Jesus kom dem i møde… Og
de gik hen og omfavnede hans fødder og tilbad
ham... 10. Jesus… gå hen og sig til mine brødre…
Johannes 9:35-38 - 35. Tror du på Menneskesønnen?…
38. Jeg tror, Herre. Og han tilbad ham.
Johannes 20:28-29 - 28. Thomas svarede: ”Min
Herre og min Gud... 29. Jesus… Salige er de, som
ikke har set og dog tror.
Filipperne 2:10-11 - 10. for at i Jesu navn hvert
knæ skal bøje sig... 11. og hver tunge bekende:
Jesus Kristus er Herre...
------------------------------------------------Maide 5:116 & 118 - 116. Da Gud sagde: “Jesus, Marias
søn! Har du sagt til menneskene: “Tag mig og min mor
til guder foruden Gud?” Han sagde: ”Højtlovet være
Du! Det tilkommer ikke mig at sige noget, som jeg
ikke har ret til.” 118. Du er Den Mægtige og Den
Vise.

81.

81.

Er det accepteret at Kristus kan tilgive menneskets
synder?
BibelJa/ NejKoranen
Markus 2:5-7 & 10-11 - 5. Da Jesus så deres tro,
siger han til den lamme: ”Søn, dine synder
tilgives dig… 7. Hvad er det dog, han siger? Han
spotter Gud. Hvem kan tilgive synder andre end
én, nemlig Gud…10. Men for at I kan vide, at
Menneskesønnen har myndighed til at tilgive
synder på jorden... 11. Jeg siger dig, rejs dig,
tag din båre og gå hjem.
Lukas 5:20- Da han så deres tro, sagde han:
”Menneske, dine synder er tilgivet dig.
Apostelenes gerninger 10:43 - Om ham vidner alle
profeterne, at enhver, som tror på ham, skal få
syndsforladelse ved hans navn.
Apostelenes gerninger 13:38 - at det er ved ham,
der forkyndes jer syndsforladelse.
1 Johannes 2:12 - Jeg skriver til jer… Jeres
synder er tilgivet jer for hans navns skyld.
------------------------------------------------Al-i İmran 3:135 - Og hvem andre end Gud kan
tilgive synder?
Maide 5:75 - 75. Messias, Marias søn, var kun en
udsending som andre udsendige...

Er det accepteret at Kristus kan tilgive menneskets
synder?
BibelJa/ NejKoranen
Markus 2:5-7 & 10-11 - 5. Da Jesus så deres tro,
siger han til den lamme: ”Søn, dine synder
tilgives dig… 7. Hvad er det dog, han siger? Han
spotter Gud. Hvem kan tilgive synder andre end
én, nemlig Gud…10. Men for at I kan vide, at
Menneskesønnen har myndighed til at tilgive
synder på jorden... 11. Jeg siger dig, rejs dig,
tag din båre og gå hjem.
Lukas 5:20- Da han så deres tro, sagde han:
”Menneske, dine synder er tilgivet dig.
Apostelenes gerninger 10:43 - Om ham vidner alle
profeterne, at enhver, som tror på ham, skal få
syndsforladelse ved hans navn.
Apostelenes gerninger 13:38 - at det er ved ham,
der forkyndes jer syndsforladelse.
1 Johannes 2:12 - Jeg skriver til jer… Jeres
synder er tilgivet jer for hans navns skyld.
------------------------------------------------Al-i İmran 3:135 - Og hvem andre end Gud kan
tilgive synder?
Maide 5:75 - 75. Messias, Marias søn, var kun en
udsending som andre udsendige...

Er det accepteret at Kristus har nøglerne til
døden og helvede?
BibelJa/ NejKoranen
Lukas 12:5- frygt ham som … har magt til at kaste i
Helvede.
Aabenbaringen 1:11-18 - 1. Jesu Kristi
åbenbaring... 8“Jeg er Alfa og Omega, siger Gud
Herren, han, som er, og som var, og som kommer,
den Almægtige…” 14. hans øjne var som luende ild
… 17. Jeg er den første og den sidste; 18. og
den, som lever: Jeg var død; og se, jeg lever i
evighedernes evigheder, og jeg har nøglerne til
døden og dødsriget.
------------------------------------------------Zuhruf 43:57 & 59 - 57. Marias søn … 59. Han er
kun en tjener, som Vi har vist nåde og gjort til et
eksempel for Israels børn.

Er det accepteret at Kristus har nøglerne til
døden og helvede?
BibelJa/ NejKoranen
Lukas 12:5- frygt ham som … har magt til at kaste i
Helvede.
Aabenbaringen 1:11-18 - 1. Jesu Kristi
åbenbaring... 8“Jeg er Alfa og Omega, siger Gud
Herren, han, som er, og som var, og som kommer,
den Almægtige…” 14. hans øjne var som luende ild
… 17. Jeg er den første og den sidste; 18. og
den, som lever: Jeg var død; og se, jeg lever i
evighedernes evigheder, og jeg har nøglerne til
døden og dødsriget.
------------------------------------------------Zuhruf 43:57 & 59 - 57. Marias søn … 59. Han er
kun en tjener, som Vi har vist nåde og gjort til et
eksempel for Israels børn.

82.

81.

82.

81.

Er det accepteret at Kristus kan tilgive menneskets
synder?
BibelJa/ NejKoranen
Markus 2:5-7 & 10-11 - 5. Da Jesus så deres tro,
siger han til den lamme: ”Søn, dine synder
tilgives dig… 7. Hvad er det dog, han siger? Han
spotter Gud. Hvem kan tilgive synder andre end
én, nemlig Gud…10. Men for at I kan vide, at
Menneskesønnen har myndighed til at tilgive
synder på jorden... 11. Jeg siger dig, rejs dig,
tag din båre og gå hjem.
Lukas 5:20- Da han så deres tro, sagde han:
”Menneske, dine synder er tilgivet dig.
Apostelenes gerninger 10:43 - Om ham vidner alle
profeterne, at enhver, som tror på ham, skal få
syndsforladelse ved hans navn.
Apostelenes gerninger 13:38 - at det er ved ham,
der forkyndes jer syndsforladelse.
1 Johannes 2:12 - Jeg skriver til jer… Jeres
synder er tilgivet jer for hans navns skyld.
------------------------------------------------Al-i İmran 3:135 - Og hvem andre end Gud kan
tilgive synder?
Maide 5:75 - 75. Messias, Marias søn, var kun en
udsending som andre udsendige...

Er det accepteret at Kristus kan tilgive menneskets
synder?
BibelJa/ NejKoranen
Markus 2:5-7 & 10-11 - 5. Da Jesus så deres tro,
siger han til den lamme: ”Søn, dine synder
tilgives dig… 7. Hvad er det dog, han siger? Han
spotter Gud. Hvem kan tilgive synder andre end
én, nemlig Gud…10. Men for at I kan vide, at
Menneskesønnen har myndighed til at tilgive
synder på jorden... 11. Jeg siger dig, rejs dig,
tag din båre og gå hjem.
Lukas 5:20- Da han så deres tro, sagde han:
”Menneske, dine synder er tilgivet dig.
Apostelenes gerninger 10:43 - Om ham vidner alle
profeterne, at enhver, som tror på ham, skal få
syndsforladelse ved hans navn.
Apostelenes gerninger 13:38 - at det er ved ham,
der forkyndes jer syndsforladelse.
1 Johannes 2:12 - Jeg skriver til jer… Jeres
synder er tilgivet jer for hans navns skyld.
------------------------------------------------Al-i İmran 3:135 - Og hvem andre end Gud kan
tilgive synder?
Maide 5:75 - 75. Messias, Marias søn, var kun en
udsending som andre udsendige...

Er det accepteret at Kristus har nøglerne til
døden og helvede?
BibelJa/ NejKoranen
Lukas 12:5- frygt ham som … har magt til at kaste i
Helvede.
Aabenbaringen 1:11-18 - 1. Jesu Kristi
åbenbaring... 8“Jeg er Alfa og Omega, siger Gud
Herren, han, som er, og som var, og som kommer,
den Almægtige…” 14. hans øjne var som luende ild
… 17. Jeg er den første og den sidste; 18. og
den, som lever: Jeg var død; og se, jeg lever i
evighedernes evigheder, og jeg har nøglerne til
døden og dødsriget.
------------------------------------------------Zuhruf 43:57 & 59 - 57. Marias søn … 59. Han er
kun en tjener, som Vi har vist nåde og gjort til et
eksempel for Israels børn.
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82.

82.

83.

83.

Er det accepteret at Kristus er verdens frelser?
BibelJa/ NejKoranen
Esajas 43:11-13 - 11. jeg, kun jeg, er Herren, der er
ingen anden frelser end mig… 13. Det er mig, der er Gud.
Lukas 2:11- I dag er der født jer en frelser i
Davids by; han er Kristus, Herren.
Johannes 4:42 - og ved, at han i sandhed er
verdens frelser.
Titus 1:4- Nåde og fred fra Gud Fader og Kristus
Jesus, vor frelser…
Titus 3:4-6 - 4. Men da Guds, vor frelsers,
godhed og kærlighed... 6. som han i rigt mål
udgød over os ved Jesus Kristus, vor frelser.
1 Johannes 4:14 - Vi har set og bevidner, at
Faderen har sendt sin søn som verdens frelser.
------------------------------------------------Nisa 4:171 - Mesias, Jesus, Marias søn er kun
Guds udsending...
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Faderen har sendt sin søn som verdens frelser.
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Er det accepteret at de eneste mulighed for at kunne få
et evigt liv, er at tro på Kristus som Frelser og Herre?
BibelJa/ NejKoranen
Johannes 3:16 & 36 - 16. For således elskede Gud
verden, at han gav sin enbårne søn, for at
enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men
have evigt liv 36. Den, der tror på Sønnen, har
evigt liv; den, der er ulydig mod Sønnen, skal
ikke se livet, men Guds vrede bliver over ham.
Johannes 14:6 - Jesus sagde til ham: ”Jeg er vejen
og sandheden og livet; ingen kommer til Faderen
uden ved mig…
Apostelenes gerninger 4:10-12 - 10. at det er i
Jesu Kristi, nazaræerens, navn… 12. Og der er
ikke frelse i nogen anden, ja, der er ikke givet
mennesker noget andet navn under himlen, som vi
kan blive frelst ved.
------------------------------------------------Al-i İmran 3:19 & 85 - 19. Religionen er hos Gud
overgivelsen til Gud. 85. Hvis nogen ønsker sig en
anden religion end overgivelsen til Gud, så bliver
den ikke godtaget fra ham; i det hinsidige vil han
være en af de fortabte.
Kommentar: Der er over 200 vers i Bibelen som
gengiver Jesus som værende verdens Frelser.
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84.

84.

85.

Er det accepteret at Kristus blod var brugt som
soning for denne verdens synder?
BibelJa/ NejKoranen
Esajas 53:5-12 - 5. Men han blev gennemboret for
vore overtrædelser og knust for vore synder… ved
hans sår blev vi helbredt... 6. men Herren lod al
vor skyld ramme ham…
Johannes 1:29 - Johnnes sagde: Se, dér er Guds
lam, som bærer verdens synd.
1 Korintherne 15:3-4 - 3.evangeliet…at Kristus
døde for vore synder efter Skrifterne; 4. at han
blev begravet, at han opstod på den tredje dag
efter Skrifterne.
------------------------------------------------En’am 6:164 - Hvad hver enkelt begår, kommer over
ham selv; ingen skal bære en andens byrde.
İsra 17:15- Ingen skal bære en andens byrde.
Nejm 53:38 - at ingen skal bære en andens byrde.

86.

Er det konstateret i de hellige bøger ved
profeterne at Messiah (Jesus) vil dø?
BibelJa/ JaKoranen
Salmes 16:10 - for du vil ikke efterlade mig
blandt de døde… Du vil ikke lade din hengivne
tjener gå i forrådnelse.
Esajas 53:1-12 - 11. og han bærer på deres
synder… 12. fordi han hengav sit liv til døden;
og blev regnet blandt lovbrydere; Men han bar de
manges synd og trådte i stedet for syndere.
Daniel 9:26 - Når de 62 uger er gået, bliver en
salvet fjernet uden dom...
------------------------------------------------Al-i İmran 3:55 - Da Gud sagde: “Jesus, jeg vil
kalde dig bort, løfte dig op til Mig, rense dig
for dem, der er vantro.
Meryem 19:30 & 33 - 30. Han har givet mig
Skriften og gjort mig til profet! 33. Fred være
med mig den dag, da jeg blev født, den dag, da
jeg dør, og den dag, da jeg bliver genopvakt til
livet!
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87.

Har Jesus selv forudsagt at han vil blive dræbt af
jøderne?
BibelJa/ NejKoranen
Matthæus 16:21-23 - Fra da af begyndte Jesus at
lade sine disciple vide, at han skulle gå op til
Jerusalem og lide meget ondt af de ældste og
ypperstepræsterne og de skriftkloge og slås ihjel
og opstå på den tredje dag.
Johannes 10:11 & 15 - 11. Jeg er den gode hyrde.
Den gode hyrde sætter sit liv til for fårene… 15.
og jeg sætter mit liv til for fårene …
Johannes 12:32-33- 32. Og når jeg er blevet
ophøjet fra jorden, vil jeg drage alle til
mig.33. Det sagde han og betegnede dermed,
hvordan han skulle dø.
------------------------------------------------Kommentar: I Koranen er der ingen vers hvori
Jesus siger at han vil blive dræbt af jøderne.

88.

Er det accepteret at Kristus fysisk døde på
korset og at han genopstod fra de døde?
BibelJa/ NejKoranen
Matthæus 27:50- Men Jesus råbte atter med høj
røst og opgav ånden.
Markus 15:37- Men Jesus udstødte et højt skrig og
udåndede.
Lukas 24:44 & 46 - 44. Alt det må opfyldes, som
står skrevet om mig i Moseloven, hos profeterne
og i salmerne… 46. Således står der skrevet:
Kristus skal lide og opstå fra de døde...
Johannes 19:30 - Jesus… sagde han: Det er
fuldbragt. Og han bøjede hovedet og opgav ånden.
1 Korinterne 15:3-4 - 3. at Kristus døde for vore
synder efter Skrifterne; 4. at han blev begravet,
at han opstod på den tredje dag efter Skrifterne…
------------------------------------------------Nisa 4:157 - men de dræbte ham ikke, og de
korsfæstede ham ikke. Det forekom dem blot således.
De, der er uenige om ham, er i tvivl om den sag. De
har ingen viden derom, men kun løse formodninger. De
har med sikkerhed ikke dræbt ham.
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udåndede.
Lukas 24:44 & 46 - 44. Alt det må opfyldes, som
står skrevet om mig i Moseloven, hos profeterne
og i salmerne… 46. Således står der skrevet:
Kristus skal lide og opstå fra de døde...
Johannes 19:30 - Jesus… sagde han: Det er
fuldbragt. Og han bøjede hovedet og opgav ånden.
1 Korinterne 15:3-4 - 3. at Kristus døde for vore
synder efter Skrifterne; 4. at han blev begravet,
at han opstod på den tredje dag efter Skrifterne…
------------------------------------------------Nisa 4:157 - men de dræbte ham ikke, og de
korsfæstede ham ikke. Det forekom dem blot således.
De, der er uenige om ham, er i tvivl om den sag. De
har ingen viden derom, men kun løse formodninger. De
har med sikkerhed ikke dræbt ham.

87.
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mig.33. Det sagde han og betegnede dermed,
hvordan han skulle dø.
------------------------------------------------Kommentar: I Koranen er der ingen vers hvori
Jesus siger at han vil blive dræbt af jøderne.
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89.

Er det accepteret at Kristus lever i dag og at
han vil komme igen?
BibelJa/ JaKoranen
Johannes 14:2-3 - 2. I min faders hus er der mange
boliger... at jeg går bort for at gøre en plads
rede for jer... 3. Og når jeg er gået bort og har
gjort en plads rede for jer, kommer jeg igen og
tager jer til mig…
Aabenbaringen 2:25- Men hold fast ved det, I har,
indtil jeg kommer...
Aabenbaringen 22:12 & 20 - 12. Ja, jeg kommer
snart, og med mig min løn, for at gengælde
enhver, som hans gerning er... 20. Ja, jeg kommer
snart.” Amen, kom, Herre Jesus.
------------------------------------------------Nisa 4:158 - Gud løftede ham op til sig selv.
Zuhruf 43:61 - Han er viden om Timen. Tvivl ikke
om den, men følg mig.
Kommentar:Der er 73 vers i Bibelen som handler om at
Jesus Kristus vil komme tilbage for anden gang. Jf.
Bukhari Bind 4, Nr. 657.

90.

Er der nogle vers i Bibelen der forudsiger at
Muhammed vil genopstå?
BibelNej/ JaKoranen
Matthæus 24:11 &26 - 11. Mange falske profeter skal
stå frem og føre mange vild… 26. Siger de derfor til
jer: Se, han er i ørkenen… så tro det ikke.
Johannes 5:31 - Er det kun mig selv, som vidner
om mig, er mit vidnesbyrd ikke gyldigt.
2 Korintherne 13:1 - På to eller tre vidners
udsagn skal enhver sag afgøres.
------------------------------------------------A’raf 7:157 - De, der følger Udsendingen,
Profeten af sit folk, som de finder beskrevet hos
sig selv i Toraen og Evangeliet…
Saf 61:6 - Jesus... sagde... Jeg er Guds
udsending til jer, kommet for at bekræfte det,
der var før mig, Toraen, og for at bringe det
gode budskab om en udsending, der kommer efter
mig, hvis navn skal være højt lovprist.
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91.

91.

For at Muhammed skulle kunne blive kvalificeret til
at være en profet som kommunikere Guds skrevne ord,
ville det være nødvendigt at han var en belæst jøde?
BibelJa/ NejKoranen
Johannes 4:22- for frelsen kommer fra jøderne.
Romerne 3:1-2 - 1. Hvilket fortrin har jøden så,
eller hvad gavner omskærelsen? 2. Meget på alle
måder! Først og fremmest, at de har fået Guds ord
betroet.
Romerne 9:4 - 4. De er jo israelitter… pagterne og
loven og tempeltjenesten og løfterne…
------------------------------------------------A’raf 7:157-158 - 157. De, der følger
Udsendingen, Profeten af sit folk, som de finder
beskrevet hos sig selv i Toraen og Evangeliet…
158. Tro på Gud og Hans udsending, Profeten af
sit folk…
Shura 42:52 - 52. Således har Vi indgivet dig ånd
efter Vor bestemmelse. Du vidste ikke, hvad
Skriften var.
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Er det at Muhammed erklærte sig selv som værende en
profet en gyldig test eller bevis på at han faktisk
er en profet?
BibelNej/ JaKoranen
Johannes 5:31 & 36 - 31. Er det kun mig selv, som
vidner om mig, er mit vidnesbyrd ikke gyldigt.
36. selve de gerninger, jeg gør, vidner om mig,
at Faderen har udsendt mig.
1 Korintherne 14:32-33 - 32. Profeters ånder
underordner sig under profeter. 33. for Gud er
ikke forvirringens, men fredens Gud.
2 Korintherne 13:1 - På to eller tre vidners
udsagn skal enhver sag afgøres.
------------------------------------------------Rad 13:43 - vantro… “Du er ikke sendt ud!” Sig: ”Gud
er tilstrækkelig som vidne mellem mig og jer, og tillige
enhver, der har viden om Skriften.”
Fetih 48:28 - Han er den, der sendte sin udsending
ud med retledningen og den sande religion for at
lade den sejre over al anden religion. Gud er
tilstrækkelig som vidne.
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93.*

Var Muhammads budskab i fuldstændig overensstemmelse med
Jesus og de andre profeter?
BibleNej / JaKoramem
Esajas 8:20 - Men de, der siger sådan, famler i
mørket.
1 Korintherne 14:32-33 - 32. Profeters ånder
underordner sig under profeter. 33. for Gud er
ikke forvirringens, men fredens Gud.
1 Johnnes 5:20- Men vi ved, at Guds søn er kommet
… Jesus Kristus. Han er den sande Gud...
------------------------------------------------Shu’ara 26:192-197 - 192. Koranen er nedsendt fra
alverdens Herre... 196. Den findes i de tidligere
slægters skrifter. 197. Var det ikke et tegn for dem,
at de lærde blandt Israels børn allerede kender den?
Fussilet 41:43 - Der bliver ikke sagt andet til dig
end det, der er blevet sagt til udsendingene før dig.
Shura 42:15 - sig: "Jeg tror på, hvad Gud har sendt
ned af skrift … Der er intet at strides om mellem os
og jer.

94.*

Gav Gud Muhammad overnaturlige kræfter til at udføre
tydelige mirakler som Jesus og de andre profeter som
bekræftelse på at han var sendt fra Gud?
BibleNej / NejKoranen
Johnnes 5:36 - selve de gerninger, jeg gør, vidner
om mig, at Faderen har udsendt mig.
Johnnes 14:11- så tro på grund af selve
gerningern.
------------------------------------------------En’am 6:37-38 - 37. De siger: “Hvorfor er der ikke
blevet sendt et tegn ned til ham fra hans Herre?”
Sig: ”Gud er i stand til at sende et tegn ned!” 38.
Intet har Vi forbigået i Skriften...
Yunus 10:20 - De siger: “Hvorfor er der ikke
blevet sendt et tegn ned til ham fra hans Herre?”
Sig: ”Det skjulte hører alene Gud til. Vent blot!
Jeg venter sammen med jer.”
Kommentar: Der er 157 optagede mirakler af Jesus og
de andre profeter i Bibelen, men intet der ligner
disse registreres for Hz. Muhammed i Koranen.
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Gav Gud Muhammad overnaturlige kræfter til at udføre
tydelige mirakler som Jesus og de andre profeter som
bekræftelse på at han var sendt fra Gud?
BibleNej / NejKoranen
Johnnes 5:36 - selve de gerninger, jeg gør, vidner
om mig, at Faderen har udsendt mig.
Johnnes 14:11- så tro på grund af selve
gerningern.
------------------------------------------------En’am 6:37-38 - 37. De siger: “Hvorfor er der ikke
blevet sendt et tegn ned til ham fra hans Herre?”
Sig: ”Gud er i stand til at sende et tegn ned!” 38.
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blevet sendt et tegn ned til ham fra hans Herre?”
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Kommentar: Der er 157 optagede mirakler af Jesus og
de andre profeter i Bibelen, men intet der ligner
disse registreres for Hz. Muhammed i Koranen.
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Havde Muhammed en profetisk gave som gav ham
evnen til at forudsige fremtiden som Jesus og de
andre profeter havde?
BibelNej/ NejKoranen
5 Mosebog 18:22 - Hvis en profet taler i Herrens
navn og hans ord ikke indtræffer og går i
opfyldelse... I formastelighed har profeten talt;
fra ham behøver du ikke at frygte noget.
1 Samuel 9:9 - Før i tiden sagde man i Israel,
når man gik hen for at rådspørge Gud: Kom, lad os
gå til seeren!” For det, man i dag kalder en
profet, kaldte man før i tiden en seer.
Esajas 41:22 - Lad dem fremlægge det og fortælle
os, hvad der kommer til at ske... Eller forkynd
os, hvad der kommer.
------------------------------------------------En’am 6:50 - Sig: “JEg siger ikke til jer, at
Guds skate er I min besiddelse. Jeg har ikke
kendskab til det skjulte.”
Ahkaf 46:9 – Jeg ved hverken, hvad der skal ske
med mig eller med jer. Jeg følger kun det, der er
blevet mig åbenbaret.
Kommentar: Hadith: Bukhari 2:667, 673-680 &
En’am 6:103-109.
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Ville Abrahams Gud nogensinde tolerere at
Muhammed kyssede den sorte sten på
tilbedelsesstedet i Ka’bah eller tolerere Hans
ære til andre hedenske arabiske guder?
BibelNej/ JaKoranen
2 Mosebog 20:3-5 - 3. Du må ikke have andre guder
end mig… 5. Du må ikke tilbede dem…
Første Kongebog 19:18 - Jeg vil lade syv tusind blive
tilbage i Israel, alle dem, der ikke har bøjet knæ
for Ba'al, og hvis mund ikke har kysset ham.
2 Korintherne 6:16 - Hvilken sammenhæng er der
mellem Guds tempel og afguderne?
------------------------------------------------Bakara 2:158 - Safa og Marwa hører til Guds
helligsteder; så den, der valfarter til Huset eller
besøger det, begår ingen overtrædelse ved at gå rundt
om disse to steder.
Nejm 53:18-20 - 19. Hvad mener I om al-Lat og alUzza. 20. Og dernæst Manat, den tredje?
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Ville Muhammed have været betragtet som et
almindeligt menneske som ville fortryde og bede
om tilgivelse for sine synder?
BibelJa/ JaKoranen
Prædikeren 7:20 - Intet menneske på jorden er så
retfærdigt, at han kun gør det gode og aldrig
synder.
1 Johannes 1:8 & 10- Hvis vi siger, at vi ikke har
synd, fører vi os selv på vildspor, og sandheden
er ikke i os…
------------------------------------------------Nisa 4:106- Bed Gud om tilgivelse.
Yusuf 12:53 - Jeg frikender ikke mig selv. Sjælen
påbyder det onde …
Muhammad 47:19 - Bed om tilgivelse for din synd.
Kommentar: Muhammed var ikke sikker på sin egen
redning: jf.. Ahkaf 46:9; Hadith: Bukhari Bind 5
nr. 266 & 234-236.

98.

Ville Muhammed have været betragtet som at være
den sidste og største af profeterne?
BibelNej/ JaKoranen
Aabenbaringen 1:1, 8 & 17 - 1. Jesu Kristi
åbenbaring...8. Jeg er Alfa og Omega, siger Gud
Herren, han, som er, og som var, og som kommer,
den Almægtige.17. Frygt ikke! Jeg er den første
og den sidste.
Aabenbaringen 22:13, 16 & 20 - 13. Jeg er Alfa og
Omega, den første og den sidste, begyndelsen og
enden… 16. Jeg er … den lysende morgenstjerne… 20.
Ja, jeg kommer snart. Amen, kom, Herre Jesus.
------------------------------------------------Ahzab 33:40 - Muhammed er ikke fader til nogen af
jeres mænd; men han er Guds udsending og profeternes
segl. Gud ved alting.
Fatih 48:28 - Han er den, der sendte sin udsending ud
med retledningen og den sande religion for at lade
den sejre over al anden religion. Gud er
tilstrækkelig som vidne.
Kommentar: Det forventes at Jesus vender tilbage.
Muhammed vil ikke vende tilbage.
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Mennesket og Synden

Mennesket og Synden

Blev der skabt en fundamental adskillelse mellem Gud
og mennesket på grund af Adam og Evas synd, som
resulterede i et behov for mennesket til at blive
frelst fra Guds dom mod synd?
BibelJa/ NejKoranen
1 Mosebog 2:16-17- 16. Men Gud Herren gav mennesket
den befaling: Du må spise af alle træerne i
haven; 17. Men træet til kundskab om godt og ondt
må du ikke spise af, for den dag, du spiser af
det, skal du dø.
Romerne 5:12-19 - 12. Derfor: Synden kom ind i verden
ved ét menneske, og ved synden døden, og sådan kom
døden til alle mennesker, fordi alle syndede.
------------------------------------------------Bakara 2:35-38 - 35. “Adam”, sagde Vi… Men kom
ikke dette træ nær, for så er I blandt dem, der
handler uret. 37. Da modtog Adam ord fra sin
Herre; Han tilgav ham.
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99.

100.

Findes der vers om at mennesket bliver født med
en “synde natur”? (arvesynd)
BibelJa/ NejKoranen
Esajas 64:6 - Vi blev alle som den urene, og al
vor retfærdighed blev som snavset tøj. Vi visnede
alle som løv, som vinden rev vor synd os bort.
Jeremias 13:23- Hvis nubieren kunne skifte sin
hud og panteren sine pletter, kunne I også handle
godt, I ondskabens lærlinge.
Jeremias 17:9- Hjertet er det mest bedrageriske af
alt, det er uhelbredeligt, hvem kan gennemskue
det?
Romerne 3:23- for alle har syndet og har mistet
herligheden fra Gud.
------------------------------------------------Taha 20:122 - Derefter udvalgte hans Herre ham.
Han vente sig igen til ham og retledte.
Tin 95:4 – Mennesket har Vi skabt I den smukkeste
form.
Kommentar: Islam benægter doktrinen af “arvesynd”.
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101.

Er alle mennesker inklusiv profeterne skyldige i
at have begået synd? (undtagen Jesus)
BibelJa/ JaKoranen
Første Kongebog 8:46- Når de synder mod dig – for
der er intet menneske, som ikke synder.
Salme 130:3- Hvis du, Herre, vogtede på skyld,
hvem kunne da bestå, Herre?
Ordsprogene 20:9 - Hvem kan sige: Jeg har holdt
mit hjerte rent, jeg er ren for synd?
Romerne 3:10 - Der er ingen retfærdig, ikke en
eneste.
1 Johannes 1:8- Hvis vi siger, at vi ikke har
synd, fører vi os selv på vildspor, og sandheden
er ikke i os.
------------------------------------------------Yusuf 12:53- jeg frikender ikke mig selv. Sjælen
påbyder det onde.
İbrahim 14:34 - Mennesket er fuldt af uret…
Nahl 16:61 - Hvis Gud ville lade menneskene bøde
for deres uret, ville Han ikke lade det mindste
dyr blive tilbage på jorden.
Shu’ara 26:82 - som jeg længes efter skal tilgive
mig mine forseelser på dommens dag.
Muhammad 47:19- Bed om tilgivelse for din synd.

102.

Blev Maria, Jesus mor, betragtet som en som har
guddommelige evner, og burde hun blive tilbedt
som Guds mor?
BibelNej/ NejKoranen
Esajas 42:8 - Jeg er Jahve, det er mit navn; Jeg
giver ikke min ære til nogen anden…
Johannes 2:3-5 - 3. Men vinen slap op, og Jesu mor
sagde til ham: De har ikke mere vin. 4. Jesus
sagde til hende: Hvad vil du mig, kvinde? Min
time er endnu ikke kommet. 5. Hans mor sagde…
Gør, hvad som helst han siger til jer..
------------------------------------------------İsra 17:22-23 - Din Herre har bestemt, at I ikke
må tjene andre end Ham.
Zariyat 51:56 - jeg har kun skabt djinner og
mennesker, for at de skal tjene mig.
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103.

103.

Adskiller et menneskes synder en fra en hellig
Gud og som en naturlig konsekvens af dette, er
det forstået at syndere blive dømt til at ende i
helvede?
BibelJa/ JaKoranen
Ezekiel 18:4 & 20- 4. Den, der synder, skal dø. 18.
han skal dø for sin synd.
Lukas 12:5 - Frygt ham, som efter at have slået
ihjel har magt til at kaste i Helvede. Ja... Ham
skal I frygte.
Aabenbaringen 20:13—15 - 13. og de blev dømt,
enhver efter sine gerninger. 14. Døden og
dødsriget blev styrtet i ildsøen... 15. Og hvis
nogen ikke fandtes indskrevet i livets bog, blev
han styrtet i ildsøen.
------------------------------------------------A’raf 7:41 - De vil få Helvede til hvilested og
som tæpper over sig. således gengælder Vi dem,
der handler uret.
Yunus 10:27 - De, der har begået onde
handlinger... De hører til i Ilden; dér skal de
forblive til evig tid.
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handlinger... De hører til i Ilden; dér skal de
forblive til evig tid.

Tager en Hellig Gud små synder alvorligt?
BibelJa/ NejKoranen
Matthæus 5:19- Den, der bryder blot ét af de
mindste bud og lærer mennesker at gøre det samme,
skal kaldes den mindste i Himmeriget.
Matthæus 12:36 - På dommens dag skal mennesker
aflægge regnskab for ethvert tomt ord, de har talt.
1 Korintherne 5:6 - Ved I ikke, at den mindste
smule surdej gennemsyrer hele dejen?
Jakob 2:10- men fejler blot på ét punkt, er
blevet skyldig i dem alle.
------------------------------------------------Ahzab 33:5 - I begår ingen overtrædelse ved
noget, som I gør ved en fejltagelse, men kun ved
det, som I af hjertet tilsigter.
Nejm 53:31-32 - Hvis nogen undgår alvorlige
synder og skamløse handlinger, men ikke mindre
forseelser; din Herre kan tilgive meget. I skal
derfor ikke erklære jer selv for rene!
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105.

Er det en passende straf at hugge hænderne af en
tyv?
BibelNej/ JaKoranen
2 Mosebog 22:1-4 - 1. Hvis en mand stjæler et får
eller en ko og så slagter dyret og sælger kødet, skal
han betale fem køer i erstatning for den stjålne ko,
og fire får i erstatning for et stjålet får.… 4. Hvis
en tyv bliver taget på fersk gerning... skal tyven
betale dobbelt erstatning…
Ordsprogene 6:30-31 - 30. Foragter man ikke
tyven, når han stjæler for at stille sin sult;
31. Pågribes han, må han yde syvfold erstatning
Lukas 6:35-36- 35. Men elsk jeres fjender, gør
godt og lån ud uden at håbe på at få noget igen.
Så bliver jeres løn stor… 36. Vær barmhjertige,
som jeres fader er barmhjertig.
------------------------------------------------Maide 5:38 - En tyv, mand eller kvinde, skal I
hugge hænderne af som gengældelse for, hvad de
har begået, og som et advarende eksempel fra Gud!

106.

Ville det nogle gange være ok for en troende at
lyve eller at bedrage andre for at beskytte sig
selv? (Taqiyya eller Kitman)
BibelNej/ JaKoranen
Ordsprogene 6:16-17- 16. Der er seks ting, Herren
hader… han afskyr … 17. løgnagtig tunge …
Zefanias 3:13 - Der bliver en rest af mit folk,
Israel, de taler ikke løgn,, svigagtig tale
findes ikke i deres mund..
Efeserne 4:25- Læg derfor løgnen bort...
Aabenbaringen 21:8 & 27 - 8. Men… alle løgnerne
skal få deres lod i søen, der brænder med ild og
svovl … 27. Men intet vanhelligt kommer derind …
han som… der øver løgn…
------------------------------------------------Bakara 2:225 - Gud vil ikke lade jer bøde for en
fortalelse I jeres eder.
Tahrim 66:2 - Gud har pålagt jer at løse jeres eder...
Kommentar: Taqiyya = at sige noget som ikke er
sandt. Kitman = at lyve ved undladelse.
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107.

Er homoseksualitet betragtet som is synd som er
forbudt og fordømt?
BibelJa/ JaKoranen
3 Mosebog 18:22 - Du må ikke have samleje med en
mand, som man har samleje med en kvinde. Det er
en vederstyggelighed.
3 Mosebog 20:13 - Hvis en mand har samleje med en
mand, som man har samleje med en kvinde, har de
begge to begået en vederstyggelighed. De skal
lide døden. De har selv skylden for deres død.
Romerne 1:24 & 26-27 - 26. Derfor har Gud ladet dem
følge deres skamløse lyster … mænd levede
skamløst med mænd 27. at lever man sådan,
fortjener man at dø...
------------------------------------------------A’raf 7:80-81 - 80. Og Lot! Da han sagde til sit
folk: “Vil I bedrive skamløshed som intet
menneske I verden før jer? 81. I går til mænd med
jeres begær, i stedet for til kvinder. Nej, I er
folk, der går for vildt!”
Neml 27:54-55 - 54. “Handler I skamløst med åbne
øjne?” 55. Går I med lyst til mænd I stedet for
kvinder?

Er homoseksualitet betragtet som is synd som er
forbudt og fordømt?
BibelJa/ JaKoranen
3 Mosebog 18:22 - Du må ikke have samleje med en
mand, som man har samleje med en kvinde. Det er
en vederstyggelighed.
3 Mosebog 20:13 - Hvis en mand har samleje med en
mand, som man har samleje med en kvinde, har de
begge to begået en vederstyggelighed. De skal
lide døden. De har selv skylden for deres død.
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Bliver abort og mord betragtet som synder some r
forbudt og fordømt?
BibelJa/ JaKoranen
1 Mosebog 9:6-7 - 6. Den, der udgyder menneskets
blod, skal få sit blod udgydt af mennesker. For i
sit billede skabte Gud mennesket. 7. Men I skal
blive frugtbare og talrige…
2 Mosebog 20:13- Du må ikke begå drab.
2 Mosebog 21:12- Den, der slår en mand ihjel,
skal lide døden.
Ordsprogene 6:16-17 - 16. Der er seks ting,
Herren hader; og syv, han afskyr … 17. hænder,
der udgyder uskyldigt blod…
---------------------------------------------Maide 5:32- hvis nogen dræber et menneske, uden
at det sker som hævn, lige for lige, eller for at
have skabt fordærv i landet, er det, som om han
havde dræbt alle mennesker.
İsra 17:31 - I må ikke dræbe jeres børn af frygt for at
blive forarmede! Vi vil sørge for deres underhold, såvel
som for jeres. Det er en alvorlig forseelse at dræbe dem.
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109.

Kan straffen for synd blive slettet ved at gore
“gode gerninger”? (Sevap)
BibelNej/ JaKoranen
Romerne 3:28 - For vi mener, at et menneske gøres
retfærdigt ved tro, uden lovgerninger.
Galaterne 3:11 - Men at ingen bliver retfærdig
for Gud ved loven, er klart; for den retfærdige
skal leve af tro.
Titus 3:5-6- ikke fordi vi havde gjort retfærdige
gerninger, men fordi han er barmhjertig…
Jakob 2:10- Den, som ellers overholder hele
loven, men fejler blot på ét punkt, er blevet
skyldig i dem alle.
------------------------------------------------Hud 11:114- Gode gerninger får onde handlinger til at
forsvinde.
Ankebut 29:7 - De, der tror og gør gode gerninger,
dem vil Vi eftergive deres onde handlinger…
Nejm 53:32- Hvis nogen undgår alvorlige synder og
skamløse handlinger, men ikke mindre forseelser;
din Herre kan tilgive meget.

Frelse
110.

Bliver en person født som en “Kristen” eller som
en “Muslim”?
BibelNej/ JaKoranen
Johannes 1:12-13 - 12. Men alle dem, der tog imod
ham, gav han ret til at blive Guds børn, dem, der
tror på hans navn; 13. De er ikke født af blod, ikke
af køds vilje, ikke af mands vilje, men af Gud.
Johannes 3:5- Jesus… Den, der ikke bliver født af
vand og ånd, kan ikke komme ind i Guds rige.
1 Peter 1:23 - I er jo ikke genfødt af en
forgængelig, men af en uforgængelig sæd, Guds
levende og blivende ord.
------------------------------------------------Kâfirûn 109:1-6 - 1. Sig: “I vantro!” 6. I har jeres
religion, og jeg har min.
Kommentar: Ifølge Bibelen kan man ikke blive født
Kristen; kun de som er “født igen” af Guds ånd
vil arve Guds Rige. I Islam er den som er født af
en muslimsk far automatisk betragtet som værende
muslim ved fødslen.
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Bliver en person født som en “Kristen” eller som
en “Muslim”?
BibelNej/ JaKoranen
Johannes 1:12-13 - 12. Men alle dem, der tog imod
ham, gav han ret til at blive Guds børn, dem, der
tror på hans navn; 13. De er ikke født af blod, ikke
af køds vilje, ikke af mands vilje, men af Gud.
Johannes 3:5- Jesus… Den, der ikke bliver født af
vand og ånd, kan ikke komme ind i Guds rige.
1 Peter 1:23 - I er jo ikke genfødt af en
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Frelse
110.

Frelse
110.

111.

111.

Er en persons frelse betinget af deres gode
gerninger? (Ameller)
BibelNej/ JaKoranen
Romerne 4:2 - Hvis det var af gerninger, Abraham
blev gjort retfærdig, har han noget at være stolt
af; dog ikke over for Gud.
Efeserne 2:8-9 - 8. For af den nåde er I frelst
ved tro. Og det skyldes ikke jer selv, gaven er
Guds. – 9. Det skyldes ikke gerninger, for at
ingen skal have noget at være stolt af.
Titus 3:4-5 - 4.N frelste han os, ikke fordi vi havde
gjort retfærdige gerninger, men fordi han er
barmhjertig; det gjorde han ved det bad, der genføder
og fornyer ved Helligånden, 5. som han i rigt mål
udgød over os ved Jesus Kristus, vor frelser.
------------------------------------------------Hud 11:114 - Gode gerninger får onde handlinger til at
forsvinde.
Ankebut 29:7 - De, der tror og gør gode
gerninger, dem vil Vi eftergive deres onde
handlinger og gengælde for det bedste af det, som
de har gjort.

Er en persons frelse betinget af deres gode
gerninger? (Ameller)
BibelNej/ JaKoranen
Romerne 4:2 - Hvis det var af gerninger, Abraham
blev gjort retfærdig, har han noget at være stolt
af; dog ikke over for Gud.
Efeserne 2:8-9 - 8. For af den nåde er I frelst
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udgød over os ved Jesus Kristus, vor frelser.
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forsvinde.
Ankebut 29:7 - De, der tror og gør gode
gerninger, dem vil Vi eftergive deres onde
handlinger og gengælde for det bedste af det, som
de har gjort.

Er Guds hensættelse af frelse fra straf for synd
altid afhængig af løsepenge fra blodigt offer?
(Kefaret)
BibelJa/ NejKoranen
3.Mosebog 17:11 - For kødets liv er blodet, og det
har jeg givet jer til at komme på alteret for at
skaffe soning for jer; det er blodet, der skaffer
soning, fordi det er livet.
Hebræerne 9:12 & 22 - 12. men med sit eget blod
gik han... ind i det Allerhelligste og vandt evig
forløsning… 22. Ja, efter loven bliver næsten alt
renset med blod, og der finder ingen tilgivelse
sted, uden at der udgydes blod.
------------------------------------------------Bakara 2:48 - Frygt en dag, hvor ingen kan
erstatte noget for en anden, hvor ingen forbøn
for en anden bliver hørt, hvor ingen løsepenge
for en anden modtages.
Hajj 22:37 - Hverken deres kød eller blod når
Gud; men gudsfrygten fra jer når Ham.
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112.

112.

113.

Kan Guds hensættelse af frelse kun blive modtaget
af nåde gennem i tro på Guds lam som et blod
offer? (Jesus Kristus)
BibelJa/ NejKoranen
Johnnes 1:29 - Johnnes sagde: Se, dér er Guds
lam, som bærer verdens synd.
Romerne 3:24-28 - 24. og ufortjent gøres de
retfærdige af hans nåde ved forløsningen i
Kristus Jesus, 25. Ham gjorde Gud ved hans blod
til et sonoffer...28. For vi mener, at et
menneske gøres retfærdigt ved tro, uden
lovgerninger.
Efeserne 1:7 - I ham har vi forløsning ved hans blod,
tilgivelse for vore synder ved Guds rige nåde.
Efeserne 2:8 - For af den nåde er I frelst ved tro…
-----------------------------------------------En’am 6:164- Hvad hver enkelt begår, kommer over ham
selv; ingen skal bære en andens byrde.
İsra 17:15 - Ingen skal bære en andens byrde.
Nejm 53:38 - at ingen skal bære en andens byrde.
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sandheden, som overbringer af et godt budskab og som
advarer. 120. Hverken jøder eller de kristne vil være
tilfredse med dig, så længe du ikke følger deres
trosretning. Sig: ”Guds retledning, det er
retledningen!”
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115.

Er det accepteret at troen på Jesus Kristus som
frelser og Herre, er den eneste måde hvorpå en
persons synder kan blive tilgivet og opnå evigt
liv?
BibelJa/ NejKoranen
Johannes 11:25 - Jesus... Jeg er opstandelsen og
livet; den, der tror på mig, skal leve, om han
end dør.
Johannes 17:3- Og dette er det evige liv, at de
kender dig, den eneste sande Gud, og ham, du har
udsendt, Jesus Kristus.
----------------------------------------------------Al-i İmran 3:19-20 - 19. Religionen er hos Gud
overgivelsen til Gud. De, der har fået Skriften,
blev først uenige, efter at de havde fået viden…
20. Hvis de har overgivet sig til Gud, er de
retledte. Men hvis de vender sig bort! – Du er
kun den der bringer budskabet.

116.

Er det at blive døbt i vand forlangt af en
troende i dag?
BibelJa/ NejKoranen
Matthæus 28:19-20 - 19.Jesus… Gud har givet mig al
magt i himlen og på jorden. 20. Gå derfor ud og
gør mennesker fra alle folkeslag til mine
disciple. Døb dem til at tilhøre Faderen og
Sønnen og Helligånden, og lær dem at adlyde alt,
hvad jeg har befalet jer. Og husk: Jeg er altid
hos jer indtil verdens ende.
Markus 16:16- han som… bliver døbt, skal frelses.
Apostelenes gerninger 2:38 - Peter svarede:
Omvend jer og lad jer alle døbe i Jesu Kristi
navn til jeres synders forladelse, så skal I få
Helligånden som gave.
Apostelenes gerninger 22:16 - Hvorfor tøver du?
Rejs dig og lad dig døbe og få dine synder vasket
af, idet du påkalder Herrens navn!
------------------------------------------------Kommentar: Der er ingen vers i Koranen hvor
vanddåb bliver nævnt.
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117.

117.

Er omskæring påkrævet af en mandlig troende i dag?
BibelNej/ JaKoranen
Apostelenes gerninger 15:5-11 - Hvorfor lække… et åg
på disciplenes nakke...
1 Korintherne 7:18 & 20 - 18. Var man omskåret, da
man blev kaldet, skal man ikke lave om på det,
og var man ikke omskåret, skal man ikke lade sig
omskære… 20. Enhver skal blive i det kald, som
han blev kaldet i.
Galaterne 5:2 - Se, jeg, Paulus, siger jer, at hvis I
lader jer omskære, vil Kristus intet gavne jer…
Galaterne 5:6 - For i Kristus Jesus gør det
hverken fra eller til, om man er omskåret eller
ej, men det gør tro, virksom i kærlighed.
------------------------------------------------Nahl 16:123 - Så åbenbarede Vi for dig: “Følg
Abrahams trosbekendelse…
Kommentar: I Islam eromskærelse er en del af
Abrahams religion, og derfor bindende for
muslimer. Dette kan også blive set i Hadith:
Bukhari 1252, Fatih al-Bari 6:388; and Muslim
4:2370.

Er omskæring påkrævet af en mandlig troende i dag?
BibelNej/ JaKoranen
Apostelenes gerninger 15:5-11 - Hvorfor lække… et åg
på disciplenes nakke...
1 Korintherne 7:18 & 20 - 18. Var man omskåret, da
man blev kaldet, skal man ikke lave om på det,
og var man ikke omskåret, skal man ikke lade sig
omskære… 20. Enhver skal blive i det kald, som
han blev kaldet i.
Galaterne 5:2 - Se, jeg, Paulus, siger jer, at hvis I
lader jer omskære, vil Kristus intet gavne jer…
Galaterne 5:6 - For i Kristus Jesus gør det
hverken fra eller til, om man er omskåret eller
ej, men det gør tro, virksom i kærlighed.
------------------------------------------------Nahl 16:123 - Så åbenbarede Vi for dig: “Følg
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Bukhari 1252, Fatih al-Bari 6:388; and Muslim
4:2370.

Er der vers som forlanger at mennesker at være
“hellige” og er “hellighed” en forudsætning for
at komme i himmelen?
BibelJa/ NejKoranen
3 Mosebog 11:44 - For jeg er Herren jeres Gud; I
skal hellige jer og være hellige, for jeg er
hellig.
1 Korintherne 3:16-17- 16. I er Guds tempel.17. For
Guds tempel er helligt, og det tempel er I.
Hebræerne 12:14 - Stræb efter fred med alle og
efter den helligelse, uden hvilken ingen kan se
Herren.
1 Peter 1:15-16- 15. men ligesom han, der har
kaldet jer, er hellig, skal også I være hellige i
hele jeres livsførelse,16. for der står skrevet:
I skal være hellige, for jeg er hellig…
------------------------------------------------Kommentar: Der er ingen vers i Koranen som
befaler mennesker til at være hellige eller
indikere at de kan være hellige.
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118.

118.

119.

Kan mennesker vælge at blive Guds børn ved at
udøve sin egen frie vilje?
BibelJa/ NejKoranen
Johannes 1:12 - Men alle dem, der tog imod ham,
gav han ret til at blive Guds børn.
Romerne 8:14 & 16- 14. For alle, som drives af
Guds ånd, er Guds børn… 16. Ånden selv vidner
sammen med vores ånd om, at vi er Guds børn.
Galaterne 3:26 - For I er alle Guds børn ved
troen, i Kristus Jesus.
Hebræerne 12:5- 5. formaningen... som sønner. Min
søn, foragt ikke Herrens opdragelse.6. for Herren
tugter den, han elsker...
------------------------------------------------Maide 5:18 - Jøderne og de kristne siger: “Vi er
Guds børn og dem, som Han elsker.” Sig: ”Hvorfor
straffer Han jer da for jeres synder? Nej, I er
mennesker blandt dem, som Han har skabt.”

120.

Er en persons skæbne fuldstændig forudbestemt af
Gud? (Kader eller Kısmet)
BibelNej/ JaKoranen
5 Mosebog 11:26-27 - 26. Se, jeg stiller jer i
dag over for velsignelsen og forbandelsen. 27.
velsignelsen, hvis I lytter til Herren jeres Guds
befalinger...
5 Mosebog 30:19 - Jeg har stillet dig over for
livet og døden, velsignelsen og forbandelsen. Så
vælg da livet.
Josua 24:15 - så vælg i dag, om I vil dyrke...
Jeg og mit hus vil tjene Herren.
------------------------------------------------Tevbe 9:51 - Sig: “Intet andet vil ramme os end
det, som Gud har bestemt for os.”
Kasas 28:68- De har intet valg.
Ahzab 33:38 - 38. Guds befalling ere n
bestemmelse, som står fast.
Kommentar:Kristnearminianere ville sige “Nej”;
men calvinisterneville sige”ja”.
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Romerne 8:14 & 16- 14. For alle, som drives af
Guds ånd, er Guds børn… 16. Ånden selv vidner
sammen med vores ånd om, at vi er Guds børn.
Galaterne 3:26 - For I er alle Guds børn ved
troen, i Kristus Jesus.
Hebræerne 12:5- 5. formaningen... som sønner. Min
søn, foragt ikke Herrens opdragelse.6. for Herren
tugter den, han elsker...
------------------------------------------------Maide 5:18 - Jøderne og de kristne siger: “Vi er
Guds børn og dem, som Han elsker.” Sig: ”Hvorfor
straffer Han jer da for jeres synder? Nej, I er
mennesker blandt dem, som Han har skabt.”

120.

Er en persons skæbne fuldstændig forudbestemt af
Gud? (Kader eller Kısmet)
BibelNej/ JaKoranen
5 Mosebog 11:26-27 - 26. Se, jeg stiller jer i
dag over for velsignelsen og forbandelsen. 27.
velsignelsen, hvis I lytter til Herren jeres Guds
befalinger...
5 Mosebog 30:19 - Jeg har stillet dig over for
livet og døden, velsignelsen og forbandelsen. Så
vælg da livet.
Josua 24:15 - så vælg i dag, om I vil dyrke...
Jeg og mit hus vil tjene Herren.
------------------------------------------------Tevbe 9:51 - Sig: “Intet andet vil ramme os end
det, som Gud har bestemt for os.”
Kasas 28:68- De har intet valg.
Ahzab 33:38 - 38. Guds befalling ere n
bestemmelse, som står fast.
Kommentar:Kristnearminianere ville sige “Nej”;
men calvinisterneville sige”ja”.

119.

Kan mennesker vælge at blive Guds børn ved at
udøve sin egen frie vilje?
BibelJa/ NejKoranen
Johannes 1:12 - Men alle dem, der tog imod ham,
gav han ret til at blive Guds børn.
Romerne 8:14 & 16- 14. For alle, som drives af
Guds ånd, er Guds børn… 16. Ånden selv vidner
sammen med vores ånd om, at vi er Guds børn.
Galaterne 3:26 - For I er alle Guds børn ved
troen, i Kristus Jesus.
Hebræerne 12:5- 5. formaningen... som sønner. Min
søn, foragt ikke Herrens opdragelse.6. for Herren
tugter den, han elsker...
------------------------------------------------Maide 5:18 - Jøderne og de kristne siger: “Vi er
Guds børn og dem, som Han elsker.” Sig: ”Hvorfor
straffer Han jer da for jeres synder? Nej, I er
mennesker blandt dem, som Han har skabt.”

120.

Er en persons skæbne fuldstændig forudbestemt af
Gud? (Kader eller Kısmet)
BibelNej/ JaKoranen
5 Mosebog 11:26-27 - 26. Se, jeg stiller jer i
dag over for velsignelsen og forbandelsen. 27.
velsignelsen, hvis I lytter til Herren jeres Guds
befalinger...
5 Mosebog 30:19 - Jeg har stillet dig over for
livet og døden, velsignelsen og forbandelsen. Så
vælg da livet.
Josua 24:15 - så vælg i dag, om I vil dyrke...
Jeg og mit hus vil tjene Herren.
------------------------------------------------Tevbe 9:51 - Sig: “Intet andet vil ramme os end
det, som Gud har bestemt for os.”
Kasas 28:68- De har intet valg.
Ahzab 33:38 - 38. Guds befalling ere n
bestemmelse, som står fast.
Kommentar:Kristnearminianere ville sige “Nej”;
men calvinisterneville sige”ja”.

119.

Kan mennesker vælge at blive Guds børn ved at
udøve sin egen frie vilje?
BibelJa/ NejKoranen
Johannes 1:12 - Men alle dem, der tog imod ham,
gav han ret til at blive Guds børn.
Romerne 8:14 & 16- 14. For alle, som drives af
Guds ånd, er Guds børn… 16. Ånden selv vidner
sammen med vores ånd om, at vi er Guds børn.
Galaterne 3:26 - For I er alle Guds børn ved
troen, i Kristus Jesus.
Hebræerne 12:5- 5. formaningen... som sønner. Min
søn, foragt ikke Herrens opdragelse.6. for Herren
tugter den, han elsker...
------------------------------------------------Maide 5:18 - Jøderne og de kristne siger: “Vi er
Guds børn og dem, som Han elsker.” Sig: ”Hvorfor
straffer Han jer da for jeres synder? Nej, I er
mennesker blandt dem, som Han har skabt.”

120.

Er en persons skæbne fuldstændig forudbestemt af
Gud? (Kader eller Kısmet)
BibelNej/ JaKoranen
5 Mosebog 11:26-27 - 26. Se, jeg stiller jer i
dag over for velsignelsen og forbandelsen. 27.
velsignelsen, hvis I lytter til Herren jeres Guds
befalinger...
5 Mosebog 30:19 - Jeg har stillet dig over for
livet og døden, velsignelsen og forbandelsen. Så
vælg da livet.
Josua 24:15 - så vælg i dag, om I vil dyrke...
Jeg og mit hus vil tjene Herren.
------------------------------------------------Tevbe 9:51 - Sig: “Intet andet vil ramme os end
det, som Gud har bestemt for os.”
Kasas 28:68- De har intet valg.
Ahzab 33:38 - 38. Guds befalling ere n
bestemmelse, som står fast.
Kommentar:Kristnearminianere ville sige “Nej”;
men calvinisterneville sige”ja”.

121.

121.

Bruger Gud en balanceskala for at måle en persons
gode og dårlige handlinger for at kunne beslutte
hvorvidt de skal til himmelen eller helvede?
(Terazi)
BibelNej/ JaKoranen
Efeserne 2:8-9 - 8. For af den nåde er I frelst
ved tro. Og det skyldes ikke jer selv, gaven er
Guds. 9. Det skyldes ikke gerninger, for at ingen
skal have noget at være stolt af.
Titus 3:4-5 - 4. Men da Guds, vor frelsers, godhed og
kærlighed til mennesker blev åbenbaret, 5. frelste
han os, ikke fordi vi havde gjort retfærdige
gerninger, men fordi han er barmhjertig.
------------------------------------------------A’raf 7:8-9- 8. De, hvis vægtskåle er tunge, dem
vil det gå godt. 9. Men de, hvis vægtskåle er
lette, har fortabt deres sjæl.
Mü’minun 23:102-103 - 102. De, hvis vægtskåle er
tunge, dem vil det gå godt. 103. Men de, hvis
vægtskåle er lette, har fortabt sig selv. I
Helvede skal de forblive til evig tid.

Bruger Gud en balanceskala for at måle en persons
gode og dårlige handlinger for at kunne beslutte
hvorvidt de skal til himmelen eller helvede?
(Terazi)
BibelNej/ JaKoranen
Efeserne 2:8-9 - 8. For af den nåde er I frelst
ved tro. Og det skyldes ikke jer selv, gaven er
Guds. 9. Det skyldes ikke gerninger, for at ingen
skal have noget at være stolt af.
Titus 3:4-5 - 4. Men da Guds, vor frelsers, godhed og
kærlighed til mennesker blev åbenbaret, 5. frelste
han os, ikke fordi vi havde gjort retfærdige
gerninger, men fordi han er barmhjertig.
------------------------------------------------A’raf 7:8-9- 8. De, hvis vægtskåle er tunge, dem
vil det gå godt. 9. Men de, hvis vægtskåle er
lette, har fortabt deres sjæl.
Mü’minun 23:102-103 - 102. De, hvis vægtskåle er
tunge, dem vil det gå godt. 103. Men de, hvis
vægtskåle er lette, har fortabt sig selv. I
Helvede skal de forblive til evig tid.

For at en person kan komme ind i Gud Rige, er det
så nødvendigt at have en ”åndelig genfødsel” og
blive ”født igen”?
BibelJa/ NejKoranen
Johannes 1:12-13 - 12. Men alle dem, der tog imod
ham, gav han ret til at blive Guds børn, dem, der
tror på hans navn; 13. de er ikke født af blod, ikke
af køds vilje, ikke af mands vilje, men af Gud.
Johannes 3:3 - Jesus svarede ham: ”Sandelig,
sandelig siger jeg dig: Den, der ikke bliver født
på ny, kan ikke se Guds rige.
2 Korintherne 5:17 - Altså: Er nogen i Kristus,
er han en ny skabning. Det gamle er forbi, se,
noget nyt er blevet til.
1 Peter 1:23 - I er jo ikke genfødt af en
forgængelig, men af en uforgængelig sæd, Guds
levende og blivende ord.
------------------------------------------------Kommentar: Koranen nævner ikke noget om trangen
til en spirituel genfødsel eller at blive ”født
igen”.

For at en person kan komme ind i Gud Rige, er det
så nødvendigt at have en ”åndelig genfødsel” og
blive ”født igen”?
BibelJa/ NejKoranen
Johannes 1:12-13 - 12. Men alle dem, der tog imod
ham, gav han ret til at blive Guds børn, dem, der
tror på hans navn; 13. de er ikke født af blod, ikke
af køds vilje, ikke af mands vilje, men af Gud.
Johannes 3:3 - Jesus svarede ham: ”Sandelig,
sandelig siger jeg dig: Den, der ikke bliver født
på ny, kan ikke se Guds rige.
2 Korintherne 5:17 - Altså: Er nogen i Kristus,
er han en ny skabning. Det gamle er forbi, se,
noget nyt er blevet til.
1 Peter 1:23 - I er jo ikke genfødt af en
forgængelig, men af en uforgængelig sæd, Guds
levende og blivende ord.
------------------------------------------------Kommentar: Koranen nævner ikke noget om trangen
til en spirituel genfødsel eller at blive ”født
igen”.

122.

121.

122.

121.

Bruger Gud en balanceskala for at måle en persons
gode og dårlige handlinger for at kunne beslutte
hvorvidt de skal til himmelen eller helvede?
(Terazi)
BibelNej/ JaKoranen
Efeserne 2:8-9 - 8. For af den nåde er I frelst
ved tro. Og det skyldes ikke jer selv, gaven er
Guds. 9. Det skyldes ikke gerninger, for at ingen
skal have noget at være stolt af.
Titus 3:4-5 - 4. Men da Guds, vor frelsers, godhed og
kærlighed til mennesker blev åbenbaret, 5. frelste
han os, ikke fordi vi havde gjort retfærdige
gerninger, men fordi han er barmhjertig.
------------------------------------------------A’raf 7:8-9- 8. De, hvis vægtskåle er tunge, dem
vil det gå godt. 9. Men de, hvis vægtskåle er
lette, har fortabt deres sjæl.
Mü’minun 23:102-103 - 102. De, hvis vægtskåle er
tunge, dem vil det gå godt. 103. Men de, hvis
vægtskåle er lette, har fortabt sig selv. I
Helvede skal de forblive til evig tid.

Bruger Gud en balanceskala for at måle en persons
gode og dårlige handlinger for at kunne beslutte
hvorvidt de skal til himmelen eller helvede?
(Terazi)
BibelNej/ JaKoranen
Efeserne 2:8-9 - 8. For af den nåde er I frelst
ved tro. Og det skyldes ikke jer selv, gaven er
Guds. 9. Det skyldes ikke gerninger, for at ingen
skal have noget at være stolt af.
Titus 3:4-5 - 4. Men da Guds, vor frelsers, godhed og
kærlighed til mennesker blev åbenbaret, 5. frelste
han os, ikke fordi vi havde gjort retfærdige
gerninger, men fordi han er barmhjertig.
------------------------------------------------A’raf 7:8-9- 8. De, hvis vægtskåle er tunge, dem
vil det gå godt. 9. Men de, hvis vægtskåle er
lette, har fortabt deres sjæl.
Mü’minun 23:102-103 - 102. De, hvis vægtskåle er
tunge, dem vil det gå godt. 103. Men de, hvis
vægtskåle er lette, har fortabt sig selv. I
Helvede skal de forblive til evig tid.

For at en person kan komme ind i Gud Rige, er det
så nødvendigt at have en ”åndelig genfødsel” og
blive ”født igen”?
BibelJa/ NejKoranen
Johannes 1:12-13 - 12. Men alle dem, der tog imod
ham, gav han ret til at blive Guds børn, dem, der
tror på hans navn; 13. de er ikke født af blod, ikke
af køds vilje, ikke af mands vilje, men af Gud.
Johannes 3:3 - Jesus svarede ham: ”Sandelig,
sandelig siger jeg dig: Den, der ikke bliver født
på ny, kan ikke se Guds rige.
2 Korintherne 5:17 - Altså: Er nogen i Kristus,
er han en ny skabning. Det gamle er forbi, se,
noget nyt er blevet til.
1 Peter 1:23 - I er jo ikke genfødt af en
forgængelig, men af en uforgængelig sæd, Guds
levende og blivende ord.
------------------------------------------------Kommentar: Koranen nævner ikke noget om trangen
til en spirituel genfødsel eller at blive ”født
igen”.

For at en person kan komme ind i Gud Rige, er det
så nødvendigt at have en ”åndelig genfødsel” og
blive ”født igen”?
BibelJa/ NejKoranen
Johannes 1:12-13 - 12. Men alle dem, der tog imod
ham, gav han ret til at blive Guds børn, dem, der
tror på hans navn; 13. de er ikke født af blod, ikke
af køds vilje, ikke af mands vilje, men af Gud.
Johannes 3:3 - Jesus svarede ham: ”Sandelig,
sandelig siger jeg dig: Den, der ikke bliver født
på ny, kan ikke se Guds rige.
2 Korintherne 5:17 - Altså: Er nogen i Kristus,
er han en ny skabning. Det gamle er forbi, se,
noget nyt er blevet til.
1 Peter 1:23 - I er jo ikke genfødt af en
forgængelig, men af en uforgængelig sæd, Guds
levende og blivende ord.
------------------------------------------------Kommentar: Koranen nævner ikke noget om trangen
til en spirituel genfødsel eller at blive ”født
igen”.

122.

122.

123.

123.

Giver Gud et løfte eller en garanti for evigt liv
til alle som tror på Kristus i sandhed?
BibelJa/ JaKoranen
Johannes 3:36- Den, der tror på Sønnen, har evigt liv.
Johannes 5:24 - Den, der hører mit ord og tror ham,
som har sendt mig, har evigt liv.
------------------------------------------------Al-i İmran 3:55 & 113-115 - 55. Gud sagde:
“Jesus, jeg vil…og sætte dem, der følger dig,
over dem, der er vantro, indtil opstandelsens dag
… 113. Blandt Skriftens folk finds et fællesskab
… 114. De er blandt de retfærdige. 115. De vil
ikke få utak for det gode, de gør. Gud kender de
gudfrygtige.
Maide 5:47 & 69 - 47. Evangeliets folk... dem som
tror... 69. De, der tror på Gud og den yderste
dag og handler ret, de skal ikke være bange og
bliver ikke bedrøvede.

Giver Gud et løfte eller en garanti for evigt liv
til alle som tror på Kristus i sandhed?
BibelJa/ JaKoranen
Johannes 3:36- Den, der tror på Sønnen, har evigt liv.
Johannes 5:24 - Den, der hører mit ord og tror ham,
som har sendt mig, har evigt liv.
------------------------------------------------Al-i İmran 3:55 & 113-115 - 55. Gud sagde:
“Jesus, jeg vil…og sætte dem, der følger dig,
over dem, der er vantro, indtil opstandelsens dag
… 113. Blandt Skriftens folk finds et fællesskab
… 114. De er blandt de retfærdige. 115. De vil
ikke få utak for det gode, de gør. Gud kender de
gudfrygtige.
Maide 5:47 & 69 - 47. Evangeliets folk... dem som
tror... 69. De, der tror på Gud og den yderste
dag og handler ret, de skal ikke være bange og
bliver ikke bedrøvede.

Fremtidige Ting

Fremtidige Ting

Er ordene “profet” og “profeti” hovedsageligt
brugt i forbindelse med en person som har en gave
fra Gud til at have kendskab om ting i fremtiden?
(Nebi)
BibelJa/ NejKoranen
1 Samuel 9:9 - Før i tiden sagde man i Israel,
når man gik hen for at rådspørge Gud: ”Kom, lad
os gå til seeren!” For det, man i dag kalder en
profet, kaldte man før i tiden en seer.
Aabenbaringen 19:10 - For Jesu vidnesbyrd er
profetiens ånd.
------------------------------------------------A’raf 7:158 & 188 - 158. Tro på Gud og hans
udsending, Profeten af sit folk… 188. Men jeg er
kun advarer og budbringer til folk, der tror.
Ahkaf 46:9 - Sig: “Jeg er ikke nogen nyskabelse blandt
udsendingene. Jeg ved hverken, hvad der skal ske med
mig eller med jer. Jeg følger kun det, der er blevet
mig åbenbaret. Jeg er kun en tydelige advarer.

Er ordene “profet” og “profeti” hovedsageligt
brugt i forbindelse med en person som har en gave
fra Gud til at have kendskab om ting i fremtiden?
(Nebi)
BibelJa/ NejKoranen
1 Samuel 9:9 - Før i tiden sagde man i Israel,
når man gik hen for at rådspørge Gud: ”Kom, lad
os gå til seeren!” For det, man i dag kalder en
profet, kaldte man før i tiden en seer.
Aabenbaringen 19:10 - For Jesu vidnesbyrd er
profetiens ånd.
------------------------------------------------A’raf 7:158 & 188 - 158. Tro på Gud og hans
udsending, Profeten af sit folk… 188. Men jeg er
kun advarer og budbringer til folk, der tror.
Ahkaf 46:9 - Sig: “Jeg er ikke nogen nyskabelse blandt
udsendingene. Jeg ved hverken, hvad der skal ske med
mig eller med jer. Jeg følger kun det, der er blevet
mig åbenbaret. Jeg er kun en tydelige advarer.

124.

123.

124.

123.

Giver Gud et løfte eller en garanti for evigt liv
til alle som tror på Kristus i sandhed?
BibelJa/ JaKoranen
Johannes 3:36- Den, der tror på Sønnen, har evigt liv.
Johannes 5:24 - Den, der hører mit ord og tror ham,
som har sendt mig, har evigt liv.
------------------------------------------------Al-i İmran 3:55 & 113-115 - 55. Gud sagde:
“Jesus, jeg vil…og sætte dem, der følger dig,
over dem, der er vantro, indtil opstandelsens dag
… 113. Blandt Skriftens folk finds et fællesskab
… 114. De er blandt de retfærdige. 115. De vil
ikke få utak for det gode, de gør. Gud kender de
gudfrygtige.
Maide 5:47 & 69 - 47. Evangeliets folk... dem som
tror... 69. De, der tror på Gud og den yderste
dag og handler ret, de skal ikke være bange og
bliver ikke bedrøvede.

Giver Gud et løfte eller en garanti for evigt liv
til alle som tror på Kristus i sandhed?
BibelJa/ JaKoranen
Johannes 3:36- Den, der tror på Sønnen, har evigt liv.
Johannes 5:24 - Den, der hører mit ord og tror ham,
som har sendt mig, har evigt liv.
------------------------------------------------Al-i İmran 3:55 & 113-115 - 55. Gud sagde:
“Jesus, jeg vil…og sætte dem, der følger dig,
over dem, der er vantro, indtil opstandelsens dag
… 113. Blandt Skriftens folk finds et fællesskab
… 114. De er blandt de retfærdige. 115. De vil
ikke få utak for det gode, de gør. Gud kender de
gudfrygtige.
Maide 5:47 & 69 - 47. Evangeliets folk... dem som
tror... 69. De, der tror på Gud og den yderste
dag og handler ret, de skal ikke være bange og
bliver ikke bedrøvede.

Fremtidige Ting

Fremtidige Ting

Er ordene “profet” og “profeti” hovedsageligt
brugt i forbindelse med en person som har en gave
fra Gud til at have kendskab om ting i fremtiden?
(Nebi)
BibelJa/ NejKoranen
1 Samuel 9:9 - Før i tiden sagde man i Israel,
når man gik hen for at rådspørge Gud: ”Kom, lad
os gå til seeren!” For det, man i dag kalder en
profet, kaldte man før i tiden en seer.
Aabenbaringen 19:10 - For Jesu vidnesbyrd er
profetiens ånd.
------------------------------------------------A’raf 7:158 & 188 - 158. Tro på Gud og hans
udsending, Profeten af sit folk… 188. Men jeg er
kun advarer og budbringer til folk, der tror.
Ahkaf 46:9 - Sig: “Jeg er ikke nogen nyskabelse blandt
udsendingene. Jeg ved hverken, hvad der skal ske med
mig eller med jer. Jeg følger kun det, der er blevet
mig åbenbaret. Jeg er kun en tydelige advarer.

Er ordene “profet” og “profeti” hovedsageligt
brugt i forbindelse med en person som har en gave
fra Gud til at have kendskab om ting i fremtiden?
(Nebi)
BibelJa/ NejKoranen
1 Samuel 9:9 - Før i tiden sagde man i Israel,
når man gik hen for at rådspørge Gud: ”Kom, lad
os gå til seeren!” For det, man i dag kalder en
profet, kaldte man før i tiden en seer.
Aabenbaringen 19:10 - For Jesu vidnesbyrd er
profetiens ånd.
------------------------------------------------A’raf 7:158 & 188 - 158. Tro på Gud og hans
udsending, Profeten af sit folk… 188. Men jeg er
kun advarer og budbringer til folk, der tror.
Ahkaf 46:9 - Sig: “Jeg er ikke nogen nyskabelse blandt
udsendingene. Jeg ved hverken, hvad der skal ske med
mig eller med jer. Jeg følger kun det, der er blevet
mig åbenbaret. Jeg er kun en tydelige advarer.

124.

124.

125.

Er detaljeret informationer givet vedrørende
fremtidige begivenheder som vil ske i endetiden?
(Eschatology / Gayb Haber)
BibelJa/ NejKoranen
Matthæus 24:3, 14 & 25 - 3. Sig os, hvornår dette
skal ske, og hvad der er tegnet på dit komme og
verdens ende? 14. Og dette evangelium om Riget
skal prædikes i hele verden som vidnesbyrd for
alle folkeslag, og så skal enden komme… 25. Nu har
jeg sagt jer det forud.
Aabenbaringen 1:1 - Jesu Kristi åbenbaring, som
Gud gav ham for at vise sine tjenere, hvad der
snart skal ske.
------------------------------------------------En’am 6:50 - Sig: “jeg siger ikke til jer, at Guds
skatte er I min besiddelse. Jeg har ikke kendskab til
det skjulte, og jeg siger ikke til jer, at jeg er en
engel. Jeg følger kun det, der er blevet mig
åbenbaret.”

126.

Findes der profetiske vers som forudser at der
vil komme en mægtig satanisk verdenshersker i
endetiden? (Antichrist / Mehdi)
BibelJa/ NejKoranen
Matthæus 24:21-25 - 23. så tro det ikke. 24. F or
der skal fremstå falske kristus'er og falske
profeter …
2 Tessalonikerne 2:7-9 - 8 Da skal den lovløse
åbenbares; ham skal Herren Jesus dræbe med sin
munds ånde... 9 Den lovløses komme er Satans
værk...
1 Johannes 2:18 - Kære børn, det er den sidste
time, og som I har hørt, at Antikrist skal komme,
er der nu fremtrådt mange antikrister; deraf ved
vi, at det er den sidste time.
Aabenbaringen 6:1-2- 2. Og jeg så en hvid hest,
og han, der sad på den, havde en bue. Han fik
givet en krone, og han drog ud fra sejr til sejr.
------------------------------------------------Kommentar: Koranen nævner ikke noget om
antikrist eller Mehdi.

125.

Er detaljeret informationer givet vedrørende
fremtidige begivenheder som vil ske i endetiden?
(Eschatology / Gayb Haber)
BibelJa/ NejKoranen
Matthæus 24:3, 14 & 25 - 3. Sig os, hvornår dette
skal ske, og hvad der er tegnet på dit komme og
verdens ende? 14. Og dette evangelium om Riget
skal prædikes i hele verden som vidnesbyrd for
alle folkeslag, og så skal enden komme… 25. Nu har
jeg sagt jer det forud.
Aabenbaringen 1:1 - Jesu Kristi åbenbaring, som
Gud gav ham for at vise sine tjenere, hvad der
snart skal ske.
------------------------------------------------En’am 6:50 - Sig: “jeg siger ikke til jer, at Guds
skatte er I min besiddelse. Jeg har ikke kendskab til
det skjulte, og jeg siger ikke til jer, at jeg er en
engel. Jeg følger kun det, der er blevet mig
åbenbaret.”

126.

Findes der profetiske vers som forudser at der
vil komme en mægtig satanisk verdenshersker i
endetiden? (Antichrist / Mehdi)
BibelJa/ NejKoranen
Matthæus 24:21-25 - 23. så tro det ikke. 24. F or
der skal fremstå falske kristus'er og falske
profeter …
2 Tessalonikerne 2:7-9 - 8 Da skal den lovløse
åbenbares; ham skal Herren Jesus dræbe med sin
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Er detaljeret informationer givet vedrørende
fremtidige begivenheder som vil ske i endetiden?
(Eschatology / Gayb Haber)
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127.

Vil der være en “dommens dag” når Gud vil rejse
alle de døde op, og dømme hvorvidt de skal komme
i himmelen eller helvede? (AhiretGünü)
BibelJa/ JaKoranen
Hebræerne 9:27- Og ligesom det er menneskenes lod
at dø én gang og derefter dømmes.
2 Peter 2:9- Herren formår at fri de gudfrygtige
fra fristelse, men at holde de uretfærdige i
forvaring til straffen på dommens dag.
Aabenbaringen 20:11-15 - 12. og de døde blev
dømt… 15. Og hvis nogen ikke fandtes indskrevet i
livets bog, blev han styrtet i ildsøen.
------------------------------------------------Bakara 2:113 - På opstandelsens dag vil Gud dømme
imellem dem I de sager, hvorom de altid var
uenige.
Al-i İmran 3:185 - Enhver skal smage døden, og først
på opstandelsens dag vil I få jeres fulde løn.

128.

Vil alle være nødsaget til at tilbringe en
tidsperiode med lidelse i helvede?
BibelNej/ JaKoranen
Johannes 5:24 - Den, der hører mit ord og tror
ham, som har sendt mig, har evigt liv og kommer
ikke for dommen, men er gået over fra døden til
livet..
Romerne 8:1 - Så er der da nu ingen fordømmelse
for dem, som er i Kristus Jesus…
1 Tessalonikerne 5:9 - Gud har ikke bestemt os til
at rammes af hans vrede, men til at opnå frelsen
ved vor Herre Jesus Kristus.
------------------------------------------------Al-i İmran 3:185- Den, der bliver holdt borte fra
Ilden og ført ind i Haven...
Meryem 19:70-72 - 70. Og Vi ved bedst, hvem der
mest fortjener at brænde deri. 71. Ingen af jer
vil undgå at komme derned. Det har din Herre
endegyldigt besluttet. 72. Så frelser Vi dem, der
var gudfrygtige, men lader dem, der handled uret,
blive liggende dér på knæ.
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129.

Hvis en person kommer i helvede, er der overhovedet
nogen mulighed for at komme ud senere og komme i
himmelen?
BibelNej/ JaKoranen
Matthæus 25:41 & 46 - 41. Da skal han også sige
til dem ved sin venstre side: Gå bort fra mig, I
forbandede, til den evige ild, som er bestemt for
Djævelen og hans engle... 46. Og de skal gå bort
til evig straf...
Lukas 16:25-26 - 25. Abraham svarede... nu trøstes
han her, mens du pines... 26. Desuden er der lagt en
dyb kløft mellem os og jer, for at de, som vil herfra
over til jer, ikke skal kunne det, og de heller ikke
skal komme over til os derovrefra.
------------------------------------------------En’am 6:128 - Han siger: “Ilden skal være jeres
bolig; dér skal I forblive til evig tid, med
mindre Gud vil det anderledes.
Hud 11:106-107 - 106. De, der er ulykkelige,
befinder sig I Ilden... 107. Dér skal de
forblive... med mindre din Herre vil det
anderledes.

130.

Er kroppen vi får i opstandelsen en fysisk krop
som består af kød, knogler og blod?
BibelNej/ JaKoranen
1 Korintherne 15:35-50 - 35. Hvordan opstår de
døde?
------------------------------------------------Bakara 2:25 & 259 - 25. Dér vil de have rene
hustruer, og dér skal de forblive til evig tid...
259. Se nu på knoglerne, hvorledes Vi rejser dem
op og beklæder dem med kød.
Zuhruf 43:70- Træd ind i Haven, I og jeres
hustruer! I bliver lyksaliggjort.
Vakia 56:35-38- 35. Vi skabte nogle kvinder,
fuldkomne 36. Og gjorde dem til jomfurer;
elskovsfulde og på samme alder.
Nebe 78:33 - Jævnaldrende kvinder med svulmende
bryster.
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131.

Vil der være seksuelle forhold og ægteskab i
himmelen? (Houris)
BibelNej/ JaKoranen
Matthæus 22:28-33 - 28. Hvem af de syv skal så
være gift med hende i opstandelsen?... De har jo
alle været gift med hende. 29. Jesus svarede... I
er på vildspor, for I kender hverken Skrifterne
eller Guds magt. 30. I opstandelsen hverken
gifter man sig eller giftes bort, men er som
engle i himlen..
1 Korintherne 15:50 - Kød og blod kan ikke arve
Guds rige, og det forgængelige arver ikke det
uforgængelige.
------------------------------------------------Tur 52:20- Vi giver dem jomfruer med store, sorte
øjne til hustruer.
Rahman 55:55-56, 70-72 - 55. Hvilken af jeres Herres
velgerninger vil I to fornægte? 56. Der er kvinder
med sænkede blikke dér, hvis mødom ingen har taget
før disse: hverken mand eller djinn … 70. Der erg ode
og smukke kvinder dér … 72. Sortøjede jomfruer,
afskærmede i telte.
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Er den universelle menighed hold for at være
Kristi Brud?
BibelJa/ NejKoranen
Efeserne 5:23, 25, & 32 - 23. Kristus er kirkens
hoved… 25. Mænd, elsk jeres hustruer, ligesom
Kristus har elsket kirken og givet sig hen for
den… 32. Dette rummer en stor hemmelighed – jeg
sigter til Kristus og kirken.
Aabenbaringen 19:7 - lad os glæde os og juble og
lovprise ham, for nu skal Lammets bryllup stå,
og hans brud har gjort sig rede.
Aabenbaringen 21:9 - Kom, jeg vil vise dig
bruden, Lammets hustru.
Aabenbaringen 22:17 - Og Ånden og bruden siger:
”Kom!” Og den, der hører, skal sige: ”Kom!” Den,
der tørster, skal komme, og den, der vil, skal få
livets vand for intet.
------------------------------------------------Kommentar: Koranen nævner kun kirken en gang og
nævner ikke ”Kristi Brud”: Hajj 22:40.
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med sænkede blikke dér, hvis mødom ingen har taget
før disse: hverken mand eller djinn … 70. Der erg ode
og smukke kvinder dér … 72. Sortøjede jomfruer,
afskærmede i telte.

Vil der være seksuelle forhold og ægteskab i
himmelen? (Houris)
BibelNej/ JaKoranen
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Er den universelle menighed hold for at være
Kristi Brud?
BibelJa/ NejKoranen
Efeserne 5:23, 25, & 32 - 23. Kristus er kirkens
hoved… 25. Mænd, elsk jeres hustruer, ligesom
Kristus har elsket kirken og givet sig hen for
den… 32. Dette rummer en stor hemmelighed – jeg
sigter til Kristus og kirken.
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lovprise ham, for nu skal Lammets bryllup stå,
og hans brud har gjort sig rede.
Aabenbaringen 21:9 - Kom, jeg vil vise dig
bruden, Lammets hustru.
Aabenbaringen 22:17 - Og Ånden og bruden siger:
”Kom!” Og den, der hører, skal sige: ”Kom!” Den,
der tørster, skal komme, og den, der vil, skal få
livets vand for intet.
------------------------------------------------Kommentar: Koranen nævner kun kirken en gang og
nævner ikke ”Kristi Brud”: Hajj 22:40.
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Ønsker Gud at troende i dag skal leve under
loven? (Shariah)
BibelNej/ JaKoranen
Romerne 6:14- Synden skal ikke være herre over
jer, for I er ikke under loven, men under nåden.
Romerne 10:4- For Kristus er enden på loven til
retfærdighed for enhver, som tror.
Galaterne 3:11 & 25 - 11. Men at ingen bliver
retfærdig for Gud ved loven, er klart; for ”den
retfærdige skal leve af tro… 25. Men efter at
troen er kommet, er vi ikke længere under en
opdrager.
------------------------------------------------Maide 5:48 - For hver og en af jer har Vi sat en
retning o gen vej.
Jathiyah 45:18 - Derpå satte Vi dig på en bestemt
vej angående sagen, så følg den...
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Er det forbudt for en troende at drikke vin?
BibelNej/ JaKoranen
Lukas 7:34-35- 34. Og Menneskesønnen er kommet,
han både spiser og drikker, og I siger: Se den
frådser og dranker, ven med toldere og syndere!
35. Dog, visdommen har fået ret ved alle sine
børn.
Johannes 2:1-11 - De har ikke mere vin… Jesus…
Fyld karrene med vand… der var blevet til vin.
1 Timotheus 5:23 - Drik ikke længere bare vand,
men tag lidt vin for din mave, og fordi du så tit
er syg.
------------------------------------------------Bakara 2:219 - De spørger dig om vin og hasardspil.
Sig: ”Ved begge dele er der alvorlig synd…”
Maide 5:90-91 - 90. I, der tror! Vin, hasardspil,
offersten og orakelpile er urent og af Satans
værk. Undgå det! Måske vil det gå jer godt 91.
Vil I holde inde?
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135.

Er det forbudt for en troende at spise svinekød?
BibelNej/ JaKoranen
Apostelenes gerninger 10:13-15 - 13. Rejs dig,
Peter, slagt og spis. 14. Men Peter svarede:
”Ikke tale om, Herre, for jeg har aldrig spist
noget som helst vanhelligt og urent.” 15. Så lød
røsten igen til ham, for anden gang: ”Hvad Gud
har erklæret for rent, må du ikke kalde
vanhelligt.”
1 Korintherne 10:25 - Alt, hvad der sælges på
kødtorvet, kan I spise med god samvittighed uden
at undersøge, om det er offerkød…
Kolossensern 2:16- Lad derfor ikke nogen dømme
jer på grund af mad eller drikke.
------------------------------------------------Maide 5:3 - Selvdøde dyr, blod og svinekød er jer
forbudt…
En’am 6:145 - Sig: “finder jeg intet, der er
forbudt for nogen at spise”… bortset fra selvdøde
dyr, blod og svinekød; for det er urent.”

136.

Forventer Gud at troende skal faste i dag?
BibelJa/ JaKoranen
Joel 2:12 - Men selv nu siger Herren: Vend om til mig
af hele jeres hjerte med faste, gråd og klage.
Matthæus 6:17-18 - Men når du faster, så salv dit
hoved, og vask dit ansigt.
Markus 2:20 - 20. Men der kommer dage, da brudgommen
er taget fra dem, og den dag skal de faste.
1 Korintherne 7:5 - I kan hengive jer til faste
og bøn og så komme sammen igen…
------------------------------------------------Bakara 2:183 & 185 - 183. I, der tror! Jeres
forskrift er at faste, ligesom det var
foreskrevet dem før jer … 185. Måneden Ramadan,
hvori Koranen blev sendt ned som en retledning
til menneskene … i den skal enhver af jer, der er
hjemme i denne måned, faste.
Ahzab 33:35 - Til alle mænd og kvinder, der
overgiver sig til Gud … der faster… til dem har
Gud beredt tilgivelse og en vældig løn.
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137.

Foretrækker Gud at bøn og faste bliver gjort
åbenlyst således at du bliver set af andre?
BibelNej/ JaKoranen
Matthæus 6:5-8 - 6. Men når du vil bede, så gå ind
i dit kammer, og luk din dør, og bed til din
fader, som er i det skjulte. Og din fader, som
ser i det skjulte, skal lønne dig..
Matthæus 6:16-18 - 16. Når I faster… 18. så du ikke
faster synligt for mennesker, men for din fader,
som er i det skjulte. Og din fader, som ser i det
skjulte, skal lønne dig.
------------------------------------------------Nisa 4:103 - Når I er færdige med bønnen, skal I
ihukomme Gud, når I står, sidder eller ligger
ned.
Jumah 62:9 - I, der tror! Når der kaldes til
bønnen om fredagen, så bestræb jer på at ihukomme
Gud, og lad forretningerne ligge! Det er det
bedste for jer, hvis I blot vidste det!

138.

Ønsker Gud at mennesker skal faste i løbet af
dagen og feste om natten for en måned hvert år?
(Ramadan)
BibelNej/ JaKoranen
Esajas 58:3 - 6 Nej, den faste, jeg ønsker, er at
løse ondskabens lænker og sprænge ågets bånd, at
sætte de undertrykte i frihed, og bryde hvert åg.
Matthæus 6:16-18 - 16. Når I faster… 18. så du
ikke faster synligt for mennesker, men for din
fader, som er i det skjulte.
------------------------------------------------Bakara 2:183-185 - 183. I, der tror! Jeres forskrift
er at faste, ligesom det var foreskrevet dem før jer
… 185. Måneden Ramadan, hvori Koranen blev sendt ned
som en retledning til menneskene … i den skal enhver
af jer, der er hjemme i denne måned, faste. For den
der er syg eller på rejse, gælder et antal andre
dage. Gud ønsker at gøre det let for jer og ikke
svært. Så overhold antallet, og lovpris Gud.
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som er i det skjulte. Og din fader, som ser i det
skjulte, skal lønne dig.
------------------------------------------------Nisa 4:103 - Når I er færdige med bønnen, skal I
ihukomme Gud, når I står, sidder eller ligger
ned.
Jumah 62:9 - I, der tror! Når der kaldes til
bønnen om fredagen, så bestræb jer på at ihukomme
Gud, og lad forretningerne ligge! Det er det
bedste for jer, hvis I blot vidste det!

138.

Ønsker Gud at mennesker skal faste i løbet af
dagen og feste om natten for en måned hvert år?
(Ramadan)
BibelNej/ JaKoranen
Esajas 58:3 - 6 Nej, den faste, jeg ønsker, er at
løse ondskabens lænker og sprænge ågets bånd, at
sætte de undertrykte i frihed, og bryde hvert åg.
Matthæus 6:16-18 - 16. Når I faster… 18. så du
ikke faster synligt for mennesker, men for din
fader, som er i det skjulte.
------------------------------------------------Bakara 2:183-185 - 183. I, der tror! Jeres forskrift
er at faste, ligesom det var foreskrevet dem før jer
… 185. Måneden Ramadan, hvori Koranen blev sendt ned
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139.

Forventer Gud at troende skal give tiende og give
almisser?(Zekat)
BibelJa/ JaKoranen
Malakias 3:8-10 - Kan et menneske bedrage Gud,
siden I vil bedrage mig? I spørger: ”Hvordan
bedrager vi dig?” Med tiende og afgifter.
Matthæus 6:3 - Når du giver almisse, må din
venstre hånd ikke vide, hvad din højre gør.
Matthæus 19:21-23- Gå hen og sælg, hvad du ejer,
og giv det til de fattige, så vil du have en skat
i himlene. Og kom så og følg mig.
Lukas 11:41- Men giv det, der er indeni, som
almisse; så er alting rent for jer.
------------------------------------------------Bakara 2:177 - og når man holder bøn og giver
almisse.
Tevbe 9:103-104 - 103. Tag almisse af deres ejendom
… 104. Gud… tager imod almisserne.
Mu’minun 23:1 & 4 - 1. Lykkelige er de troende … 4.
Som giver almisse.

140.

Ønsker Gud at lytte til rituelle bønner fem gange
om dagen på samme tidspunkt hver dag (Namaz)
BibelNej/ JaKoranen
Matthæus 6:7 - Når I beder, så lad ikke munden
løbe, som hedningerne gør, fordi de tror, at de
bønhøres for deres mange ord. Dem må I ikke
ligne. Jeres fader ved, hvad I trænger til, endnu
før I beder ham om det.
Johannes 4:24 - Gud er ånd, og de, som tilbeder
ham, skal tilbede i ånd og sandhed.
------------------------------------------------Bakara 2:45- Søg hjælp i udenholdenhed og bøn.
Hud 11:114- Hold bøn ved dagens to yderpunkter og
I nattens timer.
İsra 17:78 - Hold bøn ved solnedgang, indtil
natten falder på, og oplæsning ved daggry.
Oplæsningen ved daggry skal man deltage i.
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141.

141.

Forventer Gud at troende skal drage på
pilgrimsrejse til et helligt sted mindst en gang
i løbet af deres levetid? (Hajj)
BibelNej/ JaKoranen
Matthæus 24:24-26 - 26 Siger de derfor til jer:
Se, han er i ørkenen! så gå ikke derud.
Johannes 4:19-24 - 21. Jesus sagde til hende:
”Tro mig, kvinde, der kommer en time, da det
hverken er på dette bjerg eller i Jerusalem, I
skal tilbede Faderen. 24. Gud er ånd, og de, som
tilbeder ham, skal tilbede i ånd og sandhed..
------------------------------------------------Bakara 2:196 - I skal gennemføre valfarten og
helligdomsbesøget for Gud…
Al-i İmran 3:97 - Menneskene er forpligtede over
for Gud til at valfarte til Huset, hvis de har
nogen mulighed for det.

Forventer Gud at troende skal drage på
pilgrimsrejse til et helligt sted mindst en gang
i løbet af deres levetid? (Hajj)
BibelNej/ JaKoranen
Matthæus 24:24-26 - 26 Siger de derfor til jer:
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------------------------------------------------Bakara 2:196 - I skal gennemføre valfarten og
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Al-i İmran 3:97 - Menneskene er forpligtede over
for Gud til at valfarte til Huset, hvis de har
nogen mulighed for det.

Ønsker Gud stadig at mennesker i dag skal ofre
dyr en gang om året? (Kurban)
BibelNej/ JaKoranen
Salme 51:16-17 - 16. For du vil ikke have
slagtoffer, og bringer jeg brændoffer, tager du
ikke imod det. 17. mit offer, Gud, er en
sønderbrudt ånd, et sønderbrudt og sønderknust
hjerte afviser du ikke, Gud.
Hebræerne 9:11-12 & 25-28 - 11. Men Kristur... 12. og
ikke med blod af bukke og kalve, men med sit eget
blod, gik han én gang for alle ind i det
Allerhelligste og vandt evig forløsning... 25. han
gjorde det heller ikke for at frembære sig selv mange
gange... 26. Men nu er han trådt frem én gang for
alle ved tidernes ende for at udslette synden ved sit
offer... 28. sådan er Kristus ofret én gang for at
bære manges synder...
------------------------------------------------Bakara 2:196 - Hvis nogen blandt jer er syg eller
hare n hovedskade, kan han løskøbe sig ved faste,
frivillig almisse eller et slagtoffer.
Hajj 22:28 & 34 - 28. og på bestemte dage udtale
Guds navn over de stykker kvæg, som Han har
forsørget dem med! Spis deraf, og giv den fattige
stakkel noget at spise… 34. For ethvert
fællesskab… har vi lavet et ritual, for at de ved
slagtningen…
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Guds navn over de stykker kvæg, som Han har
forsørget dem med! Spis deraf, og giv den fattige
stakkel noget at spise… 34. For ethvert
fællesskab… har vi lavet et ritual, for at de ved
slagtningen…

142.

141.
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142.

142.

143.

Hvis en muslim har et spørgsmål om noget
vedrørende Bibelen vil det så være passende for
ham at spørge en kristen eller jøde?
BibelJa/ JaKoranen
1 Peter 3:15 - men I skal hellige Herren Kristus
i jeres hjerte og altid være rede til forsvar
over for enhver, der kræver jer til regnskab for
det håb, I har.
------------------------------------------------Yunus 10:94 – Hvis du er i tvivl om det, som Vi har
sendt ned til dig, så spørg dem, der har læst
Skriften op før dig! Sandheden er kommet til dig fra
din Herre; vær derfor ikke blandt dem, der tvivler.
Nahl 16:43 – Også før dig sendte Vi kun mænd
ud…Vi gav åbenbaringer… Spørg dem, der har fået
påmindelsen, hvis ikke I ved det!

144.

Hvis en person har reservationer om noget i en af
de hellige bøger, bør en troende så undgå at
stille ærlige spørgsmål, fordi han måske ikke vil
bryde sig om svaret?
BibelNej/ JaKoranen
Apostelenes gerninger 17:11 - 11. Disse jøder var
mere imødekommende end jøderne i Thessalonika, de
modtog ordet med megen velvilje og granskede
dagligt Skrifterne for at se, om det forholdt sig
sådan.
1 Johannes 4:1 - 1. Mine kære, tro ikke enhver
ånd, men prøv, om ånderne er af Gud, for der er
gået mange falske profeter ud i verden.
------------------------------------------------Bakara 2:108 - Eller ønsker I at spørge jeres
udsending ud, ligesom tidligere Moses blev
udspurgt? Den, der bytter troen ud med vantro,
har forvildet sig bort fra den rette vej.
Maide 5:101 - 101. I, der tror! Spørg ikke om ting,
som, hvis de blev afsløret for jer, ville mishage
jer, og som, hvis I spørger derom, vil blive afsløret
for jer, når Koranen bliver sendt ned! 102. Folk har
før jer spurgt derom.
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145.

145.

Udover den guddommelige åbenbaring, er de
traditionelle udtalelser og tolkninger fra
pålidelige mænd troværdige og nødvendige for at
kunne forstå de hellige skrifter på den rigtige
måde? (Sola Scriptura / Hadith)
BibelNej/ JaKoranen
Romerne 3:4 - Aldeles ikke! Gud må være sanddru
og hvert menneske en løgner – som der står
skrevet: Så du skal kendes retfærdig, når du
anklager, og vinde, når du dømmer.
------------------------------------------------Nejm 52:33 - 33 Eller siger de: “Han har opfundet
det?” … 34 Lad dem frembringe et budskab magen
til dette, hvis de siger sandheden.
Kommentar: De mest tiltroede og jævnligt brugte
samlere af Hadith i Islam inkludererIbn Ishaq (d. 768);
Ebu Davud (d. 775); Ibn Hisham (d. 833); Muhammed alBukhari (d. 870); Sahih Muslim (d.875); İbn Maje (d.
886); al-Tirmidhi (d. 892); Ebu Jafer Taberi (d. 923);
Ingen af disse mænd levede under eller tæt på Muhammed’s
livstid (570-632). Ud af 600,000 hadith Bukhari
indsamlede gennem 16 år, beholdte han 7,397 som værende
ægte (sahih). Han smed over 99% af hvad han indsamlede fra
religiøse muslimer som værende overdrevet eller usandt.
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Forventer Gud at troende i dag aktivt skal
tilbede sammen og dele deres tro?
BibelJa/ JaKoranen
Matthæus 28:19- Gå derfor hen og gør alle
folkeslagene til mine disciple, idet I døber dem
i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn.
2 Korintherne 5:20 - 20. Så er vi altså udsendinge
i Kristi sted, idet Gud så at sige formaner
gennem os...
1 Peter 3:15 - og altid være rede til forsvar
over for enhver, der kræver jer til regnskab for
det håb, I har.
------------------------------------------------Tevbe 9:33- Han er den, der sendte sin udsending med
retledningen og den sande religion for at lade den
sejre over al anden religion.
Nahl 16:125 - Kald til din Herres vej med visdom og
smuk formaning! Og du skal strides med dem…
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147.

Ønsker Gud at troende skal opdele sig i flere
forskellige sekter, trosretninger og splittede
grupper?
BibelNej/ NejKoranen
1 Korintherne 1:10-13 - Men jeg formaner jer,
brødre, ved vor Herre Jesu Kristi navn, til at
enes, så der ikke er splittelser iblandt jer, men
så I holder sammen i tanke og sind.
1 Korintherne 3:3-4 - 3. for I er stadig kødelige
mennesker. For når der er misundelse og splid
iblandt jer, er I så ikke kødelige og lever slet
og ret som mennesker? 4. Når én siger: Jeg hører
til Paulus, og en anden: Jeg hører til Apollos,
er I så ikke slet og ret mennesker?
------------------------------------------------Al-i İmran 3:103 - Hold godt fast I Guds reb, alle
sammen, og del jer ikke op.
En’am 6:159 - Du skal ikke have noget at gøre med
dem, der splitter deres religion op og bliver til
forskellige retninger. Deres sag kommer op for Gud.
Så vil Han underrette dem om, hvad de har gjort.

148.

Findes der vers i de hellige bøger som opfordrer
mennesker til at være glade og fulde af glæde i
livet på jorden?
BibelJa/ NejKoranen
Salme 5:11 - Alle, der søger tilflugt hos dig,
skal glæde sig, de skal juble til evig tid... let
those also og de, der elsker dit navn, skal fryde
sig over dig…
Filipperne 4:4- Glæd jer altid i Herren! Jeg
siger atter: Glæd jer.
------------------------------------------------Zuhruf 43:70 - Træd ind i Haven, I og jeres
hustruer! I bliver lyksagliggjort.
İnsan 76:11 - Så vil Gud bevare dem for denne
dags ulykke og tildele dem glans og glæde.
Kommentar: De eneste vers i Koranen som snakker
om at opleve glæde henviser til livet efter
døden.
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149.

Findes der eksempler i de hellige bøger hvor Gud
giver fysisk helbredelse til mennesker?
BibelJa/ NejKoranen
2 Mosebog 15:26- for jeg er Herren, der læger dig.
Salme 103:2-3- 2. Min sjæl, pris Herren, glem ikke
hans velgerninger, 3. Han tilgiver al din skyld,
helbreder alle dine sygdomme.
Matthæus 4:23 - Jesus gik omkring i hele Galilæa,
underviste i deres synagoger, prædikede
evangeliet om Riget og helbredte al sygdom og
lidelse blandt folket.
Apostelenes gerninger 5:15-16 - 15. man bar tilmed
syge mennesker ud på gaderne og lagde dem på senge og
bårer... 16. og de blev alle helbredt.
1 Korintherne 12:28 & 30 - 28. med nådegaver til at
helbrede… 30. Har alle nådegaver til at helbrede?
------------------------------------------------Kommentar: Der er registreret 26 helbredelser af
Jesus alene i det Nye Testamente, men der er
ingen eksempler i Koranen på at Gud giver nogen
form for fysisk helbredelse til mennesker i løbet
af Muhammeds levetid.

150.

Findes der vers hvor Gud opfordrer de troende til
at bruge music, dans og sang når de tilbeder?
BibelJa/ NejKoranen
5 Mosebog 31:19- Skriv nu denne sang ned. Lær
israelitterne den, læg dem den i munden, for at
denne sang kan være mit vidne mod dem.
Salme 100:1-2- 1. Bryd ud i fryderåb for Herren…
2. træd frem for ham under jubel...
Efeserne 5:18-19 - 18. lad jer fylde af Ånden, 19. al
til hinanden med salmer, hymner og åndelige sange,
syng og spil af hjertet for Herren.
Kolossensern 3:16 - Undervis og forman med al
visdom hinanden med salmer, hymner og åndelige
sange, syng med tak i jeres hjerte til Gud.
------------------------------------------------Kommentar: I Bibelen er der over 450 vers som
opmuntrer til musik, dansk og sang men der er
ingen som disse i Koranen.
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israelitterne den, læg dem den i munden, for at
denne sang kan være mit vidne mod dem.
Salme 100:1-2- 1. Bryd ud i fryderåb for Herren…
2. træd frem for ham under jubel...
Efeserne 5:18-19 - 18. lad jer fylde af Ånden, 19. al
til hinanden med salmer, hymner og åndelige sange,
syng og spil af hjertet for Herren.
Kolossensern 3:16 - Undervis og forman med al
visdom hinanden med salmer, hymner og åndelige
sange, syng med tak i jeres hjerte til Gud.
------------------------------------------------Kommentar: I Bibelen er der over 450 vers som
opmuntrer til musik, dansk og sang men der er
ingen som disse i Koranen.

151.

Er det ifølge Guds tydelige vilje en rettighed
for en mand at have flere koner på samme tid?
BibelNej/ JaKoranen
5 Mosebog 17:17 - Han må heller ikke have mange
hustruer, for at hans hjerte ikke skal komme på afveje.
1 Korintherne 7:2 - skal enhver mand have sin
hustru, og enhver kvinde sin mand.
------------------------------------------------Nisa 4:3-5 & 24 - 3. Hvis I er bange for, at I ikke
kan behandle de forældreløse retfærdigt, så gift jer
med de kvinder, I finder for godt: To, tre eller
fire... 24. Og ærebare, gifte kvinder bortset fra de
slavinder, I ejer...
Ahzab 33:21, 32-33, 38 & 50 - 21. I har et smukt
eksempel I Guds udsending … 32. I, Profetens kvinder!
38. Intet skal være til hinder for, at Profeten gør
det, som Gud har pålagt ham … 50. samt enhver troende
kvinde, hvis hun skænker sig selv til Profeten, og
Profeten ønsker at gifte sig med hende. Dette gælder
specielt for dig og ikke for de andre troende.

152.

Er det muligt for en mand at behandle sine koner
ligeværdigt, hvis han havde flere koner på en
gang?
BibelNej/ NejKoranen
5 Mosebog 21:15- Hvis en mand har to hustruer og
foretrækker den ene og tilsidesætter den anden...
Nehemias 13:26-27 - 26. Var det ikke på den måde,
Israels konge Salomo syndede... 27. men de
fremmede kvinder fik selv ham til at synde.
------------------------------------------------Nisa 4:3 - Hvis I er bange for, at I ikke kan
behandle de forældreløse retfærdigt, så gift jer
med de kvinder, I finder for godt: to, tre eller
fire. Hvis I er bange for ikke at kunne behandle
dem ligeligt, så kun med én, eller de slavinder,
I ejer. Dette er det nærmeste til ikke at komme
på afveje.
Nisa 4:129 - Selvom I ville, kunne I ikke
behandle jeres kvinder ligeligt.
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153.

Er midlertidige eller kortvarige ægteskab
tilladt? (Mut’ah / Law of Desire)
BibelNej/ JaKoranen
Malakias 2:16 - ”Jeg hader skilsmisse!”siger
Herren, Israels Gud... Derfor bør du lytte til
din ånd.
1 Korintherne 7:10-13 - 10. De gifte byder jeg,
dog ikke jeg selv, men Herren, at en kvinde ikke
må skille sig fra sin mand... 11. og en mand må
heller ikke skille sig af med sin hustru … 12.
skal han ikke skille sig af med hende.
------------------------------------------------Nisa 4:24- Derudover er det jer tilladt med jeres
formue at tragte efter de kvinder, I vil, som
ærbare mænd, uden at begå utugt. For den nydelse,
I opnår med dem, skal I betale dem deres løn, et
pligtigt beløb! I begår dog ingen overtrædelse,
hvis I indbyrdes bliver enige om noget udover det
pligtige beløb.
Maide 5:87- I, der tror! I må ikke erklære de
gode ting, som Gud har tilladt jer …

154.

Bliver konen betragtet som et sexobjekt, som en
handelsvare eller som en mands ejendom i de
hellige bøger?
BibelNej/ JaKoranen
1 Peter 3:7 - I mænd skal ligeså være
hensynsfulde i samlivet med kvinden som den
svagere part, og I skal vise jeres hustruer ære,
så sandt de også er medarvinger til livets
nådegave, for at jeres bønner ikke skal hindres.
Efeserne 5:25 - Mænd, elsk jeres hustruer,
ligesom Kristus har elsket kirken og givet sig
hen for den.
----------------------------------------------------Baqara 2:223 - Jeres kvinder er pløjejord for
jer, så gå til jeres pløjejord, som I vil.
Al-i Imran 3:14 - Menneskenes kærlighed til det, de
begærer: Kvinder og børn, sammenpuget ejendom af guld
og sølv, udmærkede heste, kvæg og agerjord.

153.

Er midlertidige eller kortvarige ægteskab
tilladt? (Mut’ah / Law of Desire)
BibelNej/ JaKoranen
Malakias 2:16 - ”Jeg hader skilsmisse!”siger
Herren, Israels Gud... Derfor bør du lytte til
din ånd.
1 Korintherne 7:10-13 - 10. De gifte byder jeg,
dog ikke jeg selv, men Herren, at en kvinde ikke
må skille sig fra sin mand... 11. og en mand må
heller ikke skille sig af med sin hustru … 12.
skal han ikke skille sig af med hende.
------------------------------------------------Nisa 4:24- Derudover er det jer tilladt med jeres
formue at tragte efter de kvinder, I vil, som
ærbare mænd, uden at begå utugt. For den nydelse,
I opnår med dem, skal I betale dem deres løn, et
pligtigt beløb! I begår dog ingen overtrædelse,
hvis I indbyrdes bliver enige om noget udover det
pligtige beløb.
Maide 5:87- I, der tror! I må ikke erklære de
gode ting, som Gud har tilladt jer …

154.

Bliver konen betragtet som et sexobjekt, som en
handelsvare eller som en mands ejendom i de
hellige bøger?
BibelNej/ JaKoranen
1 Peter 3:7 - I mænd skal ligeså være
hensynsfulde i samlivet med kvinden som den
svagere part, og I skal vise jeres hustruer ære,
så sandt de også er medarvinger til livets
nådegave, for at jeres bønner ikke skal hindres.
Efeserne 5:25 - Mænd, elsk jeres hustruer,
ligesom Kristus har elsket kirken og givet sig
hen for den.
----------------------------------------------------Baqara 2:223 - Jeres kvinder er pløjejord for
jer, så gå til jeres pløjejord, som I vil.
Al-i Imran 3:14 - Menneskenes kærlighed til det, de
begærer: Kvinder og børn, sammenpuget ejendom af guld
og sølv, udmærkede heste, kvæg og agerjord.

153.

Er midlertidige eller kortvarige ægteskab
tilladt? (Mut’ah / Law of Desire)
BibelNej/ JaKoranen
Malakias 2:16 - ”Jeg hader skilsmisse!”siger
Herren, Israels Gud... Derfor bør du lytte til
din ånd.
1 Korintherne 7:10-13 - 10. De gifte byder jeg,
dog ikke jeg selv, men Herren, at en kvinde ikke
må skille sig fra sin mand... 11. og en mand må
heller ikke skille sig af med sin hustru … 12.
skal han ikke skille sig af med hende.
------------------------------------------------Nisa 4:24- Derudover er det jer tilladt med jeres
formue at tragte efter de kvinder, I vil, som
ærbare mænd, uden at begå utugt. For den nydelse,
I opnår med dem, skal I betale dem deres løn, et
pligtigt beløb! I begår dog ingen overtrædelse,
hvis I indbyrdes bliver enige om noget udover det
pligtige beløb.
Maide 5:87- I, der tror! I må ikke erklære de
gode ting, som Gud har tilladt jer …

154.

Bliver konen betragtet som et sexobjekt, som en
handelsvare eller som en mands ejendom i de
hellige bøger?
BibelNej/ JaKoranen
1 Peter 3:7 - I mænd skal ligeså være
hensynsfulde i samlivet med kvinden som den
svagere part, og I skal vise jeres hustruer ære,
så sandt de også er medarvinger til livets
nådegave, for at jeres bønner ikke skal hindres.
Efeserne 5:25 - Mænd, elsk jeres hustruer,
ligesom Kristus har elsket kirken og givet sig
hen for den.
----------------------------------------------------Baqara 2:223 - Jeres kvinder er pløjejord for
jer, så gå til jeres pløjejord, som I vil.
Al-i Imran 3:14 - Menneskenes kærlighed til det, de
begærer: Kvinder og børn, sammenpuget ejendom af guld
og sølv, udmærkede heste, kvæg og agerjord.

153.

Er midlertidige eller kortvarige ægteskab
tilladt? (Mut’ah / Law of Desire)
BibelNej/ JaKoranen
Malakias 2:16 - ”Jeg hader skilsmisse!”siger
Herren, Israels Gud... Derfor bør du lytte til
din ånd.
1 Korintherne 7:10-13 - 10. De gifte byder jeg,
dog ikke jeg selv, men Herren, at en kvinde ikke
må skille sig fra sin mand... 11. og en mand må
heller ikke skille sig af med sin hustru … 12.
skal han ikke skille sig af med hende.
------------------------------------------------Nisa 4:24- Derudover er det jer tilladt med jeres
formue at tragte efter de kvinder, I vil, som
ærbare mænd, uden at begå utugt. For den nydelse,
I opnår med dem, skal I betale dem deres løn, et
pligtigt beløb! I begår dog ingen overtrædelse,
hvis I indbyrdes bliver enige om noget udover det
pligtige beløb.
Maide 5:87- I, der tror! I må ikke erklære de
gode ting, som Gud har tilladt jer …

154.

Bliver konen betragtet som et sexobjekt, som en
handelsvare eller som en mands ejendom i de
hellige bøger?
BibelNej/ JaKoranen
1 Peter 3:7 - I mænd skal ligeså være
hensynsfulde i samlivet med kvinden som den
svagere part, og I skal vise jeres hustruer ære,
så sandt de også er medarvinger til livets
nådegave, for at jeres bønner ikke skal hindres.
Efeserne 5:25 - Mænd, elsk jeres hustruer,
ligesom Kristus har elsket kirken og givet sig
hen for den.
----------------------------------------------------Baqara 2:223 - Jeres kvinder er pløjejord for
jer, så gå til jeres pløjejord, som I vil.
Al-i Imran 3:14 - Menneskenes kærlighed til det, de
begærer: Kvinder og børn, sammenpuget ejendom af guld
og sølv, udmærkede heste, kvæg og agerjord.

155.

155.

Er det tilladt for en mand at købe eller tage
slavepiger til fange og have sex med dem?
BibelNej/ JaKoranen
1 Korintherne 7:23 - I blev købt dyrt. Vær ikke
menneskers trælle.
1 Tessalonikerne 4:3-7 - 3. For dette er Guds
vilje, at I skal helliges, så I afholder jer fra
utugt: 4. sørger for hver især at have jeres
hustru i hellighed og ære; 5. og ikke i sanseligt
begær som hedningerne, der ikke kender Gud.
----------------------------------------------------Nisa 4:24- og ærbare, gifte kvinder bortset fra
de slavinder...
Mü’minun 23:5-6 - 5. som vogter over deres køn,
6. undtagen over for deres hustruer og slavinder,
for da kan man ikke bearbejde dem noget.
Ma’arij 70:22 & 29-30 - 22. beder… 29. Som værner om
deres køn, 30. Dog ikke I forholdet til deres
hustruer og slavinder, for da kan de ikke dadles.
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deres køn, 30. Dog ikke I forholdet til deres
hustruer og slavinder, for da kan de ikke dadles.

Er det påkrævet at kvinder tildækker sig når de er
udenfor hjemmet?
BibelNej/ JaKoranen
1 Korintherne 11:15 - mens det er ærefuldt for en
kvinde at have langt hår? Hun har jo fået håret
som et slør.
Galaterne 5:1 - Kristus har sat os i frihed, for
at vi skulle blive ved med at leve i frihed.
Derfor skal I stå fast på jeres frihed og ikke
lade jer skubbe tilbage til en slavetilværelse…
Kolossensern 2:16 - Hvorfor… blive ved med at gå op
i lovbud …
------------------------------------------------Nur 24:30-31 - 30. Sig til de troende kvinder, at
de skal... 31. De skal lægge deres hovedslør hen
over deres halvudskæring. De må kun fremvise
deres pryd for deres ægtemand...
Ahzab 33:59 - Profet! Sig til dine hustruer og
dine døtre og til de troendes kvinder,
at de skal trække noget af deres overklædning ned
over sig. Således vil det lettest blive genkendt
og ikke blive forulempet.
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Er kvinders rettigheder ligestillet med mænds?
BibelJa/ NejKoranen
5 Mosebog 16:19- du må ikke begunstige nogen.
Anden Krønikebog 19:7 - For hos Herren vor Gud er
der ingen uret; han er ikke partisk og lader sig
ikke bestikke...
Romerne 2:11- For Gud gør ikke forskel på nogen..
Galaterne 2:6 & 28 - Gud gør ikke forskel på
mennesker… 28. Her kommer det ikke an på at være
jøde eller græker, på at være træl eller fri, på
at være mand og kvinde, for I er alle én i
Kristus Jesus.
Jakob 2:9- Men hvis I gør forskel på folk, begår I
synd, og afsløres... overtrædere.
------------------------------------------------Bakara 2:228 & 282 - 228. Kvinder har med ret og
rimelighed krav på det samme... men mændene står
et trin over dem... 282. Tilkald to af jeres mænd
som vidner! Hvis det ikke kan blive to mænd, så
én man dog to kvinder...
Nisa 4:3, 11 &176 - 3. gift jer med de kvinder, I
finder for godt: To, tre eller fire... 11. Et af
hankøn skal have same lod som to af hunkøn.
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finder for godt: To, tre eller fire... 11. Et af
hankøn skal have same lod som to af hunkøn.

Er det nogensinde tillandt for en mand at slå sin
kone?(Daraba)
BibelNej/ JaKoranen
Efeserne 5:25-29 - 25. Mænd, elsk jeres hustruer…
28. Sådan bør også mændene elske deres hustruer
som deres eget legeme. Den, der elsker sin
hustru, elsker sig selv. 29. Ingen hader jo sin
egen krop, men nærer og plejer den, som Kristus
gør med kirken.
Kolossensern 3:19 - Mænd, elsk jeres hustruer, og
vær ikke hårde mod dem.
1 Peter 3:7 - I mænd skal ligeså være hensynsfulde i
samlivet med kvinden som den svagere part, og I skal
vise jeres hustruer ære, så sandt de også er
medarvinger til livets nådegave,...
------------------------------------------------Nisa 4:34 - De, fra hvem I frygter
genstridigheder, skla I formane, lade alene I
sengen og slå. Hvis de så adlyder jer, skal I
ikke forestage jer mere mod dem. Gud er ophøjet
og stor.
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Er det tilladt for en Kristen eller en muslim at
gifte sig med mennesker som har en anden tro?
BibelNej/ JaKoranen
5 Mosebog 7:3-4- Du må ikke bringe dig i familie
med dem...
1 Korintherne 7:28 & 39 - 28. og gifter den unge
pige sig, har hun ikke dermed begået nogen synd…
39. er hun fri til at gifte sig, med hvem hun
vil, blot det sker i Herren.
2 Korintherne 6:14 & 17 - 14. Træk ikke på samme
hammel som de vantro! For hvad har retfærdighed
med lovløshed at gøre, eller hvad har lys til
fælles med mørke?... 17. Drag bort fra dem, og
skil jer ud, siger Herren.
------------------------------------------------Maide 5:5 - I dag er de gode ting jer tilladt...
Tillige de ærbare kvinder blandt de troende såvel
som de ærbare kvinder blandt dem der har fået
Skriften før jer, hvis I giver dem deres løn som
ærabre mænd og ikke for at bedrive utugt og tage
jer elskerinder ...

Er det tilladt for en Kristen eller en muslim at
gifte sig med mennesker som har en anden tro?
BibelNej/ JaKoranen
5 Mosebog 7:3-4- Du må ikke bringe dig i familie
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som de ærbare kvinder blandt dem der har fået
Skriften før jer, hvis I giver dem deres løn som
ærabre mænd og ikke for at bedrive utugt og tage
jer elskerinder ...

Er det tilladt for en person at gifte sig igen,
hvis de er blevet skilt udfra et andet grundlag
end utroskab?
BibelNej/ JaKoranen
Matthæus 5:32- Enhver, som skiller sig fra sin
hustru af anden grund end utugt, forvolder, at
der begås ægteskabsbrud med hende, og den, der
gifter sig med en fraskilt kvinde, begår
ægteskabsbrud.
Matthæus 19:3-9 - Jeg siger jer: Den, der skiller
sig fra sin hustru af anden grund end utugt og
gifter sig med en anden, begår ægteskabsbrud.”
------------------------------------------------Bakara 2:231 - Når I har skilt jer fra
kvinderne... eller lade dem gå med ret og
rimelighed.
Tahrim 66:5 - Måske ville hans Herre, hvis han
skilte sig fra jer, give ham hustruer i stedet,
der var bedre end jer... såvel tidligere gifte
kvinder som jomfruer.
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------------------------------------------------Bakara 2:231 - Når I har skilt jer fra
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Er formålet for en Kristen at handle som Jesus, og
er formålet for en muslim at handle som Muhammed?
BibelJa/ JaKoranen
Matthæus 10:24-25 - 25 Det må være nok for en
discipel, når det går ham som hans mester.
Lukas 6:40- En discipel står ikke over sin mester;
men enhver, der er udlært, skal være som sin mester.
Johannes 14:15 & 23-24 - 15. Elsker I mig, så
hold mine bud. 23. Jesus… en, der elsker mig, vil
holde fast ved mit ord, og min fader vil elske
ham… 24. Den, der ikke elsker mig, holder ikke
fast ved mine ord…
------------------------------------------------Al-i İmran 3:31 - Sig: Hvis I elsker Gud, så følg mig,
og Gud vil elske jer og tilgive jer jeres synder!
Nisa 4:80 - Den, der adlyder Udsendingen, adlyder Gud…
Ahzab 33:21 - I har et smukt eksempel I Guds
udsending …
Zukhruf 43:63- Jesus… frygt Gud og aflyd mig!

Fjender og Krigsføring
162.

Er der et overvejende vigtigt tema i de hellige
bøger om at en bestemt tro skal have til mål at
dominere over andre religioner?
BibelNej/ JaKoranen
Lukas 17:20-21 - Guds rige kommer ikke, så man
kan iagttage det: 21. man vil heller ikke kunne
sige: Se, her er det! eller: Se dér! For Guds
rige er midt iblandt jer.
Romerne 14:17& 22 - 17 For Guds rige er ikke mad
og drikke, men retfærdighed og fred og glæde i
Helligånden. 22. Den tro, du har, skal være en
sag mellem Gud og dig.
------------------------------------------------Tevbe 9:33 - Han er den, der sendte sin udsending
med retledningen og den sande religion for at
lade den sejre over al anden religion.
Saf 61:8-9 - 8. Gud vil gøre sit lys fuuldkomment,
selvom de vantro hader det. 9. Han er den, der sendte
sin udsending med retledningen og den sande religion
for at lade den sejre over al anden religion.
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163.

Burde brugen af magt og tvang nogen gange blive
sanktioneret i religiøse anliggender?
BibelNej/ NejKoranen
2 Timotheus 2:24-25 - 24. Og en Herrens tjener
skal ikke strides med nogen. Han skal være venlig
mod alle, være en god lærer og finde sig i ondt,
25. Han skal med mildhed irettesætte dem…
Filemon 14 - Men uden dit samtykke ville jeg
intet gøre, for at det gode, som du gør, ikke
skal ske af tvang, men af fri vilje.
------------------------------------------------Bakara 2:256 - Der er ingen tvang I religionen.
Al-i İmran 3:20- Hvis de har overgivet sig til Gud,
er de retledte. Men hvis de vender sig bort! Du er
kun den, der bringer budskabet.
Kaf 50:45- Du har ingen magt over dem. Påmind med
Koranen den, der frygter Min trussel...
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sanktioneret i religiøse anliggender?
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Opfordrer Gud troende i dag til at kæmpe og krige
mod mennesker som har en anden tro indtil deres egen
religion triumferer? (Hellig krig / Jihad)
BibelNej/ JaKoranen
Romerne 12:17-19 - 17. Gengæld ingen ondt med
ondt... 18. Hold fred med alle mennesker, om det
er muligt. 19. Tag ikke retten i egen hånd, mine
kære, men giv plads for Guds vrede… Hævnen
tilhører mig, jeg vil gengælde,” siger Herren.
Hebræerne 12:14- Stræb efter fred med alle og
efter den helligelse, uden hvilken ingen kan se
Herren.
------------------------------------------------Bakara 2:190-193 & 216 - 190. Kæmp for Guds sag...
191. Dræb dem, hvor I møder dem … fFristelse til
frafald er værre end drab … 193. Kæmp mod dem, indtil
… religionen er Guds …
Tevbe 9:29 – og blandt dem, der har fået Skriften,
skal I bekæmpe dem, der ikke bekender sig til den
sande religion …
Kommentar: Jihad er det største emne i Koranen:
139 vers ud af 6,236 = 1 ud af hver 45 vers. 21%
af Hadith omhandler Jihad: Sirah (biografien om
Muhammed) er 67% om Jihad. 64% af Koranen er
ondsindet imod “Kafir”.
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Hvis en person frafalder fra deres egen religion
eller beslutter sig for at skifte religion, burde
de så blive dræbt?
BibelNej/ JaKoranen
Hebræerne 3:12–13 - 12. Se til, brødre, at der
aldrig i nogen af jer skal være et ondt, vantro
hjerte, så der sker frafald fra den levende Gud.
13. men forman hinanden hver dag, så længe der er
noget, der hedder ”i dag”, for at ingen af jer
skal blive forhærdet ved syndens bedrag.
------------------------------------------------Nisa 4:89 - Hvis de vender sig bort, skal I
pågribe demo g dræbe dem, hvor I end finder dem!
Tag ingen af dem til ven eller hjælper.
Kommentar: Følgende citat af Muhammed om
frafaldne er fra Hadith: Allah’s Apostel, ”Hvem
end der skifter sin islamiske religion, så slå
him ihjel.” (Sahih Bukhari: Bind 9, Bog 84, Nr.
57-58, Jf. Bind. 4, Bog 56, Nr. 808)

166.

Er strif med familie, venner og selv søskende
somme tider forskrvet?
BibelNej/ JaKoranen
1 Korintherne 7:13-24- 13. Og har en kvinde en
ikke-troende mand, og han gerne vil blive boende
sammen med hende, skal hun ikke skille sig af med
ham. 14. For en ikke-troende mand er helliget ved
sin hustru, og en ikke-troende hustru ved
broderen… 16. For hvordan kan du vide, kvinde, om
du kan frelse din mand? Eller hvordan kan du
vide, mand, om du kan frelse din hustru?
------------------------------------------------Mujadila 58:22 - Du vil ikke finde, at folk, der
tror på Gud og den yderste dag, elsker dem, der
sætter sig op imod Gud og Hans udsending, ikke
engang, hvis det skulle være deres fædre ellers
sønner eller brødre eller stammefolk…
Taghabun 64:14 - I, der tror! Blandt jeres
hustruer og børn har I fjender. Tag jer I agt for
dem!
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167.

Ønsker Gud at troende i dag skal dræbe andre af
en anden tro, selvom det går imod deres egen
samvittighed?
BibelNej/ JaKoranen
Apostelenes gerninger 24:16 - Derfor stræber jeg
også selv efter altid at have en uplettet
samvittighed over for Gud og mennesker.
1 Timotheus 1:5 - Sigtet med det påbud er
kærlighed af et rent hjerte, af en god
samvittighed og af en oprigtig tro.
------------------------------------------------Bakara 2:216 - Jeres forskrift er at kæmpe,
selvom det er jer imod. Måske hader I noget,
selvom det er godt for jer, og måske elsker I
noget, selvom det er dårligt for jer.
Enfal 8:17 - Det var ikke jer, der slog dem ihjel, men
Gud, der slog dem ihjel. Når du kastede, var det ikke
dig, der kastede, men Gud, der kastede. Han ville
udsætte de troende for en smuk prøvelse fra sin side.
Kommentar: Jf. Hadith, Sahih Muslim, 4661-4662, Ch. 789.
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Er strid og kamp mod mennesker af en anden tro betragtet
som en grundlæggende god ting?
BibelNej/ JaKoranen
Galaterne 5:19-21- 19. Kødets gerninger er
velkendte... 20. afgudsdyrkelse, trolddom,
fjendskaber, kiv, misundelse, hidsighed,
selviskhed, splid, kliker… 21. nid, drukkenskab,
svir… og mere af samme slags… at de, der giver
sig af med den slags, ikke skal arve Guds rige.
Jakob 4:2 & 8 - 1. Hvorfor opstår der kampe og
stridigheder blandt jer? Er det ikke, fordi jeres
lyster?... 8. Gør jeres hænder rene, I syndere…
------------------------------------------------Tebve 9:41 - Ryk ud, med let oppakning eller med
tung, og kæmp med jeres ejendom og liv for Guds sag!
Det er bedst for jer, hvis I har viden.
Ankebut 29:6- Den, der kæmper, kæmper for sin
egen skyld.
Saf 61:11 - I tror på Gud... og kæmper for Hans
sag med jeres ejendom og jeres liv. Det er det
bedste for jer, hvis I blot vidste det.
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169.

Ville Gud have opmuntret Muhammed til at starte
adskillige aggresive krige for at udbrede islam?
BibelNej/ JaKoranen
Johannes 18:36 - Jesus... Mit rige er ikke af
denne verden. Var mit rige af denne verden, havde
mine tjenere kæmpet.
2 Korintherne 10:3-5 - 3. vi kæmper ikke som
verdslige mennesker. 4. (Vore kampvåben er ikke
verdslige …
------------------------------------------------1. Slaget om Badr: (Marts 624)
Al-i İmran 3:13 & 123; Anfâl 8:5-19 & 41-44
2. Slaget om Uhud: (Marts 625)
Al-i İmran 3:121-122, 3:140 & 165-172
3. Slaget om Hendek: (Maj 627)
Grøften Ahzab 33:9-12 & 25-27
4. Slaget om Hudeybiye: (Marts 628)
Fetih 48:1-3 & 22-27
5. Slaget om Muta: (629) Baqara 2:191-193
6. The Battle of Hunayn: (August 630)
Tevbe 9:25-27
7. Slaget om Tebük: (630) Tevbe 9:38-40,
42-52, 65-66, 81-83, 86-87,90, 93, 117
8. Slaget om Mekka: (630) Tevbe 9:12, Kasas
28:85, Saf 61:13, Nasr, 110:1-3.

Ville Gud have opmuntret Muhammed til at starte
adskillige aggresive krige for at udbrede islam?
BibelNej/ JaKoranen
Johannes 18:36 - Jesus... Mit rige er ikke af
denne verden. Var mit rige af denne verden, havde
mine tjenere kæmpet.
2 Korintherne 10:3-5 - 3. vi kæmper ikke som
verdslige mennesker. 4. (Vore kampvåben er ikke
verdslige …
------------------------------------------------1. Slaget om Badr: (Marts 624)
Al-i İmran 3:13 & 123; Anfâl 8:5-19 & 41-44
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42-52, 65-66, 81-83, 86-87,90, 93, 117
8. Slaget om Mekka: (630) Tevbe 9:12, Kasas
28:85, Saf 61:13, Nasr, 110:1-3.

Er det at kæmpe mod “skriftens folk” opmuntret i
de hellige bøger?
BibelNej/ JaKoranen
Romerne 12:18- Hold fred med alle mennesker, om
det er muligt, så vidt det står til jer.
------------------------------------------------Tevbe 9:29 - Bekæmp dem, som ikke tror på Gud og den
yderste dag, og som ikke forbyder, hvad Gud og Hans
udsending forbyder; og blandt dem, der har fået
Skriften, skal I bekæmpe dem, der ikke bekender sig
til den sande religion, indtil de kuet er rede til at
betale skat!
Ahzab 33:26 - Han fik dem af Skriftens folk, der
havde bistået dem, til at komme ned fra deres
befæstede stillinger og satte dem en skræk I livet,
idet I dræbte en del og tog en del til fange.

Er det at kæmpe mod “skriftens folk” opmuntret i
de hellige bøger?
BibelNej/ JaKoranen
Romerne 12:18- Hold fred med alle mennesker, om
det er muligt, så vidt det står til jer.
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til den sande religion, indtil de kuet er rede til at
betale skat!
Ahzab 33:26 - Han fik dem af Skriftens folk, der
havde bistået dem, til at komme ned fra deres
befæstede stillinger og satte dem en skræk I livet,
idet I dræbte en del og tog en del til fange.
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verdslige mennesker. 4. (Vore kampvåben er ikke
verdslige …
------------------------------------------------1. Slaget om Badr: (Marts 624)
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3. Slaget om Hendek: (Maj 627)
Grøften Ahzab 33:9-12 & 25-27
4. Slaget om Hudeybiye: (Marts 628)
Fetih 48:1-3 & 22-27
5. Slaget om Muta: (629) Baqara 2:191-193
6. The Battle of Hunayn: (August 630)
Tevbe 9:25-27
7. Slaget om Tebük: (630) Tevbe 9:38-40,
42-52, 65-66, 81-83, 86-87,90, 93, 117
8. Slaget om Mekka: (630) Tevbe 9:12, Kasas
28:85, Saf 61:13, Nasr, 110:1-3.
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Er det at kæmpe mod “skriftens folk” opmuntret i
de hellige bøger?
BibelNej/ JaKoranen
Romerne 12:18- Hold fred med alle mennesker, om
det er muligt, så vidt det står til jer.
------------------------------------------------Tevbe 9:29 - Bekæmp dem, som ikke tror på Gud og den
yderste dag, og som ikke forbyder, hvad Gud og Hans
udsending forbyder; og blandt dem, der har fået
Skriften, skal I bekæmpe dem, der ikke bekender sig
til den sande religion, indtil de kuet er rede til at
betale skat!
Ahzab 33:26 - Han fik dem af Skriftens folk, der
havde bistået dem, til at komme ned fra deres
befæstede stillinger og satte dem en skræk I livet,
idet I dræbte en del og tog en del til fange.

Er det at kæmpe mod “skriftens folk” opmuntret i
de hellige bøger?
BibelNej/ JaKoranen
Romerne 12:18- Hold fred med alle mennesker, om
det er muligt, så vidt det står til jer.
------------------------------------------------Tevbe 9:29 - Bekæmp dem, som ikke tror på Gud og den
yderste dag, og som ikke forbyder, hvad Gud og Hans
udsending forbyder; og blandt dem, der har fået
Skriften, skal I bekæmpe dem, der ikke bekender sig
til den sande religion, indtil de kuet er rede til at
betale skat!
Ahzab 33:26 - Han fik dem af Skriftens folk, der
havde bistået dem, til at komme ned fra deres
befæstede stillinger og satte dem en skræk I livet,
idet I dræbte en del og tog en del til fange.
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Er aggresiv og offensive krigsføring og strid mod
ikke-troende opmuntret i de hellige bøger for
troende i dag? (Jihad)
BibelNej/ JaKoranen
Efeserne 6:12 - Thi for os står kampen ikke mod
kød og blod, men mod myndigheder og magter, mod
verdensherskerne i dette mørke, mod ondskabens
åndemagter i himmelrummet.
1 Timotheus 2:1-2 - 1. Jeg formaner da først af
alt… 2. så vi kan leve et roligt og stille liv, i
al gudfrygtighed og agtværdighed.
------------------------------------------------Nisa 4:76-77 - 76. De, der tror, kæmper for Guds
sag... 77. Da det så blev foreskrevet dem at
kæmpe... “Herre! Hvorfor har Du foreskrevet os at
kæmpe? Hvorfor giver Du os ikke en kortfristet
henstand? Sig: “Nydelsen I det jordiske liv er
ringe. Det hinsidige er bedre for den, der er
gudfrygtig. I vil ikke blive gjort en tøddel uret.”
Kommentar: Jihad eller strid er det største emne i
Koranen: 139 vers ud af 6,236 = 1 ud af hvert 45
vers i Koranen handler om krig. Aggressiv
krigsføring er undervist i Tevbe 9:29 & 123.

172.

Ville Gud opfordre troende i dag til at plyngre
og stjæle fra mennesker som har en anden tro?
BibelNej/ JaKoranen
1 Mosebog 14:23 - Jeg vil ikke have noget af dit,
Du skal ikke kunne sige: Jeg har gjort Abram rig.
2 Mosebog 20:15 & 17 - 15. Du må ikke stjæle… 17.
Du må ikke begære din næstes hus. Du må ikke
begære din næstes hustru…
Efeserne 4:28 - Den, der stjæler, må ikke mere
stjæle, men skal tværtimod slide i det og selv
frembringe noget godt med sine hænder… så han har
noget at give af til den, der har behov for det.
------------------------------------------------Enfal 8:1 & 41 - 1. De spørger dig om byttet. Sig:
Byttet tilhører Gud og Udsendingen … 41. I skal
vide, at når I tager noget som byte, så tilhører en
femtedel deraf Gud og Udsendingen...
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Ville Gud opfordre troende i dag til at plyngre
og stjæle fra mennesker som har en anden tro?
BibelNej/ JaKoranen
1 Mosebog 14:23 - Jeg vil ikke have noget af dit,
Du skal ikke kunne sige: Jeg har gjort Abram rig.
2 Mosebog 20:15 & 17 - 15. Du må ikke stjæle… 17.
Du må ikke begære din næstes hus. Du må ikke
begære din næstes hustru…
Efeserne 4:28 - Den, der stjæler, må ikke mere
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Byttet tilhører Gud og Udsendingen … 41. I skal
vide, at når I tager noget som byte, så tilhører en
femtedel deraf Gud og Udsendingen...
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173.

Ønsker Gud at troende i dag skal bruge terror og
barskhed mod deres fjender?
BibelNej/ JaKoranen
Jeremias 22:3 - Dette siger Herren: I skal øve
ret og retfærdighed og befri den udplyndrede fra
undertrykkeren; I må ikke øve vold og ikke udgyde
uskyldigt blod...
2 Timotheus 2:23-25 - 24. og en Herrens tjener skal
ikke strides med nogen. Han skal være venlig mod
alle, være en god lærer og finde sig i ondt, 25. Han
skal med mildhed irettesætte dem, der siger imod…
------------------------------------------------A’raf 7:4 - Hvor mangen by har Vi ikke
tilintetgjort! Vor vælde kom over den om natten,
eller mens de holdt middagshvil.
Enfal 8:11 - Jeg vil sætte en skræk I livet på dem,
der er vantro. Hug dem over nakken! Hug dem over
hver en finger!.
Enfal 8:67- Der tilkommer ikke en profet nogen
fanger, før han har kæmpet og sejret i landet.

Ønsker Gud at troende i dag skal bruge terror og
barskhed mod deres fjender?
BibelNej/ JaKoranen
Jeremias 22:3 - Dette siger Herren: I skal øve
ret og retfærdighed og befri den udplyndrede fra
undertrykkeren; I må ikke øve vold og ikke udgyde
uskyldigt blod...
2 Timotheus 2:23-25 - 24. og en Herrens tjener skal
ikke strides med nogen. Han skal være venlig mod
alle, være en god lærer og finde sig i ondt, 25. Han
skal med mildhed irettesætte dem, der siger imod…
------------------------------------------------A’raf 7:4 - Hvor mangen by har Vi ikke
tilintetgjort! Vor vælde kom over den om natten,
eller mens de holdt middagshvil.
Enfal 8:11 - Jeg vil sætte en skræk I livet på dem,
der er vantro. Hug dem over nakken! Hug dem over
hver en finger!.
Enfal 8:67- Der tilkommer ikke en profet nogen
fanger, før han har kæmpet og sejret i landet.

Ønsker Gud at troende i dag skal udøve loven om
gengældelse? (øje for øje, og tand for tand / Kısas)
BibelNej/ JaKoranen
Matthæus 5:39 - Men jeg siger jer, at I ikke må
sætte jer til modværge mod den, der vil jer noget
ondt. Men slår nogen dig på din højre kind, så
vend også den anden til.
Romerne 12:19-20 - 19. Tag ikke retten i egen hånd,
mine kære, men giv plads for Guds vrede, for som der
står skrevet: ”Hævnen tilhører mig, jeg vil gengælde,”
siger Herren … 20. hvis din fjende er sulten, så giv
ham noget at spise, hvis han er tørstig, så giv ham
noget at drikke… 21. Lad dig ikke overvinde af det
onde, men overvind det onde med det gode.
------------------------------------------------Bakara 2:194 - Hvis nogen begår overgreb mod jer,
skal I begå overgreb mod ham svarende til, hvad han
har begået mod jer.
Shura 42:40-41 - 40. Gengældelsen for en ond
handling er noget tilsvarened, lige så ondt som
den... 41. Hvis nogen hjælper sig selv efter at
have lidt uret, kan man ikke gribe ind over for
dem.
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174.
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175.

Vil en hellig Gud opfordre troende til at tage
hævn i deres egne hænder?
BibelNej/ JaKoranen
5 Mosebog 32:35-36 - 35. Hævnen og gengældelsen
tilhører mig... 36. For Herren vil skaffe sit
folk ret...
Romerne 2:1-3 - Derfor har du ingen undskyldning,
du menneske, som dømmer, hvem du så er. For med
din dom over andre fordømmer du dig selv...
Romerne 12:14-18- 14. Velsign dem, der forfølger
jer, velsign, og forband ikke... 17. Gengæld
ingen ondt med ondt...
------------------------------------------------Bakara 2:179 - Ved at gengælde lige for lige
sparer I liv, I forstandige! Måske bliver I
gudfrygtige!
Maide 5:45 - Deri har Vi foreskrevet dem: Liv for
liv, øje for øje, næse for næse, øre for øre, tand
for tand og for sår skal der være gengældelse.

176.

Vil en hellig Gud opfordre troende til at
forbande deres fjender?
BibelNej/ JaKoranen
Lukas 6:27-28 - 27. Men til jer, som hører mig,
siger jeg: Elsk jeres fjender, gør godt mod dem,
der hader jer, 28. Velsign dem, der forbander
jer, bed for dem, der mishandler jer.
Jakob 3:10 - fra samme mund lyder både velsignelse
og forbandelse. Mine brødre, sådan bør det ikke
være.
------------------------------------------------Bakara 2:159 - dem forbander Gud, og alle, der
kan udtale en forbandelse.
Al-i İmran 3:61 - Hvis nogen strides med dig
derom efter den viden, du har fået, så sig: “Kom,
lad os sammenkalde vore sønner og jeres sønner,
vore kvinder og jeres kvinder, vore mænd og jeres
mænd! Lad os så bede og nedkalde Guds forbandelse
over løgnerne!”
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177.

Betragter Gud jøderne som en fordømt nation eller
under forbandelse?
BibelNej/ JaKoranen
Jeremias 31:37 - Kun hvis himlen deroppe kunne
måles... ville jeg forkaste hele Israels slægt
for alt det, de har gjort, siger Herren.
Romerne 11:1-2 - 1. Jeg spørger nu: Har Gud da
forkastet sit folk? Aldeles ikke… 2. Gud har ikke
forkastet sit folk, som han først har vedkendt sig.
------------------------------------------------Bakara 2:88-89 - 88. De (jøderne)… Gud har
forbandet dem på grund af deres vantro... 89.
Måtte Guds forbandelse komme over de vantro.
Maide 5:12-13 – 12. Gud slotted pagt med Israels
børn … 13. Men fordi de brød deres pagt,
forbandede Vi demo g forhærdede deres hjerter.
Kommentar:Den del af Koranen der omtaler Medina er
11% anti-jødisk. Hitlers ”Mein Kampf” var kun 7%
anti-jødisk.

178.

Er de som kæmper anset som bedre end de som ikke
kæmper?
BibelNej/ JaKoranen
1 Samuel 30:22-24 - 23. Men David sagde… med det,
Herren har givet os. Han har bevaret os, og
røverbanden, der overfaldt os, har han givet i
vores hånd… 24. Og hvem vil holde med jer i det?
Nej, den, der blev ved trosset, skal have det
samme som den, der drog i kamp. De skal dele lige
med hinanden.
------------------------------------------------Nisa 4:95 - De af de troende, der bliver
siddende, uden at de har nogen skavanker, star
ikke på lige fod med dem, der kæmper for Guds
sag, både med deres ejendom og deres liv. De, der
kæmper med deres ejendom og deres liv, dem sætter
Gud et trin højere end dem, der bliver siddende.
Tevbe 9:20 - De, som tror og udvandrede og
kæmpede med deres ejendom og deres liv for Guds
sag, de befinder sig på et højere rangtrin hos
Gud. Det er dem, der vil sejre.
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179.

179.

Opfordrer de hellige bøger til krigsføring ved at
konstatere at de som ikke kæmper er lovet straf i
helvede, og ved at garantere indgang til himmelen
som en belønning for de som kæmper og dør for Gud
eller i Allahs navn?(Jihad)
BibelNej/ JaKoranen
Jakob 1:20- For et menneskes vrede udretter
intet, der er retfærdigt for Gud...
Jakob 4:2 & 8 - 1. Hvorfor opstår der kampe og
stridigheder blandt jer? Er det ikke, fordi jeres
lyster … 8. Gør jeres hænder rene, I syndere …
------------------------------------------------Nisa 4:77- “Herre! Hvorfor har Du foreskrevet os at
kæmpe?... Sig: “Nydelsen i det jordiske liv er
ringe. Det hinsidige er bedre for den, der er
gudfrygtig.”
Fath 48:16 - Sig til dem af ørkenaraberne, der blev
ladt tilbage: ”I vil blive indkaldt mod folk, der
råder over en stor styrke, og som I skal kæmpe imod,
med mindre de overgiver sig… hvis I vender jer bort,
som I før har vendt jer bort, vil Han give jer en
pinefuld straf.”

Opfordrer de hellige bøger til krigsføring ved at
konstatere at de som ikke kæmper er lovet straf i
helvede, og ved at garantere indgang til himmelen
som en belønning for de som kæmper og dør for Gud
eller i Allahs navn?(Jihad)
BibelNej/ JaKoranen
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råder over en stor styrke, og som I skal kæmpe imod,
med mindre de overgiver sig… hvis I vender jer bort,
som I før har vendt jer bort, vil Han give jer en
pinefuld straf.”

Efter at Gud skabte verdenen, hvilte han på den
syvende dag for at give mennesker et vigtig eksempel
til efterfølgelse? (Sabbath eller Shabbat)
BibelJa/ NejKoranen
2 Mosebog 20:8-10 - 8. Husk sabbatsdagen og hold
den hellig. 9. I seks dage må du arbejde og gøre
alt, hvad du skal; 10. men den syvende dag er
sabbat for Herren din Gud. Da må du ikke gøre
noget som helst arbejde, hverken du selv eller
din søn eller datter, din træl …
Hebræerne 4:4 & 9-10 - 4. For et sted har han sagt
således om den syvende dag: Og på den syvende dag
hvilede Gud efter alle sine gerninger… 9. Altså
venter der Guds folk en sabbatshvile.
------------------------------------------------Kaf 50:38 - Vi skabte himlene og Jorden og alt
derimellem på seks dage, uden at nogen udmattelse
ramte Os.
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Skabte Gud mennesket i eget billed og lignende?
BibelJa/ NejKoranen
1 Mosebog 1:27-28 - 26. Gud sagde: ”Lad os skabe
mennesker i vort billede, så de ligner os...
27.
Gud skabte mennesket i sit billede; i Guds billede
skabte han det, som mand og kvinde skabte han dem.
1 Korintherne 11:7- Men en mand behøver ikke at
have noget på hovedet, for han er Guds billede og
afglans. Men kvinden er mandens afglans.
------------------------------------------------Nisa 4:28 - Mennesket er skabt svagt.
İbrahim 14:34 - Mennesket er fuldt af uret og
utaknemmeligt!
Shura 42:11 - Skaber... har skabt jer af par af
jer selv... Der findes intet som Ham. Han er Den
Hørende og Den Seende.
Asr 103:2- Mennesket er I fortabelse.
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Da Gud bortviste Adam og Eva fra Edens Have,
udtalte han da at der ville være fjendskab mellem
manden og kvinden?
BibelNej/ JaKoranen
1 Mosebog 3:13-15 - 13. Gud Herren spurgte så
kvinden: ”Hvad er det, du har gjort?” Hun svarede:
Slangen forledte mig til at spise. 15. Jeg sætter
fjendskab mellem dig og kvinden, mellem dit afkom og
hendes: Hendes afkom skal knuse dit hoved, og du skal
bide hendes afkom i hælen.
----------------------------------------------------A’raf 7:23-25 - 23. “Herre” sagde de. “Vi har
handlet uret mod os selv! Hvis Du ikke tilgiver
os og forbarmer Dig over os, vil vi være blandt
de fortabte” 24. Han sagde: ”Stig ned! I skal
være fjender indbyrdes. På Jorden skal I have et
opholdssted og nyde livet for en tid.” 25. Han
sagde: “På den skal I leve, og på den skal I dø,
og af den skal I engang oprejses.”
Taha 20:123- Han sagde: “Stig ned herfra, I to! Alle
sammen! I skal være fjender indbyrdes.”
Kommentar: Den fjenskab som Gud udtalte i
Bibelen var ikke mellem Adam og Eva men mellem
Satan og menneskeheden.
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182.
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183.

I historien om syndefloden, efter at en af hans
sønner druknede, blev Noas ark stående på fjellet
Judi?
BibelNej/ JaKoranen
1 Mosebog 7:7- Så gik Noa sammen med sine sønner,
sin kone og sine svigerdøtre ind i arken for at
undslippe vandfloden...
1 Mosebog 8:4 & 18 - 4. i den syvende måned gik
arken på grund på Ararats bjerge...
1 Mosebog 10:1- Dette er Noas sønner Sem, Kam og
Jafets slægter; efter vandfloden fik de sønner.
1 Peter 3:20 - i Noas dage... i den blev nogle få,
nemlig otte sjæle, frelst gennem vand.
------------------------------------------------Hud 11:42-44 - 42. Da det nu sejlede ud med dem, på
bølger som bjerge, råbte Noah til sin søn, der stod
alene tilbage: “Kære søn, kom om bord med os! Du skal
ikke være sammen med de vantro!” 43. Denne sagde: “Jeg
søger tilflugt på et bjerg, der vil beskytte mig mod
vandet”… Så trængte bølgerne sig imellem de to. Han var
en af dem, der blev druknet… 44. Skibet lagde sig
til rette på al-Djudi.

184.

Sagde Gud udtrykkeligt at løftet om velsignelse
for Abrahams efterkommere ville komme gennem
Isaks afstamning, og ikke fra Ismael?
BibelJa/ NejKoranen
1 Mosebog 16:11-12 - 11. Og Herrens engel sagde
til hende: Se, du er med barn; Se, du er med
barn; og give ham navnet Ismael… 12. Han skal
blive et vildæsel af et menneske; hans hånd skal
være vendt mod alle og alles hånd mod ham.
1 Mosebog 17:18-21 - 21. Men min pagt opretter
jeg med Isak, som Sara skal føde dig næste år ved
denne tid.
------------------------------------------------Nisa 4:163 - Vi gav åbenbaringer til Abraham,
Ismael... og Jesus...
Meryem 19:54 - Ismael... Han var udsending og
profet.
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185.

Rejste Abraham nogensinde til Mekka for at ofre
dyr på Ka’ba?
BibelNej/ JaKoranen
1. Ur i Kaldea (1 Mosebog 11:31; Gerninger 7:2-4)
2. Haran (1 Mosebog. 12:1-4; Gerninger 7:4)
3. Damascus (1 Mosebog 15:2)
4. Shechem (1 Mosebog 12:6, 7)
5. Bethel (1 Mosebog 12:8)
6. Egypt (1 Mosebog 12:9-20)
7. Bethel (1 Mosebog 13:1-9)
8. Hebron
(1 Mosebog 13:10-18)
9. Dan (1 Mosebog 14:1-14)
10. Hobah (1 Mosebog 14:15, 16)
11. Salem (1 Mosebog 14:17-21)
12. Hebron (1 Mosebog 15:1-21; 17:1-27, Gen. 16)
13. Gerar (1 Mosebog 20:1-18)
14. Beersheba (1 Mosebog 21:1-34)
15. Moriah (1 Mosebog. 22:1-18)
16. Hebron (1 Mosebog 23:1-20)
------------------------------------------------Hajj 22:26 - Og da Vi gjorde Husets sted til
bolig for Abraham... Rens Mit hus til dem, der
går rundt om det, til dem, der står og knæler og
kaster sig ned i bøn!
Kommentar: Bibelen indikere at Abraham aldrig
tog til Mekka. Han døde i en alder af 175 i Hebron.

186.

Var Abraham klar til at ofre sin eneste søn Isak,
som en ofring til Gud?
BibelJa/ NejKoranen
1 Mosebog 22:2 & 9-12 - 2. Tag Isak, din eneste søn,
ham, du elsker, og begiv dig til Morija-landet.
Dér skal du bringe ham som brændoffer...
------------------------------------------------Saaffat 37:100-107 - 102. Da denne var blevet gammel nok
til at gå ham til hånde, sagde han: “Min kære søn! Jeg
drømmer, at jeg bringer dig som slagtoffer- se, hvad
mener du?” denne sagde: “Far, gør, hvad du bliver
befalet... 107. Vi løste ham mod et vældigt slagtoffer.
Kommentar: I Koranen er det ikke tydeligt
hvilken søn Abraham skulle ofre.
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187.

Blev Abrahams søn Ismael betragtet som en profet?
BibelNej/ JaKoranen
1 Mosebog 16:7-15 - 8. Hagar… 11. Se, du er med
barn; du skal føde en søn og give ham navnet
Ismael,... 12. Han skal blive et vildæsel af et
menneske; hans hånd skal være vendt mod alle og
alles hånd mod ham…
Galaterne 4:22-31 - 22. Der står jo skrevet, at
Abraham fik to sønner, én med trælkvinden og én
med den frie kvinde. 31. Så er vi ikke børn af
trælkvinden, brødre, men af den frie kvinde.
------------------------------------------------Nisa 4:163- Vi gav åbenbaringer til Abraham,
Ismael…
Meryem 19:54 - Tænk på Ismael I Skriften! Han var
ordholdende. Han var udsending og profet.

188.

Var det Abraham som blev kastet ind i ilden fordi
han nægtede at tilbede afguder?
BibelNej/ JaKoranen
Daniel 3:1-30 - 19. Da blev Nebukadnesar opfyldt
af vrede mod Shadrak, Meshak og Abed-Nego, og
hans ansigt blev ganske fortrukket. Han befalede,
at ovnen skulle ophedes syv gange så meget som
sædvanlig.
------------------------------------------------Enbiya 21:51-71 - 66. Han sagde: “Vil I istedet for
Gud tjene noget, der hverken kan være jer til skade
eller til gavn?” 68. De sagde: “Brænd ham! Hjælp
jeres guder, hvis I vil gøre noget!”
Kommentar: I Bibelen var det ikke Abraham som
blev kastet ind i ilden fordi han nægede at
tilbede afguder; denne historie henviser til
Sadrak, Meshak og Abednego. Jf. Ankebut 29:16-24
& Saffat 37:83 & 97.
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189.

Da Moses spurgte om han kunn se Guds herligheder,
tillod Gud at Moses faktisk så Guds bagside i en
form som lignede menneskets?
BibelJa/ NejKoranen
2 Mosebog 33:18-23 - 18. Da sagde Moses: ”Lad mig
dog se din herlighed. 22. Når min herlighed går
forbi, stiller jeg dig i klippespalten og dækker
med hånden for dig, til jeg er kommet forbi: 23.
Derefter tager jeg min hånd væk, så du får mig at
se fra ryggen. Mit ansigt må ingen se.
------------------------------------------------A'raf 7:143 - Da Moses kom til det aftalte møde med
Os, og hans Herre talte til ham, sagde han:”Herre!
Vis Dig for mig, så jeg kan se dig!” Denne svarede:
”Du vil ikke få Mig at se. Men se på bjerget! Hvis
det bliver stående, som det star, skal du få Mig at
se.” Og da hans Herre viste sig for bjerget, gjorde
Han det til støv, og Moses faldt til jorden som ramt
af lynet. Da han var kommet til sig selv igen, sagde
han ”Højlovet være Du! Til Dig omvender jeg mig og
bliver den første troende.”
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han ”Højlovet være Du! Til Dig omvender jeg mig og
bliver den første troende.”

Levede Haman i samme tidsperiode som Moses og
Farao?
BibelNej/ JaKoranen
2 Mosebog 2:9-10 - 9. Faraos datter sagde til
hende: Tag denne dreng med, og am ham for mig...
10. og hun gav ham navnet Moses; for jeg har
trukket ham op af vandet.
Ester 3:1 - Nogen tid efter ophøjede kong
Ahasverus agagitten Haman, Hammedatas søn. Han
forfremmede ham og gav ham en stilling over alle
sine stormænd.
------------------------------------------------Mü'min 40:23-24 & 36-37 - 23. Vi sendte Moses ud med
Vore tegn o gen tydelig bemyndigelse. 24. Til Farao,
Haman…” 36. “Haman!” sagde Farao. “Byg mig et palads!
Måske kan jeg nå op til rebstigerne”.
Kommentar: Moses og Farao levede omkring 1450
f.Kr.; Men Haman i bogen om Ester levede 1000 år
efter under Ahasuerus rige. (Kong Xerxes) 486-474
f.Kr.
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191.

Indførte Gud påskefesten for at minds om at Israels
førstefødte blev reddet fra dødsengelen som
passerede over dem gennem de sidste 10 plager som
Gud sendte over Egypten?
BibelJa/ NejKoranen
2 Mosebog 12:1-24 - 12. Samme nat vil jeg gå gennem
Egypten, og jeg vil dræbe alle førstefødte i
Egypten... 14. Denne dag skal I have som mindedag, og
I skal fejre den som en fest for Herren;
Matthæus 26:17-19 - 17. Jesus… Jeg vil gerne spise
påskemåltidet i dit hus sammen med mine disciple.
------------------------------------------------Isra 17:101 - Vi gav Moses ni tydelige tegn...
Farao sagde til ham: “Mose! Jeg tænker, at du er
forgjort."
Neml 27:12 - Det var ét af ni tegn til Farao og
hans folk... Da Vore tegn kom til dem, synlige,
sagde de: “Dette er åbenlyst trolddom!”

192.

Var det Saul (Talut) som tested sine soldater med
hvordan de drak vand?
BibelNej/ JaKoranen
Dommer 7:2-6 - 5. Så førte Gideon sine folk ned
til kilden. Og Herren sagde til ham: ”Alle dem,
der labber vandet i sig som hunde, skal du skille
ud fra alle dem, der lægger sig på knæ for at
drikke.
------------------------------------------------Bakara 2:247-252 - 247. Deres profet aged til
dem: “Gud har sendt jer Saul som konge”… 249. Da
Saul drog ud med sine krigere, sagde han: “Gud
vil sætte jer på prøve med en flod: Den, der
drikker af den, skal ikke gå med mig, mens den,
der ikke nyder noget af den eller kun øser en
håndfuld op, skal gå med mig”.
Kommentar: I Bibelen var det ikke Saul men Gideon
som testede sine soldater med hvordan de drak
vand. Saul levede under Davids tid fra omrking
1010 < 971 f.Kr. men Gideon levede hundrede år
før dem fra omkring 1162 < 1122 f.Kr.
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193.

Blev Jesus født i en stald i Bethlehem?
BibelJa/ NejKoranen
Mikas 5:2 - Du, Betlehem... Fra dig skal der udgå
én, som skal være hersker i Israel; hans udspring
er i fortiden, i ældgamle dage.
Matthæus 2:1-11- 1. Da Jesus var født i Betlehem i
Judæa i kong Herodes' dage… 3. Herodes...og
spurgte dem, hvor Kristus skulle fødes... 5. De
svarede ham: ”I Betlehem i Judæa. For således er
der skrevet ved profeten...
Lukas 2:4-16 - 4. Også Josef drog op... til
Davids by, som hedder Betlehem... 5. med Maria,
sin forlovede, som ventede et barn. 6. Og mens de
var dér, kom tiden, da hun skulle føde.
------------------------------------------------Meryem 19:23 - 23. Fødselsveerne drev hende hen
til palmetræets stamme...

194.

Fulgte de tre vise mænd fra Østen julestjernen
til Betlehem hvor de fandt Jesus som spædbarn, og
bøjede de sig for ham i tilbedelse?
BibelJa/ NejKoranen
Matthæus 2:1-11 - 1. Da Jesus var født i Betlehem i
Judæa i kong Herodes' dage, se, da kom der nogle
vise mænd fra Østerland til Jerusalem, 2. g
spurgte: ”Hvor er jødernes nyfødte konge? For vi
har set hans stjerne gå op og er kommet for at
tilbede ham... 9. og se, stjernen, som de havde
set gå op, gik foran dem, indtil den stod stille
over det sted, hvor barnet var. 10. Da de så
stjernen, var deres glæde meget stor. 11. Og de
gik ind i huset og så barnet hos dets mor Maria,
og de faldt ned og tilbad det.
------------------------------------------------Kommentar: Der er ingen historie som denne
registreret i Koranen.

193.

Blev Jesus født i en stald i Bethlehem?
BibelJa/ NejKoranen
Mikas 5:2 - Du, Betlehem... Fra dig skal der udgå
én, som skal være hersker i Israel; hans udspring
er i fortiden, i ældgamle dage.
Matthæus 2:1-11- 1. Da Jesus var født i Betlehem i
Judæa i kong Herodes' dage… 3. Herodes...og
spurgte dem, hvor Kristus skulle fødes... 5. De
svarede ham: ”I Betlehem i Judæa. For således er
der skrevet ved profeten...
Lukas 2:4-16 - 4. Også Josef drog op... til
Davids by, som hedder Betlehem... 5. med Maria,
sin forlovede, som ventede et barn. 6. Og mens de
var dér, kom tiden, da hun skulle føde.
------------------------------------------------Meryem 19:23 - 23. Fødselsveerne drev hende hen
til palmetræets stamme...

194.

Fulgte de tre vise mænd fra Østen julestjernen
til Betlehem hvor de fandt Jesus som spædbarn, og
bøjede de sig for ham i tilbedelse?
BibelJa/ NejKoranen
Matthæus 2:1-11 - 1. Da Jesus var født i Betlehem i
Judæa i kong Herodes' dage, se, da kom der nogle
vise mænd fra Østerland til Jerusalem, 2. g
spurgte: ”Hvor er jødernes nyfødte konge? For vi
har set hans stjerne gå op og er kommet for at
tilbede ham... 9. og se, stjernen, som de havde
set gå op, gik foran dem, indtil den stod stille
over det sted, hvor barnet var. 10. Da de så
stjernen, var deres glæde meget stor. 11. Og de
gik ind i huset og så barnet hos dets mor Maria,
og de faldt ned og tilbad det.
------------------------------------------------Kommentar: Der er ingen historie som denne
registreret i Koranen.

193.

Blev Jesus født i en stald i Bethlehem?
BibelJa/ NejKoranen
Mikas 5:2 - Du, Betlehem... Fra dig skal der udgå
én, som skal være hersker i Israel; hans udspring
er i fortiden, i ældgamle dage.
Matthæus 2:1-11- 1. Da Jesus var født i Betlehem i
Judæa i kong Herodes' dage… 3. Herodes...og
spurgte dem, hvor Kristus skulle fødes... 5. De
svarede ham: ”I Betlehem i Judæa. For således er
der skrevet ved profeten...
Lukas 2:4-16 - 4. Også Josef drog op... til
Davids by, som hedder Betlehem... 5. med Maria,
sin forlovede, som ventede et barn. 6. Og mens de
var dér, kom tiden, da hun skulle føde.
------------------------------------------------Meryem 19:23 - 23. Fødselsveerne drev hende hen
til palmetræets stamme...

194.

Fulgte de tre vise mænd fra Østen julestjernen
til Betlehem hvor de fandt Jesus som spædbarn, og
bøjede de sig for ham i tilbedelse?
BibelJa/ NejKoranen
Matthæus 2:1-11 - 1. Da Jesus var født i Betlehem i
Judæa i kong Herodes' dage, se, da kom der nogle
vise mænd fra Østerland til Jerusalem, 2. g
spurgte: ”Hvor er jødernes nyfødte konge? For vi
har set hans stjerne gå op og er kommet for at
tilbede ham... 9. og se, stjernen, som de havde
set gå op, gik foran dem, indtil den stod stille
over det sted, hvor barnet var. 10. Da de så
stjernen, var deres glæde meget stor. 11. Og de
gik ind i huset og så barnet hos dets mor Maria,
og de faldt ned og tilbad det.
------------------------------------------------Kommentar: Der er ingen historie som denne
registreret i Koranen.

193.

Blev Jesus født i en stald i Bethlehem?
BibelJa/ NejKoranen
Mikas 5:2 - Du, Betlehem... Fra dig skal der udgå
én, som skal være hersker i Israel; hans udspring
er i fortiden, i ældgamle dage.
Matthæus 2:1-11- 1. Da Jesus var født i Betlehem i
Judæa i kong Herodes' dage… 3. Herodes...og
spurgte dem, hvor Kristus skulle fødes... 5. De
svarede ham: ”I Betlehem i Judæa. For således er
der skrevet ved profeten...
Lukas 2:4-16 - 4. Også Josef drog op... til
Davids by, som hedder Betlehem... 5. med Maria,
sin forlovede, som ventede et barn. 6. Og mens de
var dér, kom tiden, da hun skulle føde.
------------------------------------------------Meryem 19:23 - 23. Fødselsveerne drev hende hen
til palmetræets stamme...

194.

Fulgte de tre vise mænd fra Østen julestjernen
til Betlehem hvor de fandt Jesus som spædbarn, og
bøjede de sig for ham i tilbedelse?
BibelJa/ NejKoranen
Matthæus 2:1-11 - 1. Da Jesus var født i Betlehem i
Judæa i kong Herodes' dage, se, da kom der nogle
vise mænd fra Østerland til Jerusalem, 2. g
spurgte: ”Hvor er jødernes nyfødte konge? For vi
har set hans stjerne gå op og er kommet for at
tilbede ham... 9. og se, stjernen, som de havde
set gå op, gik foran dem, indtil den stod stille
over det sted, hvor barnet var. 10. Da de så
stjernen, var deres glæde meget stor. 11. Og de
gik ind i huset og så barnet hos dets mor Maria,
og de faldt ned og tilbad det.
------------------------------------------------Kommentar: Der er ingen historie som denne
registreret i Koranen.

195.

195.

Citerer forfatrene af de hellige bøger nogensinde
jødiske fabler so mom de var faktiske historiske
begivenheder?
BibelNej/ JaKoranen
1 Timotheus 1:4 - eller holde sig til myter og
endeløse stamtavler, for det fører til nytteløse
diskussioner i stedet for at fremme Guds frelsesplan.
2 Timotheus 4:4- De vil vende det døve øre til
sandheden og i stedet lytte til myter.
2 Peter 1:16- Det var ikke opspind og myter, vi
bragte videre, dengang vi fortalte jer om, at
vores Herre, Jesus Kristus, vil komme igen med
stor kraft og herlighed, for vi har med egne øjne
set hans fantastiske storhed.
------------------------------------------------Enfal 8:31 - Når Vore tegn bliver læst op for
dem, siger de… “Det er intet andet end sagn fra
de tidligere slægter.”
Kommentar: For flere beskyldninger ang. Brugen af
fabler se: En’am 6:25, Nahl 16:24, Mu’m’nun
23:83, Furkan 25:4-5, Neml 27:68, Akhaf 46:17,
Kalem 68:15 & Mutaffifin 83:13.
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Udførte Jesus nogensinde et mirakel som barn som
er blevet nedskrevet?
BibelNej/ JaKoranen
Lukas 3:21-23 - 21. Og det skete, da hele folket
lod sig døbe, og også Jesus blev døbt… 23. Jesus
var omkring tredive år...
Johannes 2:9-11 - 9. vandet, der var blevet til
vin... 11. Dette gjorde Jesus i Kana i Galilæa som
begyndelsen på sine tegn og åbenbarede sin herlighed.
------------------------------------------------Al-i İmran 3:49 - Han vil sige: ”Jeg bringer jer et tegn
fra jeres Herre: Jeg vil skabe jer noget af ler, der har
form som en fugl. Jeg vil så blæse luft ind i den, og da
vil den, med Guds tilladelse, blive til en fugl.”
Maide 5:110 - “Jesus, Marias søn!... jeg styrkede
dig med den hellige ånd, så du I vuggen og som
voksen kunne tale til menneskene… da du med Min
tilladelse af ler skabte noget i form af en fugl
og blæste ind i den, så den med Min tilladelse
blev til en fugl...
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Vågnede syv mænd og en hund egentlig i en hule
efter at have sovet der for 309 år?
BibelNej/ JaKoranen
1 Timotheus 4:7 - Men afvis de ugudelige myter.
Titus 1:14 - og holde op med at hænge sig i
jødiske myter og påbud fra folk, der har vendt
sig fra sandheden.
2 Timoteus 4:4 - De vil vende det døve øre til
sandheden og i stedet lytte til myter.
------------------------------------------------Kehf 18:9-25 - 9. Regner du hulens folk og
indskriften for at være noget forunderligt blandt
Vore tegn?... 25. De var I deres hule i
trehundrede år og derpå yderligere i ni.
Kommentar: Den tidligste version af denne
historie forekommer i Jakob af Sarung (450-521)
og Gregory af Tours (538-594 e.Kr.) Wikipedia:
”De syv sovende i Efesos”.

198.

Samlede Solomon virkelig en hær bestående af
dæmoner, mennesker og fugle til at kæmpe?
BibelNej/ JaKoranen
1 Timotheus 4:7- Men afvis de ugudelige myter.
2 Timotheus 4:4 - De vil vende det døve øre til
sandheden og i stedet lytte til myter.
2 Peter 1:16 - Det var ikke opspind og myter, vi
bragte videre, dengang vi fortalte jer om, at
vores Herre, Jesus Kristus, vil komme igen med
stor kraft og herlighed, for vi har med egne øjne
set hans fantastiske storhed.
------------------------------------------------Neml 27:17 - Salamons hærskarer af djinner,
mennesker og fugle blev ført til ham I samlet
flok, drevet af sted...
Kommentar: Historien om Kong Solomon, hærfuglen,
og Dronningen af Saba i Neml 27:15-44 er en
jødisk fabel fra II Targum af Ester fra det
2.århundrede e.Kr.
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199.

Forvandlede Gud virkelig mennekser til aber fordi
de brød hviledagen?
BibelNej/ JaKoranen
1 Timotheus 1:4 - eller holde sig til myter og
endeløse stamtavler, for det fører til nytteløse
diskussioner i stedet for at fremme Guds
frelsesplan.
1 Timotheus 4:7 - Men afvis de ugudelige myter.
------------------------------------------------Bakara 2:65-66 - 65. I ved besked med dem af jer,
der begik overtrædelser I forbindelse med
sabbatten, og hvor Vi sagde til dem: “Bliv til
aber, som man kyser bort!” 66. Vi lod dem være et
advarende eksempel for deres samtid og eftertid,
en formaning til de gudfrygtige.
Kommentar: Yusuf Ali indrømmer, at det kun er en
fabel, i hans oversættelse: Meningen af den
hellige Koran, side 34, fodnote 79.

200.

Har Gud udtrykkeligt lovet landet Palestina til
jøderne?
BibelJa/ JaKoranen
Ezekiel 37:21-25 - 21. Dette siger Gud Herren: Jeg
henter israelitterne hjem fra de folkeslag, hvor
de måtte drage hen. Jeg samler dem alle vegne fra
og bringer dem til deres eget land. 22. Jeg gør
dem til ét folk i landet, på Israels bjerge… 25.
De skal bo i det land, jeg gav min tjener Jakob,
der hvor deres fædre boede. De og deres børn og
børnebørn skal bo der for evigt, og min tjener
David skal være deres fyrste til evig tid…
------------------------------------------------Maide 5:20-21 - 20. Og da Moses sagde til sit folk:
“Mit folk! Ihukom Guds nåde over jer, da Han satte
profeter blandt jer og gjorde jer til konger! Han
gav jer, hvad Han ikke har givet nogen i hele
verden”. 21. Mit folk! Gå ind I det hellige land,
som Gud har foreskrevet jer…
İsra 17:104 - Derefter sagde Vi til Israels børn: “Tag
bolig I landet”.
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