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De Heliga Böckerna  

1. 
Är det accepterat att Guds ord är evigt och 

oföränderligt? (Lev-i Mahfuz) 
Bibel  Ja / Ja  Koranen 

Jesaja 40:8.....Gräset torkar bort, blomstret 

förvissnar, men vår Guds ord förbliver evinnerligen.» 

Johannes 1:1-3.....1. I begynnelsen var Ordet, 

och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud. 

1 Petrusbrevet 1:23..... I som ären födda på 
nytt, icke av någon förgänglig säd, utan av en 

oförgänglig: genom Guds levande ord, som förbliver. 

------------------------------------------------- 

Yunus 10:64.....Till dem är budskapet [om lycka] i detta 

liv och evig salighet riktat. Ingenting kan rubba Guds 

löfte. Detta är den stora, den lysande segern. 

Kaf 50:29..... Min dom står fast... 
Notering:  I islamisk historia fanns det två 

motsatta åsikter i detta ämne vilket ledde till 

inbördes strider. ”Mu’tazelites” sade "Nej" i 

dessa frågor, och ”Ash’arites” sade "Ja". De 

flesta muslimer idag skulle säga "Ja". 

2. 
Är det accepterat att den Heliga Bibeln är Guds 

Ord? (Tevrat, Zebur & Injil) 
Bibel  Ja / Ja  Koranen 

Romabrevet 15:4.....Ty allt vad som fordom har blivit 

skrivet, det är skrivet oss till undervisning, för 

att vi, genom ståndaktighet och genom den tröst som 

skrifterna giva, skola bevara vårt hopp. 

1 Korinthierbrevet 14:37.....inse att vad jag 

skriver till eder är Herrens bud 

------------------------------------------------- 

Nisa 4:136.....Troende! Håll [fast vid] er tro på 

Gud och Hans Sändebud och på den Skrift som Han 

har uppenbarat för Sitt Sändebud och på det som 

uppenbarades i äldre tid; 

Ankebut 29:46.....säg: "Vi tror på det som har 

uppenbarats för oss och det som har uppenbarats för er 

Shura 42:15..... Gud är vår Herre och er Herre.  
Låt oss inte tvista! 

 

 



3. 
Valde Gud att kommunicera sitt skriftliga Ord i 

Bibeln, specifikt genom Judarna? 
Bibel  Ja / Ja  Koranen 

Romabrevet 3:1-2.....1.  Vilket företräde hava då 
judarna, eller vad gagn hava de av omskärelsen? 

2. Jo, ett stort företräde, på allt sätt; först 
och främst det, att de hava blivit betrodda med 

Guds löftesord. 

Romabrevet 9:4.....De äro ju israeliter, dem 

tillhöra barnaskapet och härligheten och 

förbunden och lagstiftningen och tempeltjänsten 

och löftena. 

------------------------------------------------- 

Ankebut 29:27..... Och Vi skänkte [Abraham sonen] 
Isak och [sonsonen] Jakob och kallade flera av 

hans efterkommande till profeter och skänkte dem 

uppenbarelsen. 

Jathiyah 45:16.....Israels barn Skriften och rätt att 

styra och döma [i enlighet med Guds lag] och Vi lät 

profeter uppstå bland dem; och Vi sörjde för dem med 

goda och nyttiga ting och Vi visade dem sådan nåd som 

Vi inte har visat något annat folk. 

4. 
Gjorde Gud ge Bibelns profeter möjligheten att 

göra uppenbara mirakel som en bekräftelse på att 

de skickades av Gud? 
Bibel  Ja / Ja  Koranen 

2 Mosebok 10:1—2.....At upang iyong maisaysay sa mga 

pakinig ng iyong anak, at sa anak ng iyong anak, 

kung anong mga bagay ang ginawa ko sa Egipto, at ang 

aking mga tandang ginawa sa gitna nila; upang inyong 

maalaman, na ako ang Panginoon. 

Hebreerbrevet 2:4.....varjämte Gud själv 

ytterligare gav sitt vittnesbörd genom tecken och 

under och allahanda kraftgärningar, och genom att 

utdela helig ande, allt efter sin vilja. 

------------------------------------------------- 

Bakara 2:92.....Moses kom till er med klara vittnesbörd 

Al-i İmran 3:183..... säg [till dem]: "Före mig 
har profeter kommit till er med klara vittnesbörd 

och med det ni säger.  

  

 

 



5. 
Går "Gud" att skydda alla hans heliga böcker från 

förändring och korruption? (Syfte / Niyet) 
Bibel  Ja / Ja  Koranen 

Jesaja 14:24 & 26-27.....6. HERRENS tal är ett rent tal, 

likt silver som rinner ned mot jorden, luttrat i degeln, 

renat sju gånger. 7. Du, HERRE, skall bevara dem, du 

skall beskydda dem för detta släkte evinnerligen. 

Matteus 24:35..... Himmel och jord skola förgås, 
men mina ord skola aldrig förgås. 

------------------------------------------------- 

Hijr 15:9.....Det är Vi som har uppenbarat denna 

Koran steg för steg och Vi skall helt visst slå 

vakt om den! 

Saffat 37:3 & 7.....3. och som läser högt [Guds] 

påminnelser! 7. ett skydd mot alla upproriska andar, 

6. 
Är Gud "kapabel" att skydda alla hans heliga 

böcker från förändring och korruption? (Power / 

Kudret) 
Bibel  Ja / Ja  Koranen 

Jesaja 46:9-10.....9. en Gud, vilkens like icke 

finnes; 10. »Mitt rådslut skall gå i fullbordan, 

och allt vad jag vill, det gör jag»; 

Markus 12:24..... Jesus svarade dem: »Visar icke 
eder fråga att I faren vilse och varken förstån 

skrifterna, ej heller Guds kraft? 

Lukas 21:33.....Mbingu na dunia vitapita, lakini 

maneno yangu hayatapita. 

Johannes 10:35.....Mungu aliwaita miungu wale 

waliopewa neno lake; nasi twajua kwamba Maandiko 

Matakatifu yasema ukweli daima. 

------------------------------------------------- 

En'am 6:115..... Ingen kan rubba eller tumma på 
Hans ord; Han är Den som hör allt, vet allt. 

Yunus 10:64..... Ingenting kan rubba Guds löfte. 
Detta är den stora, den lysande segern. 

Jinn 72:26-28.....27. utom det sändebud som Han 

[utser till detta]. Och då sätter Han ut vakter 

framför och bakom sändebudet, 28. för att det skall 

vara uppenbart att [han såväl som de andra 

sändebuden] har kunnat framföra sin Herres budskap. 

Allt som berör dem har Han under uppsikt och Han 

håller räkning på allt [i Sin skapelse]. 

 

 
 



7. 
Skulle Gud någonsin tillåta Satan, demoner eller 

mänskligheten att motverka sitt eget "syfte" och 

"makt" genom att ändra och korrumpera den 

verkliga texten i de heliga böckerna som han 

skickade? (Tahrif bi'l-lafz) 
Bibel  Nej / Nej  Koranen 

Jesaja 55:11.....Magiging gayon ang aking salita 

na lumalabas sa bibig ko: hindi babalik sa akin 

na walang bunga, kundi gaganap ng kinalulugdan 

ko, at giginhawa sa bagay na aking pinagsuguan. 

Lukas 16:17.....Men snarare kunna himmel och jord 

förgås, än en enda prick av lagen kan falla bort. 

------------------------------------------------- 

Hajj 22:52..... Vi har aldrig sänt ett sändebud 
eller en profet före dig utan att Djävulen 

försökt att misstänkliggöra hans avsikter. Men 

Gud korsar Djävulens planer och ger Sina budskap 

fasthet och klarhet. - Gud är allvetande, vis. 

Saffat 37:3 & 7.....3. och som läser högt [Guds] 

påminnelser! 7. ett skydd mot alla upproriska andar, 

Hakka 69:44-47 & 51.....44. Om han [som fått 

uppenbarelserna sig anförtrodda hade tillfogat] 

några ord och påstått att de var Våra, 45. skulle 

Vi ha gripit hans högra hand 46. och sedan ha 

skurit upp hans kroppspulsåder. 47, Ingen av er 

hade då kunnat rädda honom! 51. Helt visst är den 

den absoluta Sanningen. 

8. 
Skulle det vara möjligt för män att verbalt 

förvränga de heliga böckerna genom att misquota dem 

eller tolka dem felaktigt? (Tahrif bi'l-ma'na) 
Bibel  Ja / Ja  Koranen 

Titusbrevet 1:10.....Ty många finnas som icke 

vilja veta av någon myndighet, många som föra 

fåfängligt tal och bedraga människors sinnen; så 

göra i synnerhet de omskurna. 

------------------------------------------------- 
Ali-İmran 3:78..... Bland dem finns helt visst de som 
lindar sina tungor om Skriften för att ni skall tro 

att [deras förvrängda ord] är hämtade ur Skriften, 

fastän de inte är hämtade ur Skriften;  

 

 
 



9. 
Människor som hävdar att Bibeln har förändrats eller 

förvanskats, är de skyldiga till hädelse av Guds 

karaktär och naturliga attribut, genom att antyda att 

antingen så visste inte Gud, eller att Gud inte bryr 

sig, eller att Gud inte kunde göra något åt att Bibeln 

förändrats? (El-Alim, Er-Rahman, Er-Rahim, El-Kadir) 
Bibel  Ja / Ja  Koranen 

Jesaja 14:24 & 27.....24. HERREN Sebaot har svurit 

och sagt: Sannerligen, såsom jag har tänkt, så skall 

det ske, och vad jag har beslutit, det skall 

fullbordas. 27. Ty HERREN Sebaot har beslutit det; 

vem kan då göra det om intet?  

Hebreerbrevet 4:12.....Intet skapat är fördolt för 

honom, utan allt ligger blottat och uppenbart för 

hans ögon; och inför honom skola vi göra räkenskap. 

------------------------------------------------- 

Baqara 2:20, 255.....20. Gud har allt i Sin makt. 

255. GUD - det finns ingen gud utom Han, den 

Levande, skapelsens evige Vidmakthållare. Hans 

allmakts tron omsluter himlarna och jorden. Att 

värna och bevara dem är för Honom ingen börda. 

10. 
Är människor som hävdar att Bibeln har förändrats 

eller förstörts faktiskt skyldig att upphöja 

Satan över Gud genom att antyde att Satan vann 

slaget mot Bibeln över Gud Allsmäktige? (El-Aziz, 

El-Galib, El-Jebbar, El-Muktedir) 
Bibel  Ja / Ja  Koranen 

Psaltaren 94:7-9.....9. Den som har danat ögat, 

skulle han icke se? 

Hebreerbrevet 4:13..... Intet skapat är fördolt för 
honom, utan allt ligger blottat och uppenbart för hans 

ögon; och inför honom skola vi göra räkenskap. 

------------------------------------------------- 

Yunus 10:21.....Säg: "Gud kullkastar era planer 

snabbare [än ni smider dem]; Våra utsända skriver 

ned era listiga påfund." 

Taha 20:5 & 51-52 .....52. [Moses] svarade: 

"Kunskapen om [vad som hänt] dem finns hos min 

Herre, [upptecknad] i ett beslut; min Herre begår 

aldrig ett misstag och Han glömmer ingenting." 

 

 

  

 



11. 
Har Gud en dubbelstandard för sina Heliga Böcker för 

att skydda några av dem, men inte alla av dem? (El-

Adl, El-Hadi, El-Mumim, El-Muksit) 
Bibel  Nej / Nej  Koranen 

Psaltaren 12:6-7.....6. HERRENS tal är ett rent tal, 

likt silver som rinner ned mot jorden, luttrat i degeln, 

renat sju gånger. 7. Du, HERRE, skall bevara dem, du 

skall beskydda dem för detta släkte evinnerligen. 

Lukas 21:33.....Himmel och jord skola förgås, men 

mina ord skola aldrig förgås. 

------------------------------------------------- 

Tevbe 9:111.....[Detta är] ett fast och klart 

löfte, vars sanning Han har bekräftat i Tora och 

Evangeliet och i Koranen, och vem uppfyller sina 

löften bättre än Gud? 

İbrahim 14:47..... TRO INTE att Gud bryter det 
löfte Han gav Sina sändebud; Gud är allsmäktig 

och hämnden är Hans. 

Hajj 22:47.....Gud frångår inte Sitt löfte... 

12. 
Är Guds ord den universella och oföränderliga 

standarden genom vilken Gud kommer att döma hela 

mänskligheten på domens dag? (El-Hakem, El-Hakk, 

El-Hafiz, El-Hasib) 
Bibel  Ja / Ja  Koranen 

Johannes 12:48.....¸ Den som förkastar mig och 
icke tager emot mina ord, han har dock en domare 

över sig; det ord som jag har talat, det skall 

döma honom på den yttersta dagen. 

Ppenbarelseboken 20:12..... Och de döda blevo 
dömda efter sina gärningar, på grund av det som 

var upptecknat i böckerna. 

------------------------------------------------- 

Hijr 15:9-10.....9. Det är Vi som har uppenbarat denna 
Koran steg för steg och Vi skall helt visst slå vakt 

om den! 10. ÄVEN FÖRE din tid [Muhammad] sände Vi 

[Våra sändebud] till folken i det förgångna, 

Zumar 39:69-70....Och boken [där allas handlingar 

är upptecknade] skall tas fram och profeterna och 

[de andra] vittnena tillkallas, och alla skall 

dömas på en grund av sanning och ingen skall 

tillfogas orätt. 

 

 

 



13. 
Tror de troende att tro på en del av Skriften medan 
de inte tror på någon annan del av Skriften? 

Bibel  Nej / Nej  Koranen 
Apostagärningarna 20:27.....Ty jag har icke 
undandragit mig att förkunna för eder allt Guds 
rådslut. 
2 Timotheosbrevet 3:16..... All skrift som är 
ingiven av Gud är ock nyttig till undervisning, 
till bestraffning, till upprättelse, till fostran 
i rättfärdighet, 
------------------------------------------------- 
Bakara 2:85.....Tror ni på vissa delar av 
Skriften och förnekar andra?  
Bakara 2:136 & 285....136. Säg: "Vi tror på Gud och… för 
Moses och Jesus och för [de andra] profeterna av deras 
Herre; vi gör ingen åtskillnad mellan dem. Och vi har 
underkastat oss Hans vilja." 285. SÄNDEBUDET tror på vad 
hans Herre har uppenbarat för honom och de troende med 
honom. De tror alla på Gud och Hans änglar och Hans 
uppenbarelser och Hans sändebud - utan att göra 
åtskillnad mellan Hans sändebud - och de säger: 
Al-i İmran 3:84 & 119.....119. ni tror på 
uppenbarelsen hel och hållen. 
Notering: Bibeln innehåller mer än 90% av de 
Heliga Böckerna som muslimer måste tro på: 
nämligen Tevrat, Zebur, Injil och Qur'an. 

14. 
Vill Gud att de troende av idag läser och lyder 
alla de Heliga Böcker som han har skickat? 

Bibel  Ja / Ja  Koranen 
1 Timotheosbrevet 4:15-16.....15. Tänk på detta, lev 
i detta, så att din förkovran bliver uppenbar för 
alla. 16. Hav akt på dig själv och på din 
undervisning, och håll stadigt ut därmed; ty om du så 
gör, frälsar du både dig själv och dem som höra dig. 
2 Timotheosbrevet 2:15..... Sträva med all flit efter 
att själv kunna träda fram inför Gud såsom en som 
håller provet, en arbetare som icke behöver blygas, 
utan rätt förvaltar sanningens ord. 
------------------------------------------------- 
Al-i Imran 3:79....."Bli Guds hängivna tjänare 
som undervisar [andra] och fördjupar sin egen 
kunskap i Skriften." 
Notering: En beräkning av antalet ord och 
bokstäver i de Heliga Böckerna vilka muslimer är 
skyldiga att tro på, visar att Tevrat, Zebur och 
Injil utgör 90% och Koranen utgör bara 10%.     
  Bibeln:    Ord = 783 137   Brev 3 566 480      

  Koranen:   Ord = 77 934    Brev 326 048 

 
 



15. 
Är lydnaden till Guds Ord det primära villkoret 

för att en person får "välsignelse" i sitt liv? 
Bibel  Ja / Ja  Koranen 

5 Mosebok 11:26-27.....26. Se, jag förelägger 

eder i dag välsignelse och förbannelse: 27. 

välsignelse, om I hören HERRENS eder Guds, bud, 

som jag i dag giver eder, 

5 Mosebok 28:13..... Och HERREN skall göra dig 
till huvud och icke till svans, du skall alltid 

ligga över och aldrig ligga under, om du hör 

HERRENS, din Guds, bud, som jag i dag giver dig, 

för att du skall hålla och göra efter dem, 

5 Mosebok 30:19..... Så må du då välja livet, för 
att du och dina efterkommande mån leva, 

------------------------------------------------- 

Bakara 2:2-4.....4 och dem som tror på det som 

har uppenbarats för dig och på det som har 

uppenbarats före din tid och som har 

förvissningen att det eviga livet [väntar]. 5. 

Det är de som följer Guds vägledning - dem skall 

det gå väl i händer. 

16. 
Är människor som vägrar att läsa och lyda Bibeln 

faktiskt under förbannelsen att vara icke-

troende? (Kafir) 
Bibel  Ja / Ja  Koranen 

Jeremia 11:3.....säg till dem: Så säger HERREN, 

Israels Gud: Förbannad vare den man som icke hör 

detta förbunds ord, 

Hebreerbrevet 12:25-29.....25. Sen till, att I 

icke visen ifrån eder honom som talar. 29. ¸ Ty 
»vår Gud är en förtärande eld». 

------------------------------------------------- 

A’raf 7:36 & 40-49.....36. Men de som påstår att 

Våra budskap är lögn och högmodigt vänder sig ifrån 

dem, deras arvedel är Elden och där skall de förbli 

till evig tid.  

Ankebut 29:46-47.....46. ch ge er inte in i 

diskussioner med efterföljarna av tidigare 

uppenbarelser... 47 Ingen avvisar [mot bättre 

vetande] Våra budskap utom de som är beredda att 

förneka [den uppenbara] sanningen. 

 

 
 



 

17. 
Är det accepterat att Skriftens kanon stängdes med 

slutet av boken av uppenbarelsen? 
Bibel  Ja / Nej  Koranen 

Ppenbarelseboken 22:18-19.....18. För var och en 

som hör de profetians ord, som stå i denna bok 

betygar jag detta: »Om någon lägger något till 

dem, så skall Gud på honom lägga de plågor om 

vilka är skrivet i denna bok. 

-------------------------------------------------  

Al-i İmran 3:19-20.....19. För Gud är [den sanna] 

religionen underkastelse under Hans vilja; de som 

[tidigare] tog emot uppenbarelsen kom att omfatta 

skilda meningar först efter att ha fått [all] 

kunskap och av ovilja och avund mot varandra. 20. 

Om de underkastar sig, då har de funnit 

vägledning, men om de vänder dig ryggen [skall du 

lämna dem i fred];  

18. 
För att Koranen ska kunna betraktas som Guds Ord, 

borde den då vara i fullständig harmoni med den 

historiska Skriften, som den tidigare var skriven 

i Bibeln? 
Bibel  Ja / Nej  Koranen 

1 Korinthierbrevet 14:32-33.....32. ¸ och 
profeters andar äro profeterna underdåniga. 33. 

Gud är ju icke oordningens Gud, utan fridens. 

Galaterbrevet 1:8.....¸ Men om någon, vore det 
ock vi själva eller en ängel från himmelen, 

förkunnar evangelium i strid mot vad vi hava 

förkunnat för eder, så vare han förbannad. 

2 Johannesbrevet 1:9..... Var och en som så går 
framåt, att han icke förbliver i Kristi lära, han 

har icke Gud; den som förbliver i den läran, han 
har både Fadern och Sonen. 

------------------------------------------------- 

Al-i İmran 3:85..... Om någon vill anta någon annan 
religion än Islam kommer detta att vägras honom, och 

i nästa liv skall han stå bland förlorarna. 

Ahzab 33:40.....Troende! Muhammad är inte fader 

till någon av era män. Han är Guds Sändebud och 

Profetlängdens Sigill. Gud har kunskap om allt. 

 

 

 



19. 
Innehåller Koranen grundläggande doktrinära och 
än historiska skillnader som är diametralt 
motsatta vad som finns i Bibeln? 

Bibel  Ja / Nej  Koranen 
1 Johannesbrevet 2:22-24.....23. Var och en som 
förnekar Sonen, han har icke heller Fadern; den 
som bekänner Sonen, han har ock Fadern. 
2 Johannesbrevet 1:9.....Var och en som så går 
framåt, att han icke förbliver i Kristi lära, han 

har icke Gud;  
------------------------------------------------- 
Shuara 26:196-197....196. Dess [sanning] fanns 
helt visst i äldre tiders böcker med nedtecknad 

gudomlig visdom. 197. And has it not been a sign 

to them that it is recognized by the scholars of 

the Children of Israel? 
Fussilat 41:43.....Vad de säger till dig 
[Muhammad] är ingenting annat än det som har 

sagts till de profeter som gick före dig. 

20. 
Är begreppen "inspiration" eller "uppenbarelse" 
detsamma i Koranen som det är i Bibeln? 

Bibel  Nej / Ja  Koranen 
2 Timotheosbrevet 3:16.....All skrift som är 
ingiven av Gud är ock nyttig till undervisning, 

till bestraffning, till upprättelse, till fostran 
i rättfärdighet, 
2 Petrusbrevet 1:20-21.....20. Men det mån I 
framför allt veta, att ingen profetia i något 

skriftens ord kan av någon människas egen kraft 

utläggas. 21. Ty ingen profetia har någonsin 

framkommit av en människas vilja, utan därigenom 

att människor, drivna av den helige Ande, talade 
vad som gavs dem från Gud. 

------------------------------------------------- 
Nisa 4:163.....VI HAR gett dig Vår uppenbarelse 
liksom… och Jesus och Job och Jona och Aron och 

Salomo, och liksom Vi skänkte David en Skrift 
fylld av visdom, 

En'am 6:19 & 93.....19. Säg: "Gud är vittne 
mellan mig och er [att] denna Koran har 

uppenbarats för mig för att jag med den skall 

varna er och alla som nås av den. 93. Vem är mer 

orättfärdig än den som sätter ihop lögner om Gud 
eller säger: "För mig har uppenbarats", trots att 

ingenting har uppenbarats för honom, 

 

 
 



21. 
Borde Judar eller Kristna acceptera Koranen som 

en Helig Bok? 
Bibel  Nej / Ja  Koranen 

5 Mosebok 18:20-22.....20. Men den profet som är 
så förmäten, att han i mitt namn talar vad jag 

icke har bjudit honom tala, eller som talar i 

andra gudars namn, den profeten skall dö. 

Jesaja 8:20..... »Nej, hållen eder till lagen, till 
vittnesbördet!» Så skola förvisso en gång de nödgas 

mana, för vilka nu ingen morgonrodnad finnes. 

-------------------------------------------------  

Nisa 4:82....Ägnar de ingen eftertanke åt det som 

Koranen [innehåller]? De skulle säkert ha funnit 

många motsägelser i den, om den inte varit från Gud. 

Shu’ara 26:196-197.....196. Dess [sanning] fanns 

helt visst i äldre tiders böcker med nedtecknad 

gudomlig visdom. 197. Är det inte ett tecken för dem 

att lärda män bland Israels barn visste detta? 

22. 
Efter att Gud har skickat en Helig Bok, skulle 

han någonsin senare känna behovet av att upphäva 

eller avskaffa några av dess verser? (Mensuh & Nesih) 
Bibel  Nej / Ja  Koranen 

Psaltaren 89:34.....Jag skall icke bryta mitt förbund, 

och vad mina läppar hava talat skall jag ej förändra. 

Lukas 16:17.....Men snarare kunna himmel och jord 

förgås, än en enda prick av lagen kan falla bort. 

Johannes 10:35..... Om han nu har kallat för 
gudar dem som Guds ord kom till -- och skriften 

kan ju icke bliva om intet -- 

------------------------------------------------- 

Bakara 2:106..... Varje vers [uppenbarelse] som 
Vi upphäver eller överlämnar åt glömskan ersätter 

Vi med en bättre eller en lika god. 

Ra'd 13:39..... Gud upphäver eller bekräftar vad 
Han vill [av tidigare budskap]; hos Honom är all 

uppenbarelses källa. 

Nahl 16:101..... Och när Vi låter ett budskap 
ersättas av ett [annat] - Gud är väl medveten om 

vad Han uppenbarar, steg för steg - säger de: 

"Detta har du [själv] satt samman!" 

İsra 17:86..... Om Vi ville kunde Vi helt visst 
utplåna allt vad Vi har uppenbarat för dig. 

 
 

 



23. 
Om Koranen kom ner från "Världens Herre" och 

bekräftades av en grupp demoner, skulle detta vara 

ett gott tecken på att den kom från Gud? 
Bibel  Nej / Ja  Koranen 

Johannes 14:30.....denna världens furste kommer. 

I mig finnes intet som hör honom till;  

2 Korinthierbrevet 4:3—4.....3. Och om vårt 

evangelium nu verkligen är bortskymt av ett täckelse, 

så finnes det täckelset hos dem som gå förlorade. 4. 

Ty de otrognas sinnen har denna tidsålders gud så 

förblindat, att de icke se det sken som utgår från 

evangelium om Kristi, Guds egen avbilds, härlighet. 

------------------------------------------------- 

Yunus 10:37.... Denna Koran kan inte ha ställts samman 
utan Guds medverkan; nej, [den har uppenbarats] för 

att bekräfta vad som ännu består [av äldre tiders 

uppenbarelser], och för att ge en fast och klar form 

åt Guds lag, [uppenbarad] - ingen skall tvivla på 

detta - av världarnas Herre. 

Ahkaf 46:29-30.....29. OCH SE, Vi lät en liten skara 
av osynliga väsen närma sig dig [Muhammad], så att de 

kunde höra [dig läsa ur] Koranen… 30. och den leder 

[lyssnaren] till sanningen och till en rak väg. 

24. 
Skulle en Helig Bok haft ett behov av att 

upprepade gånger förneka att den är från Satan? 
Bibel  Nej / Ja  Koranen 

Matteus 7:15-20.....15. Tagen eder till vara för 

falska profeter… 16. Av deras frukt skolen I 

känna dem. 

------------------------------------------------- 

Nahl 16:98..... NÄR DU [vill] läsa Koranen, be då 
Gud beskydda dig mot Djävulen, den utstötte. 

Sebe 34:8 & 46.....8. Kanske har han själv diktat 

ihop [denna] lögn om Gud eller också är han besatt av 

andar!" 46. Er landsman är inte besatt av andar;  

Tekvir 81:22 & 25.....22. Er landsman är inte 

besatt av andar – 25. Och i [Skriften] finns 

ingalunda ord av en utstött demon. 

Notering : Hz. Muhammed förnekade ofta att han 

var demonbesatt: 15: 6-7, 23:70, 37:36, 44:14, 

51: 50-52, 68:51. 

 
 



Gud och Allah 
25. 

Tror alla Judar, Kristna och Muslimer på att det 

bara finns "en" sann Gud? (Vahdet-i Vüjüd) 
Bibel  Ja / Ja  Koranen 

5 Mosebok 6:4..... Hör, Israel! HERREN, vår gud, 
HERREN är en. 

1 Timotheosbrevet 2:5-6.....5. Ty en enda är Gud, 

Jakobsbrevet 2:19....Du tror att Gud är en. Däri 

gör du rätt;  

------------------------------------------------- 

Bakara 2:163..... ER GUD är den Ende; 
Nisa 4:87 & 171.....87. Gud - det finns ingen gud 

utom Han… 171. Gud är den Ende Guden 

Maide 5:73.....ingen annan gud finns än Gud, den Ende. 

Nahl 16:22 & 51....Er Gud är den Ende Guden.  

51. Han är En Gud 

Kasas 28:70....Han är Gud, det finns ingen gud 

utom Han 

İhlas 112:1..... SÄG: "Han är Gud - En, 
26. 

Är det mesta av Allah’s karaktär och naturliga 

attribut som det står i Koranen, i överensstämmelse 

med Guds attribut som det står i Bibeln? (Esmaül-

Husna) 
Bibel  Ja / Ja  Koranen 

Jesaja 40:28..... Vet du då icke, har du ej hört 
det, att HERREN är en evig Gud, han som har 

skapat jordens ändar? Han bliver ej trött och 

uppgives icke, hans förstånd är outrannsakligt. 

------------------------------------------------- 

Bakara 2:255..... GUD - det finns ingen gud utom 
Han, den Levande, skapelsens evige 

Vidmakthållare. Slummer överraskar Honom inte och 

inte heller sömn. Honom tillhör allt det som 

himlarna rymmer och det som jorden bär.  

Hashr 59:23..... Han är Gud; ingen gudom finns 
utom Han, Konungen, den Helige, Han [som skänker] 

fred, Han som [väcker och vidmakthåller] tron, 

Han som vakar [över uppenbarelsen], den Mäktige, 

Han som betvingar och återupprättar, Han vars 

storhet [ingen kan fatta]! 

 
 



27. 
Är "Guden" av Bibeln och "Allah" av Koranen en 
och samma enhet? 

Bibel  Nej / Ja  Koranen 
2 Mosebok 3:14..... Gud sade till Mose: »Jag är 
den jag är.» Och han sade vidare: »Så skall du 

säga till Israels barn: 'Jag är' har sänt mig 

till eder. 

1 Johannesbrevet 5:20..... Jesus Kristus. Denne 
är den sanne Guden och evigt liv. 
2 Johannesbrevet 1:9..... Var och en som så går 
framåt, att han icke förbliver i Kristi lära, han 

har icke Gud; den som förbliver i den läran, han 

har både Fadern och Sonen. 

------------------------------------------------- 
Ankebut 29:46.....- och säg: "Vi tror på det som 

har uppenbarats för oss och det som har 

uppenbarats för er, och vår Gud och er Gud är en 

och samme Gud och vi underkastar oss Hans vilja." 

Safat 37:126.....Gud, er Herre och era förfäders 
Herre!" 

28. 
Är Guds eviga och oföränderliga namn "Yahweh"? 

Bibel  Ja / Nej  Koranen 
2 Mosebok 3:15.....Och Gud sade ytterligare till 

Mose: »Så skall du säga till Israels barn: 

HERREN, edra fäders Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud 

och Jakobs Gud, har sänt mig till eder. Detta 

skall vara mitt namn evinnerligen, och så skall 

man nämna mig från släkte till släkte. 
Johannes 8:58..... Jesus sade till dem: 
»Sannerligen, sannerligen säger jag eder: Förrän 

Abraham blev till, är jag.» 

------------------------------------------------- 
A'raf 7:180..... GUDS är fullkomlighetens sköna 
namn; anropa Honom alltså med dessa [namn] och 

håll er på avstånd från dem som missbrukar dem. 

Isra 17:110..... Säg: "Anropa Gud eller anropa 
den Nåderike! Med vilket namn ni än anropar Honom 

[är Han En och Densamme] - fullkomlighetens sköna 

namn är Hans. 

Notering: Guds speciala namn "Yahweh" används 6 
823 gånger i Bibeln men finns inte alls med bland 

Guds 99 namn (Esmaül-Husna) i Koranen. Jfr Taha 

20: 8, Rahman 55:78 & Hashr 59:24. 

 

 

  

  



29. 
Finns det vers i de heliga böckerna om att Gud är 

"helig"? (El-Kuddus) 
Bibel  Ja / Ja  Koranen 

Jesaja 6:3.... Och den ene ropade till den andre 
och sade: »Helig, helig, helig är HERREN Sebaot;  

Jesaja 40:25..... Vid vem viljen I då likna mig, 
så agg jag skulle vara såsom han? säger den Helige. 

Jesaja 57:15..... Ty så säger den höge och 
upphöjde, han som tronar till evig tid och heter 

»den Helige»: Jag bor i helighet uppe i höjden,  

Johannes 17:11..... Helige Fader, bevara dem i 
ditt namn -- det som du har förtrott åt mig -- 

för att de må vara ett, likasom vi äro ett. 

------------------------------------------------- 

Hashr 59:23......Han är Gud; ingen gudom finns utom 

Han, Konungen, den Helige, Han [som skänker] fred, 

Jum’a 62:1..... ALLT det som himlarna rymmer och 
det som jorden bär prisar Gud, Konungen, den 

Helige, den Allsmäktige, den Vise. 

Notering: Den här egenskapen finns bara omnämnd 

två gånger i Koranen, däremot över 450 gånger i 

Bibeln. 

30. 
Bland Guds karaktär och naturattribut avslöjar 

Gud sig själv som "Fadern"? 
Bibel  Ja / Nej  Koranen 

Jesaja 63:16..... Du är ju dock vår fader; ty 
Abraham vet icke av oss, och Israel känner oss 

icke. Men du, HERRE, är vår fader; »vår 

förlossare av evighet», det är ditt namn. 

Matteus 5:45 & 48.....45. och varen så eder himmelske 

Faders barn; 48. Varen alltså I fullkomliga, såsom 

eder himmelske Fader är fullkomlig.» 

Johannes 8:41.....Vi hava Gud till fader och 

ingen annan.» 

------------------------------------------------- 

En'am 6:101..... Hur skulle en son [ha fötts] åt 
Honom, himlarnas och jordens Skapare, när ingen 

ledsagerska har funnits vid Hans sida 

Jinn 72:3..... Låt Vår Herres namn hållas högt i 
ära, Han som aldrig haft en ledsagerska vid Sin 

sida och inte har [avlat] någon son! 

 

 
 



31. 
Är Gud stolt och är stolthet en karaktärsattribut 

av Gud? (El-Mütekebbir) 
Bibel  Nej / Ja  Koranen 

Psaltaren 101:5..... den som har stolta ögon och 
högmodigt hjärta, honom lider jag icke. 

Proverbs 6:16-17..... Sex ting är det som HERREN 
hatar, ja, sju äro styggelser för hans själ 17. 

stolta ögon... 

Jesaja 57:15..... Jag bor i helighet uppe i 
höjden, men ock hos den som är förkrossad och har 

en ödmjuk ande; 

1 Johannesbrevet 2:16..... Ty allt som är i 
världen, köttets begärelse och ögonens begärelse 

och högfärd över detta livets goda, det är icke 

av Fadern, utan av världen. 

------------------------------------------------- 

Hashr 59:23..... Han är Gud; ingen gudom finns 
utom Han, Konungen, den Helige, Han [som skänker] 

fred, Han som [väcker och vidmakthåller] tron, 

Han som vakar [över uppenbarelsen], den Mäktige, 

Han som betvingar och återupprättar, Han vars 

storhet [ingen kan fatta]! 

32. 
Bland Guds karaktär och naturattribut avslöjar 

Gud sig själv som "Frälsaren"? 
Bibel  Ja / Nej  Koranen 

Jesaja 43:3 & 11.....3. Ty jag är HERREN, din 

Gud, Israels Helige, din frälsare; 11. ¸ Jag, jag 
är HERREN, och förutom mig finnes ingen frälsare.  

Hosea 13:4.....utom mig vet du ej av någon Gud, 

och ingen annan frälsare finnes än jag. 

Lukas 2:11.....Ty i dag har en Frälsare blivit född 

åt eder i Davids stad, och han är Messias, Herren. 

Titusbrevet 3:4-6.....4. Men när Guds, vår 

Frälsares, godhet och kärlek till människorna 

uppenbarades, 6. som han rikligen utgöt över oss 

genom Jesus Kristus, vår Frälsare, 

Judasbrevet 1:25.....honom som allena är Gud, och 

som är vår Frälsare genom Jesus Kristus, 

------------------------------------------------- 

Notering: Guds egenskap som "Frälsare" finns 

omnämnd 39 gånger i Bibeln, men däremot aldrig i 

Koranen. 

 
 



33. 
I de heliga böckerna när Gud hänvisar till sig själv 

talar han någonsin i den första människans plural "Vi"? 
Bibel  Ja / Ja  Koranen 

1 Mosebok 1:26..... Och Gud sade: »Låt oss göra 
människor till vår avbild, till att vara oss lika; 

1 Mosebok 11:6-7.....6. Och HERREN sade… 7. 

Välan, låt oss stiga dit ned och förbistra deras 

tungomål, så att den ene icke förstår den andres 

tungomål.» 

İsaiah 6:8..... Och jag hörde Herren tala, och 
han sade: »Vem skall jag sända, och vem vill vara 

vår budbärare?» 

Johannes 17:11.....Helige Fader, bevara dem i 

ditt namn -- det som du har förtrott åt mig -- 

för att de må vara ett, likasom vi äro ett. 

------------------------------------------------- 

Vakia 56:57-59, 64, 69 & 72.....57. DET ÄR Vi som 

har skapat er! 58. Har ni ägnat en tanke åt det 

som ni utgjuter [i kvinnans sköte] 59. Är det ni 

som skapar det? Eller är det Vi som är Skaparen 

İnsan 76:23..... JA, DET är Vi, som steg för steg 
har uppenbarat för dig denna Koran. 

34. 
Är begreppet "Treenigheten" acceptabelt? (Fader, 

Son och Helige Ande) 
Bibel  Ja / Nej  Koranen 

Matteus 28:19.....Gån fördenskull ut och gören 

alla folk till lärjungar, döpande dem i Faderns 

och Sonens och den helige Andes namn, 

------------------------------------------------- 

Al-i İmran 3:64..... Säg: "Efterföljare av äldre 
tiders uppenbarelser! Låt oss samlas kring en 

regel, gemensam för oss och för er - att vi inte 

skall dyrka någon utom Gud och inte sätta något 

vid Guds sida och inte erkänna andra människor 

som våra herrar och beskyddare i Guds ställe." 

Nisa 4:171..... "[Gud är] tre." Upphör för ert 
eget bästa! Gud är den Ende Guden. Stor är Han i 

Sin härlighet, fjärran från [tanken] att Han 

skulle ha en son!  

Maide 5:72-73.....72. Gud utestänger den från 

paradiset som sätter medhjälpare vid Guds sida 

och Elden skall bli hans sista hemvist.  

  

 

 



35. 
Skulle Gud någonsin falska anklaga Jesus för att 

göra något fel eller skulle Jesus någonsin ljuga 

för Gud att täcka upp något han gjorde fel? 
Bibel  Nej / Ja  Koranen 

Johannes 8:46.....Vilken av eder kan överbevisa 

mig om någon synd? Om jag alltså talar sanning, 

varför tron I mig då icke? 

Titusbrevet 1:2.....sänd, därför att det finnes ett 

hopp om evigt liv -- ty evigt liv har Gud, som icke 

kan ljuga, för evärdliga tider sedan utlovat, 
1 Petrusbrevet 2:21-23.....21. Kristus… 22. »Han hade 
ingen synd gjort, och intet svek fanns i hans mun. 

------------------------------------------------- 
Ma’ida 5:116..... OCH GUD skall säga: "Jesus, son av 
Maria! Är det du som uppmanade människorna att dyrka 

dig och din moder som gudomliga väsen vid sidan av 

Gud?" [Jesus] skall svara: "Stor är Du i Din 

härlighet! Hur skulle jag kunna säga vad jag inte 

hade rätt att säga? Om jag hade sagt detta skulle Du 

helt visst ha vetat det. Du vet vad som är i mitt 

innersta men jag vet inte vad som är i Ditt innersta; 

Du känner allt det som är dolt för människor. 

36. 
Är Gud en avlägsen, transcendental Gud som sällan 
någonsin visar sin stora makt eller lämnar sina 

fingeravtryck på mänsklig historia? 
Bibel  Nej / Ja  Koranen 

2 Mosebok 13:21..... Och HERREN gick framför dem, 
om dagen i en molnstod, för att leda dem på 

vägen, och om natten i en eldstod, för att lysa 

dem; så kunde de tåga både dag och natt. 
2 Mosebok 16:9-10.....10. Ωoch se, då visade sig 

HERRENS härlighet i molnskyn. 

1 Samuelsboken 12:16..... Träden nu ock fram och 
sen det stora under som HERREN skall göra inför 

edra ögon. 

------------------------------------------------- 
En'am 6:37-38.....37. Och de säger: "Varför har han 

inte fått ett tecken från sin Herre?" Säg: "Gud har 

makt att ge tecken [och Han ger ständiga tecken] men 

de flesta människor är inte medvetna om detta." 38. 

ingenting har Vi förbisett i Vårt beslut. 

Tevbe 9:31.....stor är Han i Sin härlighet, fjärran 
från allt vad de vill sätta vid Hans sida! 

 

 
 



37. 
Har Gud någonsin visat sig själv synligt för 
människor på jorden? (Theophany eller 
Ru'yetullah) 

Bibel  Ja / Nej  Koranen 
2 Mosebok 33:11 & 18-23.....Och HERREN talade med 
Mose ansikte mot ansikte, såsom när den ena 
människan talar med den andra. 
4 Mosebok 12:7-8.....7. min tjänare Mose… 8. 
Muntligen talar jag med honom, öppet och icke i 

förtäckta ord, och han får skåda HERRENS gestalt. 
------------------------------------------------- 
En'am 6:103..... Människans öga ser Honom inte, 
men Han ser allt vad ett människoöga kan se. Han 

är den Outgrundlige som genomskådar allt och är 

underrättad om allt. 

A'raf 7:143..... Och när Moses kom till det möte 
Vi hade utsatt och hans Herre talade till honom, 

sade han: "Herre, visa Dig för mig, så att jag 

får se Dig!" [Gud] sade: "Du kan inte se Mig; men 
se på berget - om det står kvar stadigt där det 

står, skall du få se Mig." Och då hans Herre 

visade Sig för berget krossades det till en 
grushög och Moses föll medvetslös till marken. 
Notering: Andra gånger som Gud uppenbarde sig 
själv i Bibeln.   1 Mose 12: 7-9; 18: 1-33; 32: 

22-30; 2 Mose 3: 2-4: 17; 2 Mose 24: 9-11; 5 Mos. 

31: 14-15; Job 38-42. 

38. 
Talar Gud någonsin direkt till människor idag, 
bortsett från hans skriftliga uppenbarelse? 

Bibel  Ja / Nej  Koranen 
Joel 2:28..... Och det skall ske därefter att jag 
skall utgjuta min Ande över allt kött, och edra 
söner och edra döttrar skola profetera...  
1 Korinthierbrevet 14:1-4 & 24-25.....1. Faren 
efter kärleken, men varen ock ivriga att undfå de 
andliga gåvorna, framför allt profetians gåva. 
------------------------------------------------- 
Tevbe 9:31.....stor är Han i Sin härlighet, fjärran 
från allt vad de vill sätta vid Hans sida! 

Shura 42:51..... Det är inte människan givet att 
Gud talar till henne på annat sätt än genom 

ingivelse eller från andra sidan av ett förhänge 

eller genom ett sändebud som Han sänder och som 
uppenbarar det Han vill [skall uppenbaras]. 

 
 
 
 



39. 
Önskar Gud den oändliga, ha ett nära och 
kärleksfullt förhållande med en förgänglig 
människa, så att mäniskor kan kallas "Guds barn"? 

Bibel  Ja / Nej  Koranen 
Hosea 1:10.....att i stället för att det sades 
till dem: »I ären icke mitt folk», skola de 
kallas »den levande Gudens barn». 
Galaterbrevet 4:6..... Och eftersom I nu ären 
söner, har han sänt i våra hjärtan sin Sons Ande, 

som ropar: »Abba! Fader!» 
1 Johannesbrevet 3:1-2.....1. Se vilken kärlek 
Fadern har bevisat oss därmed att vi få kallas 

Guds barn, vilket vi ock äro. 2. Mina älskade, vi 

äro nu Guds barn... 

------------------------------------------------- 
Maide 5:18..... Judarna säger liksom de kristna: 
"Vi är Guds barn som Han älskar." Säg: "Varför 

straffar Han er då för era synder? Nej, ni är 

människor liksom [alla andra] som Han har skapat. 
Notering: Medan Koranen förnekar att människor 
kan bli Guds Söner, så står det också att Gud är 

väldigt nära människan: Jfr. Enfal 8:24; Hud 
11:90 & 92; & Kaf 50:16. 

40. 
Är Guds kärlek ovillkorlig? (El-Vedud) 

Bibel  Ja / Nej  Koranen 
Romabrevet 5:8..... men Gud bevisar sin kärlek 
till oss däri att Kristus dog för oss, medan vi 
ännu voro syndare. 
1 Johannesbrevet 4:8-10.....8. Tanrı sevgidir. 
10. Icke däri består kärleken, att vi hava älskat 
Gud, utan däri, att han har älskat oss och sänt 

sin Son till försoning för våra synder. 
------------------------------------------------- 
Bakara 2:195 & 276.....195. Gud älskar dem som 
gör det goda och det rätta. 276. Gud är inte vän 
till dem som framhärdar i förnekelse och synd. 

Al-i İmran 3:57 & 159.....57. Gud är sannerligen 
inte de orättfärdigas vän. 159. Gud älskar dem 

som sätter sin lit till Honom. 

Rum 30:45.....Han är inte vän till dem som 
förnekar sanningen. 

Saf 61:4.....Gud älskar dem som kämpar för Hans 
sak i slutna led [så att de tillsammans bildar] 
liksom en stark och solid byggnad. 

 

 
 



41. 
Ser gud på troende som bara hans slavar eller 

tjänare? 
Bibel  Nej / Ja  Koranen 

Johannes 15:15.....Jag kallar eder nu icke längre 

tjänare, ty tjänaren får icke veta vad hans herre 

gör; vänner kallar jag eder, ty allt vad jag har 

hört av min Fader har jag kungjort för eder. 

1 Petrusbrevet 2:5 & 9-10..... 9. I åter ären »ett 

utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett 

heligt folk, ett egendomsfolk»… 10. I som förut »icke 

voren ett folk», men nu ären »ett Guds folk», 

------------------------------------------------- 

Zulmer 39:16-17.....16. På detta sätt ger Gud 

Sina tjänare anledning att frukta Honom - "Mina 

tjänare! Frukta Mig!" 17. Framför då detta 

budskap till dem av Mina tjänare 

Shura 42:19.....GUD VISAR Sina tjänare en 

ofattbar välvilja 

42. 
Visar Gud något favoritskap hos människor och 

föredrar Han några framför andra? 
Bibel  Nej / Ja  Koranen 

Galaterbrevet 3:28..... Här är icke jude eller 
grek, här är icke träl eller fri, här är icke man 

och kvinna: alla ären I ett i Kristus Jesus. 

Efesierbrevet 6:9.....Herre... och att hos honom 

icke finnes anseende till personen. 

------------------------------------------------- 

En'am 6:165..... Det är Han som har låtit er ta 
jorden i besittning och som har höjt några av er 

några steg över de andra för att pröva er genom 

det som Han har skänkt er. 

Nahl 16:71 & 75.....71. Och Gud har i 

[fördelningen av] Sina gåvor gynnat några av er 

framför andra. 75.  Är dessa två jämförbara?  

Ahzab 33:50..... PROFET! Vi har förklarat dem 
till vilka du har gett deras brudgåvor som dina 

lagliga hustrur… detta är en rätt som tillkommer 

dig ensam med uteslutande av [andra] troende - 

Notering: Cf. Hadith: Mishkat ul-Masabih, vol. 3. 

s. 117 och Bukhari Vol. 1 nr. 28 & 301; Vol. 2, 

nr 161. 

 
 

 



43. 
Hatar Gud speciellt vissa syndare och vill skicka 
några av dem till helvetet? 

Bibel  Nej / Ja  Koranen 
Hesekiel 18:23 & 32.....23. Menar du att jag har 
lust till den ogudaktiges död, säger Herren, 
HERREN, och icke fastmer därtill att han vänder 
om från sin väg och får leva? 32. Jag har ju 
ingen lust till någons död, säger Herren HERREN. 
Omvänden eder därför, så fån I leva. 
2 Petrusbrevet 3:9..... Herren fördröjer icke 
uppfyllelsen av sitt löfte, såsom somliga mena att 
han fördröjer sig. Men han är långmodig mot eder, 
eftersom han icke vill att någon skall förgås, utan 
att alla skola vända sig till bättring. 
------------------------------------------------- 
Maide 5:41.....Dessa [människors] hjärtan vill 
Gud inte rena; 
A’raf 7:179.....Vi har sänt skaror av osynliga 
väsen och människor till helvetet: De är som 
kreatur, nej, de är ännu vilsnare: de är de 
tanklösa, de likgiltiga. 
Tevbe 9:55.....vill Gud straffa dem i detta liv 
och [Han vill] att de ger upp andan, medan de 
ännu förnekar sanningen. 

44. 
Är Gud författare till "bra" och "ondska" och 
ansvarig för att göra båda? (Hayır & Sher) 

Bibel  Nej / Ja  Koranen 
Jeremia 29:11.....Jag vet väl vilka tankar jag 
har för eder, säger HERREN, nämligen fridens 
tankar och icke ofärdens, till att giva eder en 
framtid och ett hopp. 
Jakobsbrevet 1:13.....Ingen säge, när han bliver 
frestad, att det är från Gud som hans frestelse 
kommer; ty såsom Gud icke kan frestas av något 
ont, så frestar han icke heller någon. 
------------------------------------------------- 
Bakara 2:26..... Därmed leder Han många vilse och  
Nisa 4:78-79..... säger de: "Detta är [en gåva] 
av Gud"; men när något ont drabbar dem, säger de: 
"Detta är ditt [verk]." Säg: "Allt är från Gud." 
Maide 5:14..... som säger "Vi är kristna"...   har Vi 
låtit fiendskap och hat uppstå bland dem [och så 
skall det fortgå] till Uppståndelsens dag. 
Enbiya 21:35.....Vi prövar er genom de frestelser 
[som följer] med såväl motgång som medgång. 
Notering:  Det finns Bibelstycken där Gud 
tillåter att motgång eller olycka (inte moralisk 
ondska) drabbar människan: 45: 7, Jer. 4:6 & Amos 
3:6. Men Satan ses som författaren till ondska: 
Joh. 8:44, 1 Joh. 3:8. 
 
 
 

 



45. 
Skulle Gud beskrivas som den största "plottern" 

eller "schemer" av dem alla? (Makara) 
Bibel  Nej / Ja  Koranen 

Habackuk 1:13.....Du vilkens ögon äro för rena 

för att se på det onda, 

Sakaria 8:17..... Tänken icke i edra hjärtan ut 
ont mot varandra, och älsken icke falska eder; ty 

allt sådant hatar jag, säger HERREN. 

-------------------------------------------------  

Al-i İmran 3:54..... Gud smed planer - ingen 
smider bättre planer än Gud. 

Ra’d 13:42.... Dessa [envisa förnekares] föregångare 
tänkte också de ut listiga och bedrägliga argument, 

men Gud har alla argument [i Sin hand]. 

Notering: I Bibeln anses "intriger" och 

"konspirationer" vara ondska och dessa aktiviteter 

tillskrivs Satan, och inte Gud: Jfr. 1 Mose 3:1, Est. 

9:25, Ps. 21:11, Ps. 36: 4, Ords. 1:30, 2 Kor. 11: 

13-15, Ef. 6:11, 1 Pet 5: 8-9, 2 Joh. 1: 7. 

46. 
Är Gud ansvarig för att skapa fiendskap och hat 

mellan människor från olika trosförhållanden? 
Bibel  Nej / Ja  Koranen 

Jeremia 29:11....Jag vet väl vilka tankar jag har 

för eder, säger HERREN, nämligen fridens tankar 

och icke ofärdens, till att giva eder en framtid 

och ett hopp. 

------------------------------------------------- 

Bakara 2:10..... Deras hjärtan är sjuka av tvivel 
och Gud låter det onda förvärras, 

Nisa 4:88...... Vill ni leda dem som Gud har 
låtit gå vilse? Den som Gud låter gå vilse kan du 

aldrig leda på rätt väg. 

Maide 5:14..... [I Vårt förbund] med dem som 
säger "Vi är kristna" tog Vi löften [också] av 

dem och även de har glömt en del av det som de 

förmanades att lägga på minnet. Därför har Vi 

låtit fiendskap och hat uppstå bland dem [och så 

skall det fortgå] till Uppståndelsens dag. 

Maide 5:64..... Judarna påstår… Vi har låtit 
fiendskap och hat uppstå bland dem [och så skall 

det vara] till Uppståndelsens dag.  

 

 
 



47. 
Är det Guds avsikt att göra några människors 
hjärtan hårda och leda dem vilse? 

Bibel  Nej / Ja  Koranen 
Matteus 18:11-14.....14. Så är det ej heller eder 
himmelske Faders vilja att någon av dessa små 
skall gå förlorad. 

1 Timotheosbrevet 2:3-4.....3. Sådant är gott och 
välbehagligt inför Gud, vår Frälsare, 4. som vill 

att alla människor skola bliva frälsta och komma 

till kunskap om sanningen. 
------------------------------------------------- 
Baqara 2:7, 15 & 26.....7. Gud har förseglat 
deras hjärtan och deras öron och täckt över deras 
ögon; 15. Gud skall straffa dem för deras skämt; 

men Han låter dem hållas en tid i sitt trotsiga 
övermod, snubblande än hit än dit i blindo. 26. 

Därmed leder Han många vilse och ger även 

vägledning åt många;  
Nisa 4:119..... och jag skall leda dem på 
villovägar och inge dem [bedrägliga] 

förhoppningar… och jag skall befalla dem att 
förvanska [och fördärva] Guds skapelse." 

A’raf 7:186..... Den som Gud låter gå vilse har ingen 
vägledare och Han låter dem hållas i sitt trotsiga 

övermod, snubblande än hit än dit i blindo. 

48. 
Är Guds karaktär och beteende någonsin nyckfull 
eller nyckfull? 

Bibel  Nej / Ja  Koranen 
4 Mosebok 23:19.....Skulle han säga något och 
icke göra det, tala något och icke fullborda det? 
Psaltaren 119:90.....Från släkte till släkte 
varar din trofasthet;  

Malaki 3:6.....Ty jag, HERREN, har icke förändrats...  
2 Timotheosbrevet 2:13.....äro vi trolösa, så 
står han troget fast vid sitt ord Ty han kan icke 

förneka sig själv. 
Titusbrevet 1:2..... Gud, som icke kan ljuga... 
------------------------------------------------- 
Hud 11:106-108.....106. De fördömda skall ha 
Elden till boning… 107. skall de förbli där så 

länge himmel och jord består, om inte din Herre 

vill annorlunda - din Herre gör vad Han vill. 
Fatir 35:8.....Gud låter den gå vilse som vill [gå 
vilse], och Han vägleder den som söker [vägledning]. 
 

 

 
 



49. 
Är det förbjudet att lägga sig inför någon annan 
än Gud själv? 

Bibel  Ja / Ja  Koranen 
2 Mosebok 20:2-5.....2. Jag är HERREN, din Gud… 3. Du 
skall inga andra gudar hava jämte mig. 5. Du skall 
icke tillbedja sådana, ej heller tjäna dem; ty jag, 
HERREN, din Gud, är en nitälskande Gud,  
5 Mosebok 5:7-9.....7. Du skall inga andra gudar 
hava jämte mig. 9. Du skall icke tillbedja 

sådana, ej heller tjäna dem; ty jag, HERREN, sin 
Gud, är en nitälskande Gud, 
Ppenbarelseboken 22:8-9.....8. föll jag ned för 
att tillbedja inför ängelns fötter, hans som 
visade mig detta. 9. Men han sade till mig: »Gör 
icke så. Jag är din medtjänare och dina bröders, 

profeternas, och deras som taga vara på denna 
boks ord. Gud skall du tillbedja.» 
-------------------------------------------------  
İsra 17:23..... Er Herre har befallt, att ni inte 
skall dyrka någon annan än Honom. 

Zariyat 51:56..... Jag har skapat de osynliga 
väsendena och människorna enbart för att de skall 
[känna Mig och] dyrka Mig. 

50. 
Utfärdade Gud en befallning som strider mot sin 
egna eviga lag, vilken uppmanade alla änglarna 
att "böja sig inför Adam"? 

Bibel  Nej / Ja  Koranen 
Jesaja 14:12-17.....12. Huru har du icke fallit 
ifrån himmelen, du strålande morgonstjärna! 13. 
Det var du som sade i ditt hjärta: 'Jag vill 

stiga upp till himmelen; högt ovanför Guds… 14.  
göra mig lik den Högste.' 
Hesekiel 28:11-19.....17. Eftersom ditt hjärta 
högmodades över din skönhet och du förspillde din 
vishet för ditt pråls skull, därför slog jag dig ned 

till jorden och gav dig till pris åt konungarna… 
------------------------------------------------- 
Bakara 2:31-34.....34. Och när Vi befallde 
änglarna att falla ned på sina ansikten inför 
Adam föll de ned utom Iblees som vägrade, full av 
högmod, och blev en av dem som förnekar sanningen. 

İsra 17:61-65.....61. SE, VI sade till änglarna: 
"Fall ned på era ansikten inför Adam", och [alla] 
föll ned utom Iblees. Han sade: "Skall jag falla 
ned inför den som Du har skapat av lera?" 
 

 
 
 



Den Heliga Anden, Änglar, 

Demoner och Satan  
51. 

Är "Helige Ande" accepterad som Gud? (Ruh-ül Kudüs) 
Bible  Yes / No  Qur’an 

Psaltaren 139:7.....Vart skall jag gå för din 

Ande, och vart skall jag fly för ditt ansikte? 

Johannes 4:24.....Gud är ande, och de som 

tillbedja måste tillbedja i ande och sanning.» 

Apostagärningarna 5:3-4.....3. Då sade Petrus: 

»Ananias, varför har Satan fått uppfylla ditt hjärta, 

så att du har velat bedraga den helige Ande 4. Du har 

ljugit, icke för människor, utan för Gud.» 

------------------------------------------------- 

Bakara 2:87 & 253.....87. Och Jesus, Marias son, 

skänkte Vi klara bevis och stärkte honom med 

helig ande. 253. Vi stärkte honom med helig ande. 

Maide 5:110..... Då skall Gud säga: "Jesus, son 
av Maria! Minns Mina välgärningar mot dig och din 

moder - hur Jag stärkte dig med helig ande 

Notering: Det finns 113 Bibelstycken där den 

Helige Ande beskrivs som att vara Gud. 

52. 
Har "Helige Ande" makten att skapa? 

Bibel  Ja / Nej  Koranen 

1 Mosebok 1:1-2.....1. I begynnelsen skapade Gud himmel 

och jord. 2. och Guds Ande svävade över vattnet. 

Job 26:13..... Blott han andades, blev himmelen 
klar; hans hand genomborrade den snabba ormen. 

Job 33:4..... Guds ande är det som har gjort mig, 
den Allsmäktiges fläkt beskär mig liv. 

Psaltaren 104:30..... Du sänder ut din ande, då 

varda de skapade, och du förnyar jordens anlete. 

------------------------------------------------- 

Maide 5:110, 116 & 118.....118. dem är Du den 

Allsmäktige, den Vise." 

Meryem 19:17-19.....17. Och Vi sände till henne 

Vår ingivelses ängel 19. [Ängeln] sade: ”Jag är 

ingenting annat än en budbärare från din Herre 

[med hälsningen:] 'Jag skall skänka dig en son, 

ren och rättfärdig.'” 

 

 

 



53. 
Är den "Helige Ande" och ängeln "Gabriel" en och 

samma? 
Bibel  Nej / Ja  Koranen 

Lukas 1:11-35.....11. Då visade sig för honom en 

Herrens ängel… 12. din hustru Elisabet skall föda 

dig en son, och honom skall du giva namnet 

Johannes. 15. och redan i sin moders liv skall 

han bliva uppfylld av helig ande. 19. Ängeln 

svarade och sade till honom: »Jag är Gabriel, som 

står inför Gud,  

Johannes 4:24..... Gud är ande, och de som 
tillbedja måste tillbedja i ande och sanning. 

------------------------------------------------- 

Bakara 2:87 & 98.....87. VI GAV Moses Skriften 

och lät [andra] sändebud följa honom. Och Jesus, 

Marias son, skänkte Vi klara bevis och stärkte 

honom med helig ande. 98. den som är Guds fiende 

och fiende till Hans änglar och Hans sändebud och 

till Gabriel och Mikael [skall veta att] Gud är 

fiende till dem som förnekar sanningen." 

Notering: Inom islam är den Heliga Anden 

generellt beskriven som att vara ängeln Gabriel. 

54. 
Är blasfemi mot den "Helige Anden" den enda och 

oförlåtliga synden? 
Bibel  Ja / Nej  Koranen 

Matteus 12:31-32.....31. Därför säger jag eder: 

All annan synd och hädelse skall bliva 

människorna förlåten, men hädelse mot Anden skall 

icke bliva förlåten. 32. men om någon säger något 

mot den helige Ande, så skall det icke bliva 

honom förlåtet, varken i denna tidsåldern eller i 

den tillkommande. 

------------------------------------------------- 

Nisa 4:48, 116 & 168.....48. GUD FÖRLÅTER inte 

dem som sätter medhjälpare vid Hans sida, men Han 

förlåter den Han vill hans mindre synder; den som 

sätter medhjälpare vid Guds sida har sannerligen 

gjort sig skyldig till en oerhörd synd. 116. GUD 

FÖRLÅTER inte den som sätter medhjälpare vid Hans 

sida… 168. De som framhärdar i förnekelse och 

orättfärdighet kan inte vänta förlåtelse av Gud 

och ingen vägledning. 

 

 

 

 



55. 
Är de heliga böckerna inriktade på Andens saker? 

Bibel  Ja / Nej  Koranen 

Romabrevet 1:11.....Ty jag längtar efter att se 

eder, för att jag må kunna meddela eder någon 

andlig nådegåva till att styrka eder; 

Romabrevet 8:9.....I åter ären icke i ett 

köttsligt väsende, utan i ett andligt, om eljest 

Guds Ande bor i eder; men den som icke har Kristi 

Ande, han hör icke honom till. 

1 Korinthierbrevet 2:13-16.....Om detta tala vi 

ock, icke med sådana ord som mänsklig visdom lär 

oss, utan med sådana ord som Anden lär oss; vi 

hava ju att tyda andliga ting för andliga människor. 

Judasbrevet 18-19.....  

------------------------------------------------- 

İsra 17:85.....Om detta tala vi ock, icke med 

sådana ord som mänsklig visdom lär oss, utan med 

sådana ord som Anden lär oss; vi hava ju att tyda 

andliga ting för andliga människor. 

56. 
Guds Guds "Helige Ande" inbjuder de troende och 

bemyndigar dem med andliga gåvor? 
Bibel  Ja / Nej  Koranen 

Johannes 20:21-23.....22. Och när han hade sagt 

detta, andades han på dem och sade till dem: 

»Tagen emot helig ande! 

Apostagärningarna 1:8..... Men när den helige 
Ande kommer över eder, skolen I undfå kraft och 

bliva mina vittnen, 

1 Korinthierbrevet 12:1, 4-11 & 13.....1. Vad nu 

angår dem som hava andliga gåvor, så vill jag säga 

eder, mina bröder, huru med dem förhåller sig. 7. Men 

de gåvor i vilka Anden uppenbarar sig givas åt var 

och en så, att de kunna bliva till nytta. 13. Ty i en 

och samme Ande äro vi alla döpta till att utgöra en 

och samma kropp, vare sig vi äro judar eller greker, 

vare sig vi äro trälar eller fria; och alla hava vi 

fått en och samme Ande utgjuten över oss. 

------------------------------------------------- 

Notering: Koranen nämner inte andliga gåvor eller 

att den Helige Anden kan bo i människan. 

 

 

 



57. 
Kan andliga gåvor överlämnas från en troende till 

en annan genom handläggningen? 
Bibel  Ja / Nej  Koranen 

1 Timotheosbrevet 4:14-16......14. Försumma icke 

att vårda den nådegåva som finnes i dig, och som 

gavs dig i kraft av profetord, under 

handpåläggning av de äldste. 

2 Timotheosbrevet 1:6...... Fördenskull påminner 
jag dig att du må uppliva den nådegåva från Gud, 

som i följd av min handpåläggning finnes i dig. 

Hebreerbrevet 6:1.....1.  låtom oss icke åter 
lägga grunden med bättring från döda gärningar 

och med tro på Gud, 2. med undervisning om dop 

och handpåläggning, om de dödas uppståndelse och 

en evig dom. 

------------------------------------------------- 

Notering: I Koranen nämns ingenting om handpåläggning 

för överförande av andliga gåvor. Jfr Romarbrevet 

1:11, 2 Thess. 2: 8 och 1 Tim. 4: 14-16. 

58. 
Går Gud till Jesu anhängare förmåga att göra 

samma slags mirakel som Jesus gjorde genom den 

Helige Andes kraft som bodde inom dem? 
Bibel  Ja / Nej  Koranen 

Johannes 14:12.....Sannerligen, sannerligen säger jag 

eder: Den som tror på mig, han skall ock själv göra 

de gärningar som jag gör; och ännu större än dessa 

skall han göra. Ty jag går till Fadern, 

Lukas 10:17....Och de sjuttiotvå kommo tillbaka, 

uppfyllda av glädje, och sade: »Herre, också de onda 

andarna äro oss underdåniga genom ditt namn.» 

Apostagärningarna 6:8.....Och Stefanus var full 

av nåd och kraft och gjorde stora under och 

tecken bland folket. 

Apostagärningarna 8:6.....Och när de hörde 

Filippus och sågo de tecken som han gjorde, 

aktade de endräktigt på det som han talade. 

------------------------------------------------- 

Notering: Det finns inga verser i Koranen om 

personer som gör några uppenbara mirakel efter 

Jesus. 

 

 
 



59. 
Ge GUD några troende gåvan att tala i en okänd 

tunga eller språk genom Helige Andes kraft? 
Bibel  Ja / Nej  Koranen 

1 Korinthierbrevet 14:2, 5.....2. Ty den som 

talar tungomål, han talar icke för människor, 

utan för Gud; ingen förstår honom ju, han talar i 

andehänryckning hemlighetsfulla ord.  

Romabrevet 8:26-27.....26. Så kommer ock Anden 

vår svaghet till hjälp; ty vad vi rätteligen böra 

bedja om, det veta vi icke, men Anden själv manar 

gott för oss med outsägliga suckar. 27. Och han 

som rannsakar hjärtan, han vet vad Anden menar, 

ty det är efter Guds behag som han manar gott för 

de heliga. 

------------------------------------------------- 

Notering: I Koranen finns inga verser om att tala 

i tungor. 

60. 
Finns det en tydlig skillnad mellan änglar 

(Melek) som Guds tjänare, och demoner som (Jinn) 

Satans tjänare? 
Bibel  Ja / Nej  Koranen 

Matteus 25:41.....Wi Uunt Akupin asan menaaruini 

wajainian tiartatjai "Atumsha Yajß wetarum. 

Yajauchijiai yuminkramuitrume. Yus uunt iwianchi 

ni suntarijiai tuke kajinkiashtin jinium 

apeatniua nui wΘtatrume atumsha. 

Ppenbarelseboken 12:9.....Och den store draken, 

den gamle ormen, blev nedkastad, han som kallas 

Djävul och Satan, och som förvillar hela världen; 

han blev nedkastad till jorden, och hans änglar 

kastades ned jämte honom. 

------------------------------------------------- 

Jinn 72:1—16.....1. Säg [Muhammad]: ”Det har 

uppenbarats för mig att en skara av osynliga väsen 

fick lyssna till [Koranen], och [att] de sade [till 

de sina]: 'Vi har lyssnat till en märklig uppläsning, 

2. som leder [lyssnaren] till kunskap om rätt och 

orätt. Vi tror på dess [ord] och vi skall inte sätta 

gudar vid vår Herres sida. 11. Bland oss finns de som 

vill göra det rätta och andra som har mindre intresse 

för det rätta; ja, vi har alltid varit delade i olika 

grupper. 

 

 

  



61. 
Skulle det vara möjligt för Satan att ångra sig och 

bli bra? 
Bibel  Nej / Nej  Koranen 

Ppenbarelseboken 12:9-10.....9. Och den store draken, 

den gamle ormen, blev nedkastad, han som kallas 

Djävul och Satan, och som förvillar hela världen; han 

blev nedkastad till jorden, och hans änglar kastades 

ned jämte honom. 10. ty våra bröders åklagare är 

nedkastad, han som dag och natt anklagade dem inför 

vår Gud. 

------------------------------------------------- 

Bakara 2:208......och följ inte i Djävulens fotspår - 

han är er svurne fiende. 

Yusuf 12:5.....  Djävulen är sannerligen människans 
svurne fiende! 

62. 
Skulle det vara möjligt för vissa "demoner" att ångra 

sig och bli bra? (Jinn) 
Bibel  Nej / Ja  Koranen 

Judasbrevet 6-7.....6. så ock därom, att de änglar 

som icke behöllo sin furstehöghet, utan övergåvo sin 

boning, hava av honom med eviga bojor blivit 

förvarade i mörker till den stora dagens dom. 7. 

Likaså hava ock Sodom och Gomorra med kringliggande 

städer, vilka på samma sätt som de förra bedrevo 

otukt och stodo efter annat umgänge än det naturliga, 

blivit satta till ett varnande exempel, i det att de 

få lida straff i evig eld. 

-------------------------------------------------  

Jinn 72:1, 11, 13 & 14.....1. Säg [Muhammad]: ”Det 

har uppenbarats för mig att en skara av osynliga 

väsen fick lyssna till [Koranen], och [att] de sade 

[till de sina]: 'Vi har lyssnat till en märklig 

uppläsning, 11. Bland oss finns de som vill göra det 

rätta och andra som har mindre intresse för det 

rätta; ja, vi har alltid varit delade i olika 

grupper. 14. Bland oss finns [nu] de som har 

underkastat sig Guds vilja och de som går det ondas 

väg. De som har underkastat sig Guds vilja är de som 

sökte kunskap om rätt och orätt; 

   

 

 

 



63. 
Finns vers i de heliga böckerna om att döda 

demoner ur människor? 
Bibel  Ja / Nej  Koranen 

Matteus 9:33..... Och när den onde anden hade 
blivit utdriven, talade den dövstumme. Och folket 

förundrade sig och sade: »Sådant har aldrig förut 

varit sett i Israel.» 

Matteus 17:18.....Och Jesus tilltalade honom 

strängt, och den onde anden for ut ur honom; och 

gossen var botad från den stunden. 

------------------------------------------------- 

Notering: Det finns inga verser i Koranen om att 

kasta ut demoner ur människor; men det finns 89 

verser i Bibeln om utdrivning av demoner. 

64. 
Är Satans bedragande beldrägeri avbildad som svag 

eller ineffektiv? 
Bibel  Nej / Ja  Koranen 

Luke 4:6*..... och sade till honom: »Åt dig vill 
jag giva makten över allt detta med dess 

härlighet; ty åt mig har den blivit överlämnad, 

och åt vem jag vill kan jag giva den. 

2 Korinthierbrevet 4:3—4.....3. Och om vårt 
evangelium nu verkligen är bortskymt av ett 

täckelse, så finnes det täckelset hos dem som gå 

förlorade. 4. Ty de otrognas sinnen har denna 

tidsålders gud så förblindat, 

------------------------------------------------- 
Nisâ 4:76.....Djävulens list är [enbart] svaghet. 

İbrahim 14:22..... Och när Guds dom har fallit 
skall Djävulen säga: "Gud gav er ett löfte och 

löftet var sant. Jag har också gett er löften, 

men jag har svikit dem. Jag hade ingen myndighet 

över er, men jag kunde kalla på er och [när jag 

kallade på er] besvarade ni min kallelse. 

Nahl 16:98.....NÄR DU [vill] läsa Koranen, be då 

Gud beskydda dig mot Djävulen, den utstötte. 

Shu'arâ 26:210-211.....210. Det är inte onda 

andar som har stigit ned med denna [Skrift]; 211. 
[den uppgiften] är inte för dem och de förmår 

inte [utföra den], 

  

  

 



65. 
Anses Satan vara världens “prins” eller “härskare”? 

Bibel  Ja / Nej  Koranen 
Johannes 12:31.....Nu går en dom över denna 
världen, nu skall denna världens furste utkastas.  
Johannes 14:30.....Härefter talar jag icke mycket 
med eder, ty denna världens furste kommer. I mig 

finnes intet som hör honom till; 
2 Korinthierbrevet 4:3-4.....3. Och om vårt 
evangelium nu verkligen är bortskymt av ett 

täckelse, så finnes det täckelset hos dem som gå 
förlorade. 4. Ty de otrognas sinnen har denna 

tidsålders gud så förblindat, att de icke se det 

sken som utgår från evangelium om Kristi, Guds 
egen avbilds, härlighet. 

------------------------------------------------- 
Nisa 4:76.....Djävulens list är [enbart] svaghet. 
Shuara 26:210-211.....210. Det är inte onda andar 
som har stigit ned med denna [Skrift]; 211. [den 
uppgiften] är inte för dem och de förmår inte 

[utföra den], 

Kristus och Muhammad 

66. 
Är det accepterat att Kristus föddes av en 
jungfru? 

Bibel  Ja / Ja  Koranen 
Jesaja 7:14.....Så skall då Herren själv giva 
eder ett tecken: Se, den unga kvinnan skall varda 

havande och föda en son, och hon skall giva honom 
namnet Immanuel. 
Matteus 1:18.....Med Jesu Kristi födelse gick det 
så till. Sedan Maria, hans moder, hade blivit 
trolovad med Josef, befanns hon, förrän de kommo 

tillsammans, vara havande av helig ande. 
------------------------------------------------- 
Meryem 19:16-22.....20. Hon sade: "Hur skulle 
jag, som ingen man har rört, kunna få en son? Jag 
har aldrig fört ett lösaktigt liv!" 21. [Ängeln] 

svarade: ”Det skall bli [som jag har sagt]. Din 

Herre säger: 'Detta är lätt för Mig och [det 
sker] för att han skall bli ett tecken för 

människorna och [en symbol för] Vår nåd. Så har 
[Vi] beslutat!'” 

Enbiya 21:91.....Vi andades in i henne något av 
Vår ande och Vi gjorde henne och hennes son till 
ett tecken för alla folk. 

 

 
 



67. 
Är det accepterat att Kristus var syndlös? 

Bibel  Ja / Ja  Koranen 

Markus 1:24.....och sade: »Vad har du med oss att 

göra, Jesus från Nasaret? Har du kommit för att 

förgöra oss? Jag vet vem du är, du Guds Helige.» 

Johannes 8:46.....Vilken av eder kan överbevisa 

mig om någon synd? Om jag alltså talar sanning, 

varför tron I mig då icke? 

2 Korinthierbrevet 5:21.....honom har han för oss 

gjort till synd, på det att vi i honom må bliva 

rättfärdighet från Gud. 

1 Petrusbrevet 2:21-22.....21. Kristus… »Han hade 

ingen synd gjort, och intet svek fanns i hans mun. 

1 Johannesbrevet 3:5.....Och i veten att Han 

uppenbarades, för att han skulle borttaga 

synderna; och synd finnes icke i honom. 

------------------------------------------------- 

Bakara 2:253..... Jesus, Marias son, skänkte Vi 
klara bevis och Vi stärkte honom med helig ande. 

Meryem 19:19..... [Ängeln] sade: ”Jag är 
ingenting annat än en budbärare från din Herre 

[med hälsningen:] 'Jag skall skänka dig en son, 

ren och rättfärdig.'” 

68. 
Är det accepterat att Kristus hade övernaturlig 

visdom och kunskap? 
Bibel  Ja / Ja  Koranen 

Mattheus 9:4..... Men Jesus förstod deras tankar och 
sade: »Varför tänken I i edra hjärtan vad ont är? 

Johannes 7:45-46.....45. När sedan rättstjänarna 

kommo tillbaka till översteprästerna och fariséerna, 

frågade dessa dem: »Varför haven I icke fört honom 

hit?» 46. Tjänarna svarade: »Aldrig har någon 

människa talat, som den mannen talar.» 

Johannes 16:30..... Nu veta vi att du vet allt, och 
att det icke är behövligt för dig att man frågar dig; 

därför tro vi att du är utgången från Gud.» 

------------------------------------------------- 

Zuhruf 43:63..... OCH NÄR Jesus kom med [tecken 
och] klara bevis, sade han: "Jag har kommit till 

er med [uppenbarad] visdom och för att klargöra 

för er några av de ting som ni tvistar om. Frukta 

Gud och följ mig! 

  

 
 



69. 
Är det accepterat att Kristus hade övernaturlig 
kraft att göra mirakel och ge livet till de döda? 

Bibel  Ja / Ja  Koranen 
Markus 1:40-45.....40. Och en spetälsk man kom 
fram till honom och föll på knä och bad honom och 
sade till honom:  41. Då förbarmade han sig och 
räckte ut handen och rörde vid honom och sade 
till honom: »Jag vill; bliv ren.» »Vill du, så 
kan du göra mig ren.» 
Markus 6:47-52.....48. Vid fjärde nattväkten kom han då 
till dem, gående på sjön, och skulle just gå förbi dem. 
Johannes 11:14-44.....14. Då sade Jesus öppet 
till dem: »Lasarus är död. 43. Och han som hade 
varit död kom ut, med händer och fötter inlindade 
i bindlar och med ansiktet inhöljt i en duk.  
------------------------------------------------- 
Al-i İmran 3:45-50.....45. vars namn skall vara 
Kristus Jesus, 49. Och jag skall bota de blinda 
och de spetälska och med Guds vilja skall jag 
väcka de döda till liv.  
Maide 5:110..... och hur du med Mitt tillstånd 
botade de blinda och de spetälska och hur du 
väckte de döda till liv med Mitt tillstånd 
Notering: Det finns 37 mirakel av Jesus i Injil. 

70. 
Är det accepterat att Kristus har rätt att 
beordra tro och lydnad från alla människor? 

Bibel  Ja / Ja  Koranen 
Matteus 23:10....ty en är eder läromästare, Kristus. 
Johannes 14:15 & 21-24.....15. Älsken I mig, så 
hållen I mina bud, 21. Men allt detta skola de 
göra mot eder för mitt namns skull, eftersom de 
icke känna honom som har sänt mig. 24.  
------------------------------------------------- 
Al-i İmran 3:50 & 55.....50. Och jag har kommit 
till er med ett tecken från er Herre. Frukta 
därför Gud och följ mig. 55. Och Gud sade: 
"Jesus! Jag skall kalla dig till Mig och Jag 
skall upphöja dig till Min [härlighet] och Jag 
skall rena dig från [de beskyllningar som] 
förnekarna av sanningen [riktade mot dig]. Och 
Jag skall sätta dem som följer dig högt över dem 
som förnekar [dig] ända till Uppståndelsens dag; 
Zuhruf 43:61 & 63.....61. Hans [återkomst till 
jorden] skall vara ett tecken att den Yttersta 
stunden [närmar sig]; tvivla därför inte på den. Och 
[säg, Muhammad]: "Följ mig, detta är en rak väg! 63. 
OCH NÄR Jesus kom med [tecken och] klara bevis, sade 
han: "Jag har kommit till er med [uppenbarad] visdom 
och för att klargöra för er några av de ting som ni 
tvistar om. Frukta Gud och följ mig! 
 
 
 
 
 



71. 
Är det accepterat att Jesus Kristus är identifierad 
som "Messias"? (den smorde) 

Bibel  Ja / Ja  Koranen 
Matteus 26:63-64.....63. Men Jesus teg. Då sade 
översteprästen till honom: »Jag besvär dig vid 
den levande Guden, att du säger oss om du är 
Messias, Guds Son.» 64. Jesus svarade honom: »Du 
har själv sagt det. 
Johannes 1:41..... »Vi hava funnit Messias» (det 
betyder detsamma som Kristus). 
Johannes 4:25-26.....25. Kvinnan sade till honom: 
»Jag vet att Messias skall komma, han som ock 
kallas Kristus; när han kommer, skall han 
förkunna oss allt.» 26. Jesus svarade henne: 
»Jag, som talar med dig, är den du nu nämnde.» 

------------------------------------------------- 
Al-i İmran 3:45..... Gud tillkännager för dig det 
glada budskapet om ett ord från Honom [varigenom 
du skall föda den] vars namn skall vara Kristus 
Jesus, Marias son, 

Nisa 4:171-172.....171.  Kristus Jesus, Marias 
son, var Guds Sändebud och Hans ord förkunnat för 
Maria och ande av Hans [ande]. Tro därför på Gud 
och Hans sändebud och säg inte: "[Gud är] tre. 
Notering: Orden "Messias" eller "Kristus" används 558 
gånger i Nya Testamentet och ordet "Messias" används 

10 gånger i Koranen för att hänvisa till Kristus. 

72. 
Är det accepterat att Kristus kallas Guds Ord? 
(Logos / Kalimullâh) 

Bibel  Ja / Ja  Koranen 
Johannes 1:1-3 & 14.....1. I begynnelsen var Ordet, 
och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud. 14. Och 
Ordet vart kött och tog sin boning ibland oss… 

Ppenbarelseboken 19:13-16.....13. och det namn han 
har fått är »Guds Ord». 16. har han detta namn 

skrivet: »Konungarnas konung och herrarnas herre.» 
-------------------------------------------------  
Al-i İmran 3:39..... "Gud kungör för dig det 
glada budskapet om [en son] Johannes, som skall 
bekräfta ett ord från Gud 
Al-i İmran 3:45..... Gud tillkännager för dig det 
glada budskapet om ett ord från Honom [varigenom 
du skall föda den] vars namn skall vara Kristus 
Jesus, Marias son, ärad och lovprisad i denna 
värld och i det kommande livet och en av dem som 
skall vara i [Guds] närhet. 

 
 
 



73. 
Är det accepterat att Kristus före detta fanns 
som Guds ord innan han föddes? 

Bibel  Ja / Nej  Koranen 
Jesaja 9:6.....Ty ett barn varder oss fött, en son 
bliver oss given, och på hans skuldror skall 
herradömet vila; och hans namn skall vara: Underbar 
i råd, Väldig Gud, Evig fader, Fridsfurste. 
Mika 5:2..... Men du Bet-Lehem Efrata, som är så 
ringa för att vara bland Juda släkter, av dig 
skall åt mig utgå en som skall bliva en furste i 
Israel, en vilkens härkomst tillhör förgångna 
åldrar, forntidens dagar. 
Johannes 8:58.....Jesus sade till dem: 
»Sannerligen, sannerligen säger jag eder: Förrän 
Abraham blev till, är jag.» 
Hebreerbrevet 13:8.....Jesus sade till dem: 
»Sannerligen, sannerligen säger jag eder: Förrän 
Abraham blev till, är jag.» 
Ppenbarelseboken 1:1, 8 & 17-18.....1. Detta är 
en uppenbarelse från Jesus Kristus… 8. Jag är A 
och O, säger Herren Gud, han som är, och som var, 
och som skall komma, den Allsmäktige. 
------------------------------------------------- 
Al-i İmran 3:59..... Inför Gud är Jesus till sin 
natur att likna vid Adam. Han skapade honom av 
jord och sade till honom: "Var!" och han är. 

74. 
Är det accepterat att Guds eviga ord tog på sig 
en mänsklig kropp i inkarnationen av Jesus 
Kristus? (Kenosis eller Hûlul) 

Bibel  Ja / Nej  Koranen 
Matteus 1:18-24.....23. »Se, jungfrun skall bliva 
havande och föda en son, och man skall giva honom 
namnet Emmanuel» (det betyder Gud med oss). 
Johannes 1:1-3 & 14.....1. I begynnelsen var Ordet, 
och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud. 14. Och 
Ordet vart kött och tog sin boning ibland oss… 
Filipperbrevet 2:5-8.....5. Varen så till sinnes 
som Kristus Jesus var, 6. Varen så till sinnes 
som Kristus Jesus var, 7. Så befanns han i 
utvärtes måtto vara såsom en människa 
Colossians 1:3 & 15......1. Herres, Jesu Kristi, 
15. i honom som är den osynlige Gudens avbild och 
förstfödd före allt skapat. 
1 Timotheosbrevet 3:16.....Och erkänt stor är 
gudaktighetens hemlighet: »Han som blev 
uppenbarad i köttet, 
------------------------------------------------- 
Maide 5:17.....De förnekar sanningen som säger: 
"Gud är Kristus, Marias son." 
 
 
 
 



75. 
Är det accepterat att Kristus är "gudomlig" eller 

Gud i köttet? 
Bibel  Ja / Nej  Koranen 

Johannes 1:1-3 & 14.....1. I begynnelsen var Ordet, 

och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud. 14. Och 

Ordet vart kött och tog sin boning ibland oss… 

Johannes 5:17-18.....17. Men han svarade dem: 

»Min Fader verkar ännu alltjämt; så verkar ock 

jag.» 18. utan ock kallade Gud sin Fader och 

gjorde sig själv lik Gud. 

Johannes 10:25-33.....25. Jesus svarade dem: »Jag 

har sagt eder det, men I tron mig icke. De 

gärningar som jag gör i min Faders namn, de 

vittna om mig. 30. Jag och Fadern äro ett.» 

Johannes 20:28-29.....28. Tomas svarade och sade 

till honom: »Min Herre och min Gud!» 29. Jesus 

sade till honom: »Eftersom du har sett mig, tror 

du? Saliga äro de som icke se och dock tro.» 

Colossians 2:8-9.....8. Kristus 9. Ty i honom bor 

gudomens hela fullhet lekamligen, 

------------------------------------------------- 

Maide 5:17, 72, 75, 116 & 118.....17. De förnekar 

sanningen som säger: "Gud är Kristus, Marias son. 

Zuhruf 43:57-59.....57. NÄR MARIAS son 59. Han 

var ingenting annat än [Vår] tjänare, som Vi i 

Vår nåd [kallade till profet] och gjorde till en 

förebild för Israels barn. 

Notering: Bibeln beskriver Jesus som "Gud" 367 

gånger. 

76. 
Är det accepterat att Kristus skapade världen? 

Bibel  Ja / Nej  Koranen 

Efesierbrevet 3:8-9.....8. Kristi… 9. alltings skapare. 

Colossians 1:13-20....13. oss i sin älskade Sons 
rike. 16. Ty i honom skapades allt i himmelen och 

på jorden, 

Hebreerbrevet 1:1-2 & 10-12.....Gud… 2. har han 

nu, på det yttersta av denna tid, talat till oss 

genom sin Son, som han har insatt till arvinge av 

allt, genom vilken han ock har skapat världen. 

-------------------------------------------------  

Maide 5:75, 116 & 118.....75. Ett sändebud, 

varken mer eller mindre, var Kristus, Marias son. 

 

 

 



77. 
Är det accepterat att Kristus är den enda 

medlaren mellan Gud och människan? 
Bibel  Ja / Nej  Koranen 

Johannes 14:6.....Jesus svarade honom: »Jag är 

vägen och sanningen och livet; ingen kommer till 

Fadern utom genom mig. 

Apostagärningarna 4:12.....Och i ingen annan 

finnes frälsning; ej heller finnes under himmelen 

något annat namn, bland människor givet, genom 

vilket vi kunna bliva frälsta.» 

1 Timotheosbrevet 2:5-6.....5. For there is one 
God and one mediator between God and mankind, the 

man Christ Jesus, 6. han som gav sig själv till 

lösen för alla, varom ock vittnesbördet skulle 

frambäras, när tiden var inne. 

------------------------------------------------- 

Bakara 2:48..... Och frukta den Dag då ingen kan 
gottgöra vad en annan har brutit, då alla 

förböner kommer att avvisas och ingen lösen skall 

tas emot och ingen hjälp skall ges. 

Yunus 10:3..... Ingen kan tala [inför Honom] till 
förmån för en annan utan Hans tillåtelse. Detta 

är Gud, er Herre.  

Zümer 39:44..... Säg: "All medling är i Guds hand. 
78. 

Är det accepterat att Kristus är Guds Son? 
Bibel  Ja / Nej  Koranen 

Matteus 16:16-17.....16. Simon Petrus svarade och 
sade: »Du är Messias, den levande Gudens Son.» 

17. Då svarade Jesus och sade till honom: »Salig 

är du, Simon, 

Markus 14:61-62.....61. »Är du Messias, den 

Högtlovades Son?» 62. Jesus svarade: »Jag är det. 

Lukas 1:32 & 35.....32. Han skall bliva stor och 

kallas den Högstes Son, 35. därför skall ock det 

heliga som varder fött kallas Guds Son. 

------------------------------------------------- 

Tevbe 9:30-31....de kristna säger: "Kristus, Guds 

son".  Guds förbannelse över dem! Hur förvirrade 

är inte deras begrepp! 

Notering: Det finns 92 verser i Bibeln som 

beskriver Jesus som "Guds Son" men se även Enam 

6:101, Furkan 25:2, Zuhruf 43:81 & Jinn 72:3. 

 

 

 

 



79. 
I de Heliga Böckerna när termen "Guds Son" 
används, används den i den meningen att en fysisk 
son föddes ur en sexuell relation? 

Bibel  Nej / Ja  Koranen 
Lukas 1:26-35.....27. och jungfruns namn var 
Maria. 35. Ängeln svarade och sade till henne: 

»Helig ande skall komma över dig, och kraft från 
den Högste skall överskygga dig; därför skall ock 

det heliga som varder fött kallas Guds Son. 
1 Johannesbrevet 5:20..... Och vi veta att Guds 
Son har kommit och givit oss förstånd, så att vi 

kunna känna den Sanne; 
------------------------------------------------- 
En'am 6:101.... Hur skulle en son [ha fötts] åt 
Honom, himlarnas och jordens Skapare, när ingen 
ledsagerska har funnits vid Hans sida  

Jinn 72:3..... Låt Vår Herres namn hållas högt i 
ära, Han som aldrig haft en ledsagerska vid Sin 
sida och inte har [avlat] någon son! 

80. 
Var Kristus faktiskt dyrkad av människor och 
accepterade han sin dyrkan som giltig? 

Bibel  Ja / Nej  Koranen 
Matteus 28:9-10.....9. Men se, då kom Jesus emot 
dem och sade: »Hell eder!» Och de gingo fram och 

fattade om hans fötter och tillbådo honom. 10. Då 

sade Jesus till dem: »Frukten icke; gån åstad och 
omtalen detta för mina bröder... 

Johannes 9:35-38.....35.  Jesus… »Tror du på 
Människosonen?» 38. Då sade han: »Herre, jag 

tror.» Och han föll ned för honom. 

Johannes 20:28-29.....28. Tomas svarade och sade 
till honom: »Min Herre och min Gud!» 29. Jesus 

sade till honom: »Eftersom du har sett mig, tror 

du? Saliga äro de som icke se och dock tro.» 

-------------------------------------------------  

Maide 5:116..... OCH GUD skall säga: "Jesus, son av 
Maria! Är det du som uppmanade människorna att dyrka 

dig och din moder som gudomliga väsen vid sidan av 

Gud?" [Jesus] skall svara: "Stor är Du i Din 
härlighet! Hur skulle jag kunna säga vad jag inte 

hade rätt att säga? Om jag hade sagt detta skulle Du 

helt visst ha vetat det. Du vet vad som är i mitt 
innersta men jag vet inte vad som är i Ditt innersta; 

Du känner allt det som är dolt för människor. 
 

 
 
 



81. 
Är det accepterat att Kristus kan förlåta människors 
synder? 

Bibel  Ja / Nej  Koranen 
Markus 2:5-7 & 10-11.....5. När Jesus såg deras 
tro, sade han till den lame: »Min son, dina 
synder förlåtas dig.» 7. »Huru kan denne tala så? 
Han hädar ju. Vem kan förlåta synder, utom Gud 
allena?» 10. Men för att I skolen veta att 
Människosonen har makt här på jorden att förlåta 
synder, 11 så säger jag dig» (och härmed vände 
han sig till den lame): »Stå upp, tag din säng 
och gå hem.» 
Lukas 5:20.....När han såg deras tro, sade han: 
»Min vän, dina synder äro dig förlåtna.» 
Lukas 7:48..... Sedan sade han till henne: »Dina 
synder äro dig förlåtna.» 
Apostagärningarna 10:43..... Om honom bära alla 
profeterna vittnesbörd och betyga att var och en 
som tror på honom skall få syndernas förlåtelse 
genom hans namn.» 
Apostagärningarna 13:38.....Så mån I nu veta, 
mena bröder, att genom honom syndernas förlåtelse 
förkunnas för eder, 
1 Johannesbrevet 2:12.....Jag skriver till eder, 
kära barn, ty synderna äro eder förlåtna för hans 
namns skull. 
------------------------------------------------- 
Al-i İmran 3:135..... vem kan förlåta synderna 
utom Gud?  
Maide 5:75..... Ett sändebud, varken mer eller 
mindre, var Kristus, Marias son 

82. 
Är det accepterat att Kristus har nycklarna till 
döden och Helvetet? 

Bibel  Ja / Nej  Koranen 
Lukas 12:5.... Jag vill lära eder vem I skolen 
frukta: frukten honom som har makt att, sedan han 
har dräpt, också kasta i Gehenna. Ja, jag säger 
eder: Honom skolen I frukta. -- 
Ppenbarelseboken 1:11-18.....18. och den levande; 
jag var död, men se, jag lever i evigheternas 
evigheter och jag har nycklarna till döden och 
dödsriket. 
------------------------------------------------- 
Zuhruf 43:57 & 59.....57. NÄR MARIAS son 59. Han 
var ingenting annat än [Vår] tjänare, som Vi i 
Vår nåd [kallade till profet] och gjorde till en 
förebild för Israels barn. 
  
 
 



83. 
Är det accepterat att Kristus är världens "Frälsare"? 

Bibel  Ja / Nej  Koranen 
Jesaja 43:11-13.....11. Jag, jag är HERREN, och 
förutom mig finnes ingen frälsare. 
Lukas 2:11.....Ty i dag har en Frälsare blivit född 
åt eder i Davids stad, och han är Messias, Herren. 
Johannes 4:42.....och vi veta nu att han i 
sanning är världens Frälsare.» 
Titusbrevet 1:4.....Nåd och frid ifrån Gud, 
Fadern, och Kristus Jesus, vår Frälsare! 
Titusbrevet 3:4-6.....4. Men när Guds, vår Frälsares, 
godhet och kärlek till människorna uppenbarades, 5. 
då frälste han oss, icke på grund av 

rättfärdighetsgärningar som vi hade gjort, utan efter 

sin barmhärtighet, genom ett bad till ny födelse och 

förnyelse i helig ande, 6. som han rikligen utgöt 

över oss genom Jesus Kristus, vår Frälsare, 

1 Johannesbrevet 4:14.....Och vi hava själva 
sett, och vi vittna om att Fadern har sänt sin 

Son till att vara världens Frälsare. 
------------------------------------------------- 
Nisa 4:171.... Kristus Jesus, Marias son, var 
Guds Sändebud och Hans ord förkunnat för Maria 
och ande av Hans [ande].  

84. 
Är det accepterat att tro på Kristus som Frälsare och 
Herre är det enda sättet att få det eviga livet? 

Bibel  Ja / Nej  Koranen 
Johannes 3:16 & 36..... 
Johannes 14:6.....Jesus svarade honom: »Jag är 
vägen och sanningen och livet; ingen kommer till 

Fadern utom genom mig. 

Apostagärningarna 4:10-12.....10 att det är genom 
Jesu Kristi… 12. Och i ingen annan finnes 

frälsning; ej heller finnes under himmelen något 

annat namn, bland människor givet, genom vilket 

vi kunna bliva frälsta.» 
------------------------------------------------- 
Al-i İmran 3:19 & 85.....19. För Gud är [den 
sanna] religionen underkastelse under Hans vilja; 

85. Om någon vill anta någon annan religion än 

Islam kommer detta att vägras honom, och i nästa 
liv skall han stå bland förlorarna. 

Notering: Det finns över 200 verser i Bibeln som 

beskriver Jesus som världens Frälsare. 
 
 

 
 



85. 
Är det accepterat att Kristi blod skingrades som 
en offer försoning för världens synder? 

Bibel  Ja / Nej  Koranen 
Jesaja 53:5-12....5. Ja, han var sargad för våra 
överträdelsers skull och slagen för våra 
missgärningars skull; näpsten var lagd på honom, 
för att vi skulle få frid, och genom hans sår 
bliva vi helade. 6. men HERREN lät allas vår 
missgärning drabba honom. 
Johannes 1:29..... Dagen därefter såg han Jesus 
nalkas; då sade han: »Se, Guds Lamm, som 
borttager världens synd! 
1 Korinthierbrevet 15:3-4.....3. att Kristus dog 
för våra synder, enligt skrifterna, 4. och att 
han blev begraven, och att han har uppstått på 
tredje dagen, enligt skrifterna, 
------------------------------------------------- 
En’am 6:164.....Det [onda] som en människa har gjort 
skall läggas henne ensam till last; och på ingen 
bärare av bördor skall läggas en annans börda.  
İsra 17:15..... Och på ingen bärare av bördor 
skall läggas en annans börda 

86. 
I de heliga böckerna anges det av profeterna att 
Messias (Jesus) skulle dö? 

Bibel  Ja / Ja  Koranen 
Psaltaren 16:10.....Ty du skall icke lämna min 
själ åt dödsriket, du skall icke låta din fromme 
få se graven. 
Jesaja 53:1-12....11. min tjänare, i det han bär 
deras missgärningar. 12.  han som bar mångas 
synder och bad för överträdarna. 
Daniel 9:26..... Men efter de sextiotvå veckorna 
skall en som är smord förgöras, utan att någon 
efterföljer honom. 
------------------------------------------------- 
Al-i İmran 3:55.....Och Gud sade: "Jesus! Jag 
skall kalla dig till Mig och Jag skall upphöja 
dig till Min [härlighet] och Jag skall rena dig 
från [de beskyllningar som] förnekarna av 
sanningen [riktade mot dig]. Och Jag skall sätta 
dem som följer dig högt över dem som förnekar 

[dig] ända till Uppståndelsens dag; 
Meryem 19:30 & 33..... [Guds] fred var med mig 
den dag jag föddes och skall vara med mig den dag 
jag dör och den dag då jag skall uppväckas från 
de döda." 
 
 
 
 



87. 
Förutsa Jesus själv att han skulle bli dödad av 
Judarna? 

Bibel  Ja / Nej  Koranen 

Matteus 16:21..... Från den tiden begynte Jesus 
förklara för sina lärjungar, att han måste gå 

till Jerusalem och lida mycket av de äldste och 

översteprästerna och de skriftlärde, och att han 

skulle bliva dödad, men att han på tredje dagen 

skulle uppstå igen. 

Johannes 12:32-33.....32. Och när jag har blivit 
upphöjd från jorden, skall jag draga alla till 

mig.» 33. Med dessa ord gav han till känna på vad 

sätt han skulle dö. 

------------------------------------------------- 

Notering:  I Koranen finns inga verser där Jesus 

säger att Han kommer bli dödad av Judarna. 

88. 
Är det accepterat att Kristus fysiskt dog på 
korset och att Han uppstod från de döda? 

Bibel  Ja / Nej  Koranen 

Matteus 27:50.....Åter ropade Jesus med hög röst 
och gav upp andan. 

Markus 15:37..... Men Jesus ropade med hög röst 
och gav upp andan. 
Lukas 24:44 & 46.....46. Och han sade till dem: 

»Det är så skrivet, att Messias skulle lida och 

på tredje dagen uppstå från de döda, 

Johannes 19:30..... Och när Jesus hade tagit emot 
vinet, sade han: »Det är fullbordat.» Sedan böjde 

han ned huvudet och gav upp andan. 
1 Korinthierbrevet 15:3-4.....3. Jag meddelade eder 

ju såsom ett huvudstycke vad jag själv hade undfått: 

att Kristus dog för våra synder, enligt skrifterna, 

4. och att han blev begraven, och att han har 

uppstått på tredje dagen, enligt skrifterna, 

------------------------------------------------- 

Nisa 4:157..... och för deras ord: "Vi har dödat 
Kristus Jesus, Marias son, [som påstod sig vara] 

Guds sändebud!" Men de dödade honom inte och inte 

heller korsfäste de honom, fastän det för dem 

tedde sig så. De som är av annan mening är inte 

säkra på sin sak; de har ingen [verklig] kunskap 

om detta utan stöder sig på antaganden. Det är 

med visshet så att de inte dödade honom. 

  

 
 



89. 
Är det accepterat att Kristus lever idag och att 
han kommer att komma igen? 

Bibel  Ja / Ja  Koranen 
Johannes 14:2-3.....2. I min Faders hus äro många 
boningar; 3. Och om jag än går bort för att 
bereda eder rum, så skall jag dock komma igen och 
taga eder till mig; ty jag vill att där jag är, 
där skolen I ock vara. 
Ppenbarelseboken 2:25..... hållen allenast fast 
vid det som I haven, till dess jag kommer. 
Ppenbarelseboken 22:12 & 20.....12. Se, jag 
kommer snart och har med mig min lön, för att 
vedergälla var och en efter som hans gärningar 
äro. 20. Han som betygar detta säger: »Ja, jag 
kommer snart.» Amen. Kom Herre Jesus! 

-------------------------------------------------  
Nisa 4:158.....Nej, Gud upphöjde honom till Sin 
[härlighet]; Gud är allsmäktig, vis. 
Zuhruf 43:61.....¸ Hans [återkomst till jorden] 
skall vara ett tecken att den Yttersta stunden 

[närmar sig]; tvivla därför inte på den. Och 
[säg, Muhammad]: "Följ mig, detta är en rak väg! 
Notering: Det finns 73 verser i Bibeln om Kristi 
andra ankomst. 

90. 
Finns det några vers i Bibeln som "förutsäger" eller 
"förutsäger" Muhammads ankomst? 

Bibel  Nej / Ja  Koranen 
Matteus 24:11 & 26.....11. Och många falska 
profeter skola uppstå och skola förvilla många. 
26. Därför, om man säger till eder: 'Se, han är i 

öknen', så gån icke ditut, eller: 'Se, han är 
inne i huset', så tron det icke. 
Johannes 5:31..... Om jag själv vittnar om mig, 
så gäller icke mitt vittnesbörd. 
2 Korinthierbrevet 13:1.....»efter två eller tre 
vittnens utsago skall var sak avgöras». 
------------------------------------------------- 
A’raf 7:157..... som följer Sändebudet, den 
olärde Profeten, som de kan finna omnämnd i sina 
egna [Skrifter], i Tora och i Evangeliet; 
Saf 61:6..... Och [minns] Jesus, Marias son, som sade: 
"Israeliter! Jag är sänd till er av Gud för att 
bekräfta vad som ännu består av Tora och för att 
förkunna för er det glada budskapet att ett sändebud 
skall komma efter mig vars namn skall vara Ahmad." 
 

 
 
 



91. 
För att Muhammad skulle kunna kvalificeras som en 
profet för att kommunicera Guds skriftliga ord, måste 

han vara en litterär Jude? 
Bibel  Ja / Nej  Koranen 

Johannes 4:22.....ty frälsningen kommer från judarna. 

Romabrevet 3:1-2.....1. Vilket företräde hava då 

judarna, eller vad gagn hava de av omskärelsen? 2. Jo, 

ett stort företräde, på allt sätt; först och främst 

det, att de hava blivit betrodda med Guds löftesord. 

Romabrevet 9:4.....De äro ju israeliter, dem tillhöra 
barnaskapet och härligheten och förbunden och 

lagstiftningen och tempeltjänsten och löftena. 

------------------------------------------------- 
A’raf 7:157-158.....157. som följer Sändebudet, 

den olärde Profeten, som de kan finna omnämnd i 

sina egna [Skrifter], i Tora och i Evangeliet; 

158. Tro därför på Gud och Hans Sändebud, den 

olärde Profeten, som tror på Gud och Hans ord, 

och följ honom så att ni får vägledning." 

Shura 42:52..... Så har Vi också låtit dig [Muhammad, 
efter de tidigare profeterna] få del av helig 

ingivelse. [Förr] visste du inte vad uppenbarelse 

betydde och inte heller vad [sann] tro innebar. 

92. 
Är Muhammeds självutnämnelse av att vara en profet, 
ett giltigt test eller profetiskt bevis? 

Bibel  Nej / Ja  Koranen 

Johannes 5:31 & 36.....31. Om jag själv vittnar 
om mig, så gäller icke mitt vittnesbörd. 36. de 

gärningar som Fadern har givit mig att fullborda, 

just de gärningar som jag gör, de vittna om mig, 

att Fadern har sänt mig. 

1 Korinthierbrevet 14:32-33....32. och profeters 
andar äro profeterna underdåniga. 33. Gud är ju 

icke oordningens Gud, utan fridens. 

2 Korinthierbrevet 13:1..... »efter två eller tre 
vittnens utsago skall var sak avgöras». 
-------------------------------------------------

Nisa 4:79..... OCH VI har sänt dig [Muhammad] som 
budbärare till människorna - [om detta] behövs 

inget annat vittne än Gud. 

Rad 13:43.....  Svara [dem]: "Inga andra vittnen 
behövs mellan mig och er än Gud och den som har 

[verklig] kunskap om uppenbarelsen." 

 

 

 



93. 
Var budskapet från Muhammad i fullständig 
överenskommelse med budskapen från Jesus och de 
andra profeterna? 

Bibel  Nej / Ja  Koranen 
Jesaja 8:20.....»Nej, hållen eder till lagen, till 
vittnesbördet!» Så skola förvisso en gång de nödgas 
mana, för vilka nu ingen morgonrodnad finnes. 
1 Korinthierbrevet 14:32-33....32. och profeters 
andar äro profeterna underdåniga. 33. Gud är ju 

icke oordningens Gud, utan fridens. 
------------------------------------------------- 
Shu’ara 26:192-197.....196. Dess [sanning] fanns helt 
visst i äldre tiders böcker med nedtecknad gudomlig 

visdom. 197. Är det inte ett tecken för dem att lärda 
män bland Israels barn visste detta? 

Fussilet 41:43..... Vad de säger till dig 
[Muhammad] är ingenting annat än det som har 
sagts till de profeter som gick före dig. 
Shura 42:15..... "Jag tror på allt vad Gud har 
uppenbarat [för Sina sändebud]… Gud är vår Herre 

och er Herre.  

94. 
Gav Gud Muhammad övernaturlig kraft att utföra 
uppenbara mirakel som Jesus och de andra profeterna 
gjorde, som en bekräftelse på att han sänts av Gud? 

Bibel  Nej / Nej  Koranen 
Johannes 5:36..... de gärningar som Fadern har givit 
mig att fullborda, just de gärningar som jag gör, de 

vittna om mig, att Fadern har sänt mig. 
Johannes 14:11.....Varom icke, så tron för själva 
gärningarnas skull. 

------------------------------------------------- 
Enam 6:37:-38..... Och de säger: "Varför har han inte 
fått ett tecken från sin Herre?" Säg: "Gud har makt 

att ge tecken [och Han ger ständiga tecken] men de 
flesta människor är inte medvetna om detta." 

Yunus 10:20..... OCH DE säger: "Varför har han 
inte fått ett tecken från sin Herre?" Säg [till 
dem]: "Gud ensam äger kunskapen om det som är 
dolt för människor. Vänta därför [på Guds 

avgörande]. Jag skall vänta med er." 38. 

ingenting har Vi förbisett i Vårt beslut. 
Notering: Det finns 157 nedskrivna mirakel av 
Jesus och de andra profeterna i Bibeln, men inget 

som liknar dessa är nedskrivna för Hz. Muhammed i 
Koranen. 
 
 
 



95. 
Hade Muhammad en profetisk gåva för att kunna 
"förutse" eller "förutse" framtiden som Jesus och 
de andra profeterna? 

Bibel  Nej / Nej  Koranen 
5 Mosebok 18:22.....så må du veta: när profeten 
talar i HERRENS namn, och det som han har talat icke 
sker och icke inträffar, då är detta något som 
HERREN icke har talat; i förmätenhet har då profeten 
talat det; du skall icke frukta för honom.» 
1 Samuelsboken 9:9.....(Fordom sade man så i 
Israel, när man gick för att fråga Gud: »Kom, låt 
oss gå till siaren.» Ty den som man nu kallar 
profet kallade man fordom siare.) 
------------------------------------------------- 
En’am 6:50..... Säg: ”Jag säger inte till er att 
jag har Guds skatter i min hand eller att jag 
känner till det som är dolt för människor. 
Ahkaf 46:9..... Säg: "Jag är inte den förste av 
[Guds] sändebud och jag vet inte vad som skall 
ske med mig och med er. Jag följer bara det som 
uppenbaras för mig; jag är ingenting annat än en 
varnare, [som varnar] klart och entydigt." 

96. 
Skulle Abrahams Gud någonsin kunna fördöma 
Muhammads kyssning av den svarta stenen vid Ka'ba 
eller fördöma hans hedrande andra arabiska 
hedniska gudar? 

Bibel  Nej / Ja  Koranen 
2 Mosebok 20:3-5.....3. Du skall inga andra gudar 
hava jämte mig. 5. Du skall icke tillbedja 
sådana, ej heller tjäna dem; 
1 Kungaboken 19:18..... Men jag skall låta sju 
tusen män bliva kvar i Israel, alla de knän som 
icke hava böjt sig för Baal, och var mun som icke 
har givit honom hyllningskyss.» 
2 Korinthierbrevet 6:16..... Eller huru låter ett 
Guds tempel förena sig med avgudar? 
------------------------------------------------- 
Bakara 2:158..... As-Safa och Al-Marwah hör till 
Guds symboler. Den som beger sig till Helgedomen 
för den större eller den mindre vallfärden och då 
vill vandra fram och tillbaka mellan dem gör 
därför ingenting klandervärt.  
Nejm 53:18-20.....18. han fick ju se några av sin Herres 
största tecken. 19. HAR ni ägnat en tanke åt Al-Lat och 
Al-Uzza. 20. och Manat, den tredje [som ni dyrkar]? 
Notering: Hadith: Bukhari 2: 667, 673-680 & Enam 
6: 103-109. 
 

 
 
 



97. 
Borde Muhammad anses vara en normal människa som 

behövde omvändelse samt be om förlåtelse för sina 

synder.  
Bibel  Ja / Ja  Koranen 

Predikaren 7:20.....Ty ingen människa är så 

rättfärdig på jorden, att hon gör vad gott är och 

icke begår någon synd. 

1 Johannesbrevet 1:8 & 10.....8. Om vi säga att 
vi icke hava någon synd, så bedraga vi oss 

själva, och sanningen är icke i oss. 

------------------------------------------------- 

Nisa 4:106..... men be Gud förlåta [dem].  
Yusuf 12:53.....Jag påstår inte att jag är utan 

skuld - [något i] människans inre driver henne 

mot det onda... 

Muhammad 47:19..... be Honom om förlåtelse för 
dina synder och [be om förlåtelse] för alla 

troende män och kvinnor!  

Notering: Hz. Muhammed var inte säker på sin egen 

frälsning: Jfr. Ahkaf 46: 9; Hadith: Bukhari Vol. 

5 nr. 266 & 234-236. 

98. 
Skulle Muhammad anses vara den sista och den 

största profeten? 
Bibel  Nej / Ja  Koranen 

Ppenbarelseboken 1:1, 8 & 17.....1. Detta är en 
uppenbarelse från Jesus Kristus, en som Gud gav honom 

för att visa sina tjänare, vad som snart skall 

ske. 8. Jag är A och O, säger Herren Gud, han som är, 

och som var, och som skall komma, den Allsmäktige. 

Ppenbarelseboken 22:13, 16 & 20.....13. Jag är A och 

O, den förste och den siste, begynnelsen och änden. 

------------------------------------------------- 

Ahzab 33:40..... Troende! Muhammad är inte fader 
till någon av era män. Han är Guds Sändebud och 

Profetlängdens Sigill. 

Fatih 48:28..... Det är Han som har sänt Sitt 
Sändebud med vägledningen och [för att förkunna] 

den sanna tron som skall föras till seger över 

all [annan form av] gudstro. När Gud har talat 

behövs inga ytterligare vittnesbörd. 

Notering: Jesus förväntas återvända. Men inte Hz. 

Muhammed. 

 

 

 



Människan och Synden 
99. 

När Adam och Eva syndade, orsakade det en fundamental 

separation mellan Gud och människan, som resulterade 

till ett behov av att människan nu måste bli räddade 

från Guds dom mot synden? 
Bibel  Ja / Nej  Koranen 

1 Mosebok 2:16-17.....16. Och HERREN Gud bjöd 

mannen och sade: »Av alla andra träd i lustgården 

må du fritt äta, 17. men av kunskapens träd på 

gott och ont skall du icke äta, ty när du äter 

därav, skall du döden dö.» 

Romabrevet 5:12-19.....Därför är det så: Genom en 

enda människa har synden kommit in i världen och 

genom synden döden; och så har döden kommit över 

alla människor, eftersom de alla hava syndat. 

------------------------------------------------- 

Bakara 2:35-38.....35. Och Vi sade: "Adam! Tag, 

du och din hustru, er boning i denna lustgård och 

ät som ni har lust till av dess [frukter]; men 

närma er inte detta träd; då kan ni hemfalla åt 

synd!" 37. [Sedan] nåddes Adam av ord från sin 

Herre och Han tog emot [Adams] ånger -  

100. 
Finns det verser om människor som föds med en 

"syndig natur"? (Arvsynd) 
Bibel  Ja / Nej  Koranen 

Jesaja 64:6..... Vi blevo allasammans lika orena 
människor, och all vår rättfärdighet var såsom en 

fläckad klädnad. Vi vissnade allasammans såsom löv, 

och våra missgärningar förde oss bort såsom vinden. 

Jeremia 13:23.....Kan väl en etiopier förvandla sin 

hud eller en panter sina fläckar? Då skullen också I 

kunna göra något gott, I som ären så övade i ondska. 

Jeremia 17:9.....Ett illfundigt och fördärvat 

ting är hjärtat framför allt annat; vem kan 

förstå det? 

Romabrevet 3:23..... Alla hava ju syndat och äro 
i saknad av härligheten från Gud; 

------------------------------------------------- 

Tin 95:4..... Vi har sannerligen skapat människan 
i den bästa skepnad 

Notering: Islam förnekar doktrinen om "arvsynd". 

 

 

 

 



101. 
Är alla människor inklusive profeterna skyldiga 

till att ha begått synd? (Jesus undantaget) 
Bibel  Ja / Ja  Koranen 

1 Kungaboken 8:46.....Om de synda mot dig -- 

eftersom ingen människa finnes, som icke syndar…  

Psaltaren 130:3..... Om du, HERRE, vill tillräkna 
missgärningar, Herre, vem kan då bestå? 

Proverbs 20:9..... Vem kan säga: »Jag har bevarat 
mitt hjärta rent, jag är fri ifrån synd»? 

Romabrevet 3:10.....Så är ock skrivet: »Ingen 

rättfärdig finnes, icke en enda. 

1 Johannesbrevet 1:8..... Om vi säga att vi icke 
hava någon synd, så bedraga vi oss själva, och 

sanningen är icke i oss. 

------------------------------------------------- 

Yusuf 12:53..... Jag påstår inte att jag är utan 
skuld - [något i] människans inre driver henne 

mot det onda, 

İbrahim 14:34....Men människan är sannerligen alltid 

beredd till förnekelse och synd och djupt otacksam! 

Nahl 16:61..... Om Gud [genast] skulle straffa 
människorna för det onda de gör skulle Han inte 

lämna en enda levande varelse på [jorden]. 

102. 
Maria, moder till Jesus, anses hon ha några 

gudomliga egenskaper och borde hon äras som Guds 

Moder? 
Bibel  Nej / Nej  Koranen 

Jesaja 42:8..... Jag, HERREN, det är mitt namn; 
och jag giver icke min ära åt någon annan eller 

mitt lov åt belätena. 

Johannes 2:3-5.....4. Jesus svarade henne: »Låt 

mig vara, moder; min stund är ännu icke kommen.» 

5. Hans moder sade då till tjänarna: »Vadhelst 

han säger till eder, det skolen I göra.» 

------------------------------------------------- 

İsra 17:22-23..... Er Herre har befallt, att ni 
inte skall dyrka någon annan än Honom. 

Zariyat 51:56.....Jag har skapat de osynliga 

väsendena och människorna enbart för att de skall 

[känna Mig och] dyrka Mig. 

 

 
 



103. 
Gör en människas synd att han sepereras från en 

Helig Gud, och som en naturlig konsekvens är det 

underförstått att syndare är dömda att gå till 

Helvetet? 
Bibel  Ja / Ja  Koranen 

Hesekiel 18:4 & 20.....4. den som syndar, han 

skall dö. 

Lukas 12:5.....Jag vill lära eder vem I skolen 

frukta: frukten honom som har makt att, sedan han 

har dräpt, också kasta i Gehenna. Ja, jag säger 

eder: Honom skolen I frukta. -- 

Ppenbarelseboken 20:13—15.....13. och dessa blev 

dömda, var och en efter sina gärningar. 14. Och döden 

och dödsriket blevo kastade i den brinnande sjön; 

detta, den brinnande sjön, är den andra döden. 15. 

Och om någon icke fanns skriven i livets bok, så blev 

han kastad i den brinnande sjön. 

------------------------------------------------- 

A’raf 7:41..... Helvetet skall vara deras vilorum 
och [lågorna] skall breda sig som ett täcke över 

dem. Så belönar Vi de orättfärdiga. 

Yunus 10:27..... Men de som ständigt begår orät… 
Deras arvedel är Elden; där skall de förbli till 

evig tid. 

104. 
Tar en Helig Gud allvarligt på små synder? 

Bibel  Ja / Nej  Koranen 

Matteus 12:36..... Men jag säger eder, att för 
vart fåfängligt ord som människorna tala skola de 

göra räkenskap på domens dag. 

1 Korinthierbrevet 5:6..... Veten I icke att 
litet surdeg syrar hela degen? 

Jakobsbrevet 2:10.....Ty om någon håller hela 

lagen i övrigt, men felar i ett, så är han 

skyldig till allt. 

------------------------------------------------- 

Ahzab 33:5.....Om ni här begår ett misstag, skall 

ni inte klandras för detta - nej, [det som är av 

betydelse är] vad ni innerst inne syftar till.  

Nejm 53:31-32.....32. De som avhåller sig från de 

grövsta synderna och från skamliga handlingar [skall 

se] - även om de begår mindre felsteg - [att] det 

inte finns någon gräns för din Herres förlåtelse. 

 

 
 



105. 
Är det ett lämpligt straff att skära av en tjuvs 
händer? 

Bibel  Nej / Ja  Koranen 
2 Mosebok 22:1-4.....1. Om någon stjäl en oxe eller 
ett får och slaktar eller säljer djuret, så skall han 
giva fem oxar i ersättning för oxen, och fyra får för 
fåret. 4. Om det stulna djuret, det må vara oxe eller 
åsna eller får, påträffas levande i hans våld, skall 
han giva dubbel ersättning. 
Proverbs 6:30-31.....30. Föraktar man icke tjuven som 
stjäl för att mätta sitt begär, när han hungrar? 31. 
Och han måste ju, om han ertappas, betala sjufalt 
igen och giva allt vad han äger i sitt hus.  
------------------------------------------------- 
Maide 5:38..... MANNEN SOM stjäl och kvinnan som 
stjäl skall som straff för detta brott få handen 
avhuggen; [denna föreskrift] är en sträng varning 
från Gud. Gud är allsmäktig, vis. 

106. 
Skulle det ibland vara bra för en troende att 
ljuga eller lura andra för att skydda sig själv? 
(Taqiyya eller Kitman) 

Bibel  Nej / Ja  Koranen 
Proverbs 6:16-17.....16. Sex ting är det som 
HERREN hatar, ja, sju äro styggelser för hans 
själ 17. stolta ögon, en lögnaktig tunga, händer 
som utgjuta oskyldigt blod... 
Sefanja 3:13..... Kvarlevan av Israel skall då 
icke mer göra något orätt, ej heller tala lögn, 
och i deras mun skall icke finnas en falsk tunga. 
Efesierbrevet 4:25..... Läggen därför bort 
lögnen, och talen sanning med varandra... 
Ppenbarelseboken 21:8 &  27.....8. och alla lögnare 
skola få sin del i den sjö som brinner med eld och 
svavel; detta är den andra döden.»   27. Men intet 
orent skall någonsin komma ditin, och ingen som gör 
vad styggeligt är och lögn, utan allenast de som äro 
skrivna i livets bok, Lammets bok. 
------------------------------------------------- 
Bakara 2:225..... Gud bestraffar er inte för 
obetänksamma eder, men Han ställer er till svars 
för ert innersta [uppsåt].  
Tahrim 66:2..... Gud har tillåtit er att frångå 
eder [vars innehåll strider mot lag och rätt] och 
att plikta för detta 
Noterins: Taqiyya = att säga något som inte är 
sant. Kitman = Ljuga genom att utelämna väsentlig 
fakta. 
 
 
 
 



107. 
Anses homosexualitet som en synd som är förbjuden 
och fördömd? 

Bibel  Ja / Ja  Koranen 
3 Mosebok 18:22.....Du skall icke ligga hos en man 
såsom man ligger hos en kvinna; det är en styggelse. 
3 Mosebok 20:13.....Om en man ligger hos en annan 
man såsom man ligger hos en kvinna, så göra de 

båda en styggelse; de skola straffas med döden, 
blodskuld låder vid dem. 
Romabrevet 1:24 & 26-27.....26. Fördenskull gav Gud 
dem till pris åt skamliga lustar: deras kvinnor 

utbytte det naturliga umgänget mot ett onaturligt; 
27. sammalunda övergåvo ock männen det naturliga 
umgänget med kvinnan och upptändes i lusta till 

varandra och bedrevo styggelse, man med man. 

------------------------------------------------- 
A’raf 7:80-81.....80. OCH [MINNS] Lot som sade 
till sitt folk: "Måste ni begå sådana skamliga 
handlingar som ingen i världen har begått före er 
81. Ni går, upptända av lust, till män i stället 
för till kvinnor! Nej, ni driver verkligen era 
utsvävningar för långt! 
Neml 27:54-55....54. OCH [MINNS] Lot, som sade till 
sitt folk: "Begår ni dessa skamlösa handlingar med 
öppna ögon? 55. Måste ni gå, upptända av lust, till 

andra män i stället för till kvinnor? Nej, ni saknar 

alla begrepp [om rätt och orätt]!" 

108. 
Anses abort och mord som synder som är förbjudna 
och fördömda? 

Bibel  Ja / Ja  Koranen 
1 Mosebok 9:6-7......6. den som utgjuter människoblod, 
hans blod skall av människor bliva utgjutet, ty Gud 
har gjort människan till sin avbild. 
2 Mosebok 20:13.....Du skall icke dräpa. 
2 Mosebok 21:12..... Den som slår någon, så att 
han dör, han skall straffas med döden. 
---------------------------------------------- 
Maide 5:32.....Av denna orsak föreskrev Vi för 
Israels barn att om någon dödar en människa, som inte 
själv har dödat någon eller försökt störa ordningen 

på jorden och sprida sedefördärv, skall det anses som 
om han hade dödat hela människosläktet. 
İsra 17:31..... Döda inte era barn av rädsla för 
fattigdom; Vi sörjer för dem och för er. Att döda 
[dem] är en svår synd. 

 

 
 



109. 
Kan straffet för synd raderas genom att göra "bra 
gärningar"? (Sevap) 

Bibel  Nej / Ja  Koranen 
Romabrevet 3:28.....Vi hålla nämligen före att människan 
bliver rättfärdig genom tro, utan laggärningar. 
Galaterbrevet 3:11.....Och att ingen i kraft av 
lag bliver rättfärdig inför Gud, det är 
uppenbart, eftersom det heter: »Den rättfärdige 
skall leva av tro.» 
Titusbrevet 3:5-6.....5. då frälste han oss, icke 
på grund av rättfärdighetsgärningar som vi hade 
gjort, utan efter sin barmhärtighet, genom ett 
bad till ny födelse och förnyelse i helig ande, 
6. som han rikligen utgöt över oss genom Jesus 
Kristus, vår Frälsare, 
Jakobsbrevet 2:10.....Ty om någon håller hela 
lagen i övrigt, men felar i ett, så är han 
skyldig till allt. 
------------------------------------------------- 
Hud 11:114.... de goda handlingarna driver bort 
de dåliga.  
Ankebut 29:7.... Och för dem som tror och lever 
rättskaffens skall Vi stryka ut deras dåliga 
handlingar [ur deras bok] och Vi skall belöna dem 
efter deras bästa handlingar! 

Frälsning 
110. 

Är en person född som "Kristen" eller som 
"Muslim"? 

Bibel  Nej / Ja  Koranen 
Johannes 1:12-13.....12. Men åt alla dem som togo 
emot honom gav han makt att bliva Guds barn, åt 
dem som tro på hans namn; 13. och de hava blivit 
födda, icke av blod, ej heller av köttslig vilja, 
ej heller av någon mans vilja, utan av Gud. 
Johannes 3:5.....Jesus svarade: »Sannerligen, 
sannerligen säger jag dig: Om en människa icke 
bliver född av vatten och ande, så kan hon icke 
komma in i Guds rike. 
------------------------------------------------- 
Kâfirûn 109:1-6.....1. SÄG: "Ni som förnekar 
sanningen! 6. Ni har er tro - och jag har min tro!" 
Notering: Enligt Bibeln kan man inte födas som 
Kristen; bara de som är "födda på nytt" genom 
Guds Ande kommer att ärva Guds Rike. Inom Islam 
anses en person som är född med en Muslimsk far, 
automatiskt vara Muslim sedan födseln. 
 
 
 



111. 
Är en persons frälsning beroende av egna bra 
gärningar? (Ameller) 

Bibel  Nej / Ja  Koranen 
Romabrevet 4:2.....Om Abraham blev rättfärdig av 
gärningar, så har han ju något att berömma sig 
av. Dock icke inför Gud. 
Efesierbrevet 2:8-9.....8. Ty av nåden ären I 
frälsta genom tro -- och det icke av eder själva, 
Guds gåva är det – 9. icke av gärningar, för att 

ingen skall berömma sig. 
Titusbrevet 3:5-6.....5. då frälste han oss, icke 
på grund av rättfärdighetsgärningar som vi hade 
gjort, utan efter sin barmhärtighet, genom ett 

bad till ny födelse och förnyelse i helig ande, 
6. som han rikligen utgöt över oss genom Jesus 

Kristus, vår Frälsare, 

------------------------------------------------- 
Hud 11:114....  de goda handlingarna driver bort 
de dåliga.  

Ankebut 29:7..... Och för dem som tror och lever 
rättskaffens skall Vi stryka ut deras dåliga 
handlingar [ur deras bok] och Vi skall belöna dem 

efter deras bästa handlingar! 

112. 
Är Guds frälsninggåva från syndens straff alltid 
förbundet med ett blodoffer? (Kefaret) 

Bibel  Ja / Nej  Koranen 
3 Mosebok 17:11....Ty allt kötts själ är i blodet, och 
jag har givit eder det till altaret, till att bringa 
försoning för edra själar; ty blodet är det som 

bringar försoning, genom själen som är däri. 
Hebreerbrevet 9:12 & 22.....12. gick han, icke 
med bockars och kalvars blod, utan med sitt eget 

blod, en gång för alla in i det allraheligaste 

och vann en evig förlossning. 22. Så renas enligt 
lagen nästan allting med blod, och utan att blod 

utgjutes gives ingen förlåtelse.  
------------------------------------------------- 
Bakara 2:48.... Och frukta den Dag då ingen kan 
gottgöra vad en annan har brutit, då alla 
förböner kommer att avvisas och ingen lösen skall 

tas emot och ingen hjälp skall ges. 
Hajj 22:37..... [Offerdjurens] kött och deras 
blod når aldrig Gud; men er gudsfruktan [och er 

lydnad] når Honom.  
 

 
 
 



113. 
Kan Guds frälsninggåva endast mottagas av nåd 
genom tro på Guds Lamms försoningsoffer? (Jesus 
Kristus) 

Bibel  Ja / Nej  Koranen 
Johannes 1:29..... Dagen därefter såg han Jesus 
nalkas; då sade han: »Se, Guds Lamm, som 
borttager världens synd! 
Romabrevet 3:24-28.....24. och de bliva 
rättfärdiggjorda utan förskyllan, av hans nåd, 
genom förlossningen i Kristus Jesus, 28. Vi hålla 
nämligen före att människan bliver rättfärdig 
genom tro, utan laggärningar. 
Efesierbrevet 1:7.....I honom hava vi förlossning 
genom hans blod, förlåtelse för våra synder, 
efter hans nåds rikedom. 
Efesierbrevet 2:8.....y av nåden ären I frälsta 
genom tro -- och det icke av eder själva, Guds 
gåva är det -- 
------------------------------------------------ 
En’am 6:164.....Det [onda] som en människa har gjort 
skall läggas henne ensam till last; och på ingen 
bärare av bördor skall läggas en annans börda.  
İsra 17:15.....Den som låter sig vägledas, 
vägleds till nytta för sig själv; och den som går 
vilse, går bara vilse till skada för sig själv. 
Och på ingen bärare av bördor skall läggas en 
annans börda. 
Nejm 53:38....[Eller hört] att det på ingen 
bärare av bördor skall läggas en annans börda 

114. 
För att en person ska få det eviga livet är det 
först nödvändigt för denne att höra och förstå 
Jesu Kristi evangelium och tro att Gud skickade 
Honom till att vara Messias, världens Frälsare? 

Bibel  Ja / Nej  Koranen 
Romabrevet 10:9-10 & 17.....9. Ty om du med din 
mun bekänner Jesus vara Herre och i ditt hjärta 
tror att Gud har uppväckt honom från de döda, då 
bliver du frälst. 10. Ty genom hjärtats tro bliver 
man rättfärdig, och genom munne ns bekännelse bliver 
man frälst. 17. Alltså kommer tron av predikan, men 
predikan i kraft av Kristi ord. 
------------------------------------------------- 
Bakara 2:119-120.....119. Vi har förvisso sänt 
dig [Muhammad] med sanningen, som förkunnare av 
ett glatt budskap om hopp och som varnare… 120. 
Men du kommer inte att vinna vare sig judarnas 
eller de kristnas välvilja, om du inte följer 
deras väg. Säg: "Guds vägledning är den enda 
sanna vägledningen." 
 
  

 



115. 
Är det accepterat att tro på Jesus Kristus som 

Frälsare och Herre är det enda sättet för att en 

persons synder ska bli förlåtna och att få det 

eviga livet? 
Bibel  Ja / Nej  Koranen 

Johannes 11:25..... Jesus svarade till henne: 
»Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på 

mig, han skall leva, om han än dör; 

Johannes 17:3..... Och detta är evigt liv, att de 
känna dig, den enda sanne Guden, och den du har 

sänt, Jesus Kristus. 

------------------------------------------------- 

Al-i İmran 3:19-20.....19. För Gud är [den sanna] 

religionen underkastelse under Hans vilja; de som 

[tidigare] tog emot uppenbarelsen kom att omfatta 

skilda meningar först efter att ha fått [all] kunskap 

och av ovilja och avund mot varandra. Och den som 

vill förneka sanningen i Guds budskap [bör minnas 

att] Gud är snar att kalla till räkenskap. 20. Om de 

underkastar sig, då har de funnit vägledning, men om 

de vänder dig ryggen [skall du lämna dem i fred]; din 

plikt är enbart att framföra budskapet.  

116. 
Är vattendopet ett krav för en troende idag? 

Bibel  Ja / Nej  Koranen 

Matteus 28:19-20.....19. Gån fördenskull ut och gören 
alla folk till lärjungar, döpande dem i Faderns och 

Sonens och den helige Andes namn, 20. lärande dem att 
hålla allt vad jag har befallt eder. Och se, jag är 

med eder alla dagar intill tidens ände.» 

Markus 16:16.....¸ Den som tror och bliver döpt, 
han skall bliva frälst; men den som icke tror, 

han skall bliva fördömd. 

Apostagärningarna 2:38..... Petrus svarade dem: 
»Gören bättring, och låten alla döpa eder i Jesu 

Kristi namn till edra synders förlåtelse; då 

skolen I såsom gåva undfå den helige Ande. 

Apostagärningarna 22:16..... Varför dröjer du då 
nu? Stå upp och låt döpa dig och avtvå dina 

synder, och åkalla därvid hans namn.' 

------------------------------------------------- 

Notering: Det finns inga verser i Koranen som 

talar om vattendop. 

 

 

 



117. 
Är omskärelse ett krav för en manlig troende idag? 

Bibel  Nej / Ja  Koranen 
Apostagärningarna 15:5-11.....10. Varför fresten 
I då nu Gud, genom att på lärjungarnas hals vilja 
lägga ett ok som varken våra fäder eller vi hava 
förmått bära? 
1 Korinthierbrevet 7:18 & 20.....18. Har någon 
blivit kallad såsom omskuren, så göre han sig 
icke åter lik de oomskurna; har någon blivit 
kallad såsom oomskuren, så låte han icke omskära 
sig. 20. Var och en förblive i den kallelse vari 
han var, när han blev kallad. 
Galaterbrevet 5:2.... Se, jag säger eder, jag 
Paulus, att om I låten omskära eder, så bliver 
Kristus eder till intet gagn. 
Galaterbrevet 5:6..... Ty i Kristus Jesus betyder 
det intet huruvida någon är omskuren eller 
oomskuren; allt beror på huruvida han har en tro 
som är verksam genom kärlek. 
------------------------------------------------- 
Nahl 16:123....Och tiden kom då Vi gav dig, 
[Muhammad, ingivelsen] att följa Abraham i hans rena, 
Notering: Inom Islam är omskärelse en del av 
Abrahams religion och anses därför vara bindande 
för Muslimer. Detta ses också i Hadith: Bukhari 
1252, Fatih al-Bari 6:388; och Muslim 4:2370. 

118. 
Finns det verser som beordrar människor att vara 
"heliga" och är "helighet" en förutsättning för 
att komma in i Himlen? 

Bibel  Ja / Nej  Koranen 
3 Mosebok 11:44..... Ty jag är HERREN, eder Gud; 
och I skolen hålla eder heliga och vara heliga, 
ty jag är helig.  
1 Korinthierbrevet 3:16-17.....16. Veten I icke 
att I ären ett Guds tempel och att Guds Ande bor 
i eder? 17. Om nu någon fördärvar Guds tempel, så 
skall Gud fördärva honom; ty Guds tempel är 
heligt, och det templet ären I. 
Hebreerbrevet 12:14..... Faren efter frid med 
alla och efter helgelse; ty utan helgelse får 
ingen se Herren. 
1 Petrusbrevet 1:15-16.....15. utan bliven heliga 
i all eder vandel, såsom han som har kallat eder 
är helig. 16. Det är ju skrivet: »I skolen vara 
heliga, ty jag är helig.» 
Ppenbarelseboken 22:11..... och den som är helig 
att helga sig. 
------------------------------------------------- 
Notering: Det finns inga verser i Koranen som 
beordrar människor att vara heliga eller som 
anger att de kan vara heliga. 
 
 
 
 



119. 
Kan människor själva välja att bli Guds barn genom 
sin egna fria vilja och genom de val man väljer? 

Bibel  Ja / Nej  Koranen 
Johannes 1:12..... Men åt alla dem som togo emot 
honom gav han makt att bliva Guds barn, åt dem 
som tro på hans namn; 
Romabrevet 8:14 & 16.....14. Ty alla de som 
drivas av Guds Ande, de äro Guds barn. 16. Anden 
själv vittnar med vår ande att vi äro Guds barn. 
Galaterbrevet 3:26..... Alla ären I Guds barn 
genom tron, i Kristus Jesus; 
Hebreerbrevet 12:5-6.....5. Och I haven alldeles 
förgätit den förmaningens röst som talar med 
eder, såsom man talar med söner: »Min son, 
förkasta icke Herrens aga, och giv dig icke över, 
när du tuktas av honom. 6. Ty den Herren älskar, 
den agar han, och han straffar med riset var son 
som han har kär.» 
------------------------------------------------- 
Maide 5:18..... Judarna säger liksom de kristna: 
"Vi är Guds barn som Han älskar." Säg: "Varför 
straffar Han er då för era synder?  

120. 
Är en persons framtida öde helt förutbestämd 
eller utkorad av Gud? (Kader eller Kısmet) 

Bibel  Nej / Ja  Koranen 
5 Mosebok 11:26-27.....26. Se, jag förelägger 
eder i dag välsignelse och förbannelse: 27. 
välsignelse, om I hören HERRENS eder Guds, bud, 
som jag i dag giver eder, 
5 Mosebok 30:19..... Jag tager i dag himmel och 
jord till vittnen mot eder, att jag har förelagt 
dig liv och död, välsignelse och förbannelse, Så 
må du då välja livet, för att du och dina 
efterkommande mån leva, 
Josuaé 24:15..... Men om det misshagar eder att 
tjäna HERREN, så utväljen åt eder i dag vem I 
viljen tjäna... Men jag och mitt hus, vi vilja 
tjäna HERREN.» 
------------------------------------------------- 
Tevbe 9:51..... Säg: "Ingenting kan drabba oss om 
det inte är förutbestämt för oss av Gud. 
Kasas 28:68..... DIN Herre skapar vad Han vill 
och Han väljer för [människorna] det bästa. 
Ahzab 33:38..... ja, allas öden formas av Guds 
beslut - 
Notering: Bland kristna skulle följare av 
Arminius säga "Nej"; men kalvinister skulle säga 
"Ja".   



121. 
Använder Gud en balansvåg för att mäta en persons 
goda och dåliga gärningar, för att avgöra om de 
kommer att gå till Himlen eller till Helvetet? 
(Terazi) 

Bibel  Nej / Ja  Koranen 
Efesierbrevet 2:8-9.....8. Ty av nåden ären I 
frälsta genom tro -- och det icke av eder själva, 
Guds gåva är det – 9. icke av gärningar, för att 
ingen skall berömma sig. 
Titusbrevet 3:4-5.....4. Men när Guds, vår 
Frälsares, godhet och kärlek till människorna 
uppenbarades, 5. då frälste han oss, icke på 
grund av rättfärdighetsgärningar som vi hade 
gjort, utan efter sin barmhärtighet, genom ett 
bad till ny födelse och förnyelse i helig ande, 
------------------------------------------------- 
A’raf 7:8-9.....8. Den Dagen skall [allt] vägas 
med sanningens våg och det skall gå dem väl i 
händer vilkas vågskål [med goda handlingar] väger 
tungt; 9. förlorarna är de vilkas vågskål väger 
lätt, de som genom att förneka Våra budskap har 
förverkat sina själar. 
Mü’minun 23:102-103.....102. Vinnarna är de vars 
[goda handlingar] väger tungt i vågskålen, 103. 
och de vars [goda handlingar] väger lätt i 
vågskålen är förlorarna som har förverkat sina 
själar; de skall förbli i helvetet till evig tid. 

122. 
För att en person ska kunna komma in i Guds Rike, 
är det först nödvändigt att ha en "andlig 
pånyttfödelse" och bli "född på nytt"? 

Bibel  Ja / Nej  Koranen 
Johannes 1:12-13.....12/ Men åt alla dem som togo 
emot honom gav han makt att bliva Guds barn, åt 
dem som tro på hans namn; 13. och de hava blivit 
födda, icke av blod, ej heller av köttslig vilja, 
ej heller av någon mans vilja, utan av Gud. 
Johannes 3:3...... Jesus svarade och sade till 
honom: »Sannerligen, sannerligen säger jag dig: 
Om en människa icke bliver född på nytt, så kan 
hon icke få se Guds rike.» 
2 Korinthierbrevet 5:17.....Alltså, om någon är i 
Kristus, så är han en ny skapelse. Det gamla är 
förgånget; se, något nytt har kommit! 
1 Petrusbrevet 1:23..... I som ären födda på 
nytt, icke av någon förgänglig säd, utan av en 
oförgänglig: genom Guds levande ord, som förbliver. 
------------------------------------------------- 
Notering: Koranen nämner inte något om behovet av 
en andlig återfödelse eller att bli "född på 
nytt". 
 
 
 



123. 
Ger Gud ett löfte eller garanti till evigt liv, 
till alla sanna troende i Kristus? 

Bibel  Ja / Ja  Koranen 
Johannes 3:36....Den som tror på Sonen, han har 
evigt liv; men den som icke hörsammar Sonen, han 
skall icke få se livet, utan Guds vrede förbliver 
över honom.» 
Johannes 5:24.....Sannerligen, sannerligen säger jag 
eder: Den som hör mina ord och tror honom som har 
sänt mig, han har evigt liv och kommer icke under 
någon dom, utan har övergått från döden till livet. 
------------------------------------------------- 
Al-i İmran 3:55 & 113-115.....55. "Jesus! Jag 
skall kalla dig till Mig och Jag skall upphöja 
dig till Min [härlighet] och Jag skall rena dig 
från [de beskyllningar som] förnekarna av 
sanningen [riktade mot dig]. Och Jag skall sätta 
dem som följer dig högt över dem som förnekar 
[dig] ända till Uppståndelsens dag; 115. och vad 
gott de gör skall inte frånkännas dem; Gud vet 
vilka de är som fruktar Honom. 
Maide 5:47 & 69.....47. Låt därför dem som följer 
Evangeliet döma i enlighet med vad Gud där har 
uppenbarat; 69. och de som bekänner den judiska 
tron och sabierna och de kristna - ja, [alla] som 
tror på Gud och den Yttersta dagen och som lever 
ett rättskaffens liv - skall förvisso få sin 
fulla lön av sin Herre och de skall inte känna 
fruktan och ingen sorg skall tynga dem. 

Framtida Händelser 
124. 

Används i första hand orden "profet" och 
"profetia" med hänvisning till en person som 
genom Guds gåva har kunskap om framtida 
händelser? (Nebi) 

Bibel  Ja / Nej  Koranen 
1 Samuelsboken 9:9.....(Fordom sade man så i 
Israel, när man gick för att fråga Gud: »Kom, låt 
oss gå till siaren.» Ty den som man nu kallar 
profet kallade man fordom siare.) 
Ppenbarelseboken 19:10.....Gud skall du tillbedja. Ty 
Jesu vittnesbörd är profetians ande.» 
------------------------------------------------- 
A’raf 7:158 & 188.....158. Tro därför på Gud och 
Hans Sändebud, den olärde Profeten… 188. Jag är 
bara en varnare och förkunnare av hoppets budskap 
till människor som vill tro." 
Ahkaf 46:9.....Säg: "Jag är inte den förste av 
[Guds] sändebud och jag vet inte vad som skall 
ske med mig och med er. Jag följer bara det som 
uppenbaras för mig; jag är ingenting annat än en 
varnare, [som varnar] klart och entydigt." 
 

 
 



125. 
Finns det detaljerad information om framtida 
händelser för denna världs sista tid? 
(Eschatology / Gayb Haber) 

Bibel  Ja / Nej  Koranen 
Matteus 24:3, 14 & 25.....3. trädde hans 
lärjungar fram till honom, medan de voro allena, 
och sade: »Säg oss när detta skall ske, och vad 
som bliver tecknet till din tillkommelse och 
tidens ände.» 14. Och detta evangelium om riket 
skall bliva predikat i hela världen, till ett 
vittnesbörd för alla folk. Och sedan skall änden 
komma. 25. Jag har nu sagt eder det förut. 
Ppenbarelseboken 1:1.....Detta är en uppenbarelse 
från Jesus Kristus, en som Gud gav honom för att 
visa sina tjänare, vad som snart skall ske. Och 
medelst ett budskap genom sin ängel gav han det 
till känna för sin tjänare Johannes, 
-------------------------------------------------  
En’am 6:50..... Säg: ”Jag säger inte till er att 
jag har Guds skatter i min hand eller att jag 
känner till det som är dolt för människor. Inte 
heller säger jag till er: 'Se, jag är en ängel.' 
Allt jag gör är att följa det som uppenbaras för 
mig.” Säg: ”Kan den blinde jämställas med den 
seende? - Skall ni inte tänka över [detta]?” 

126. 
Finns det profetiska verser somer förutsäger att 
en kraftfull och satanisk världsherre kommer att 
komma i de sista dagarna? (Antikrist / Mehdi) 

Bibel  Ja / Nej  Koranen 
Matteus 24:21-25.....23. Om någon då säger till eder: 
'Se här är Messias', eller: 'Där är han', så tron det 
icke. 24. Ty människor som falskeligen säga sig vara 
Messias skola uppstå, så ock falska profeter, och de 
skola göra stora tecken och under, för att, om 
möjligt förvilla jämväl de utvalda. 
2 Thessalonikerbr 2:7-9.....8. Sedan skall »den 
Laglöse» träda fram, och honom skall då Herren 
Jesus döda med sin muns anda och tillintetgöra 
genom sin tillkommelses uppenbarelse – 9. honom 
som efter Satans tillskyndelse kommer med lögnens 
alla kraftgärningar och tecken och under 
1 Johannesbrevet 2:18.....Mina barn, nu är den yttersta 
tiden. I haven ju hört att en antikrist skall komma, och 
redan hava många antikrister uppstått; 
Ppenbarelseboken 6:1-2.....2. Då fick jag se en 
vit häst; och mannen som satt på den hade en 
båge, och en segerkrans blev honom given, och han 
drog ut såsom segrare och för att segra. 
------------------------------------------------- 
Notering: Koranen nämner inte Antikrist’s eller 
Mehdi’s ankomst. 
 
 
 

 



127. 
Kommer det en "Domedag" när Gud lyfter upp de 
döda och antingen dömer dem att gå till Himmelen 
eller Helvetet? (Ahiret Günü) 

Bibel  Ja / Ja  Koranen 
Hebreerbrevet 9:27.....Och såsom det är människorna 
förelagt att en gång dö och sedan dömas, 
2 Petrusbrevet 2:9.....Så förstår Herren att frälsa 
de gudfruktiga ur prövningen, men ock att under 
straff förvara de orättfärdiga till domens dag. 
Ppenbarelseboken 20:11-15.....12. Och jag såg de 
döda, både stora och små, stå inför tronen, och 
böcker blevo upplåtna. Och jämväl en annan bok 
blev upplåten; det var livets bok. Och de döda 
blevo dömda efter sina gärningar, på grund av det 
som var upptecknat i böckerna. 15. Och om någon 
icke fanns skriven i livets bok, så blev han 
kastad i den brinnande sjön. 
------------------------------------------------- 
Bakara 2:113.....Men på Uppståndelsens dag skall Gud 
döma mellan dem i [allt] det som de var oense om. 
Al-i İmran 3:185..... Varje människa skall smaka 
döden. Men först på Uppståndelsens dag skall ni 
få er fulla lön 

128. 
Kommer alla människor att spendera en tid i 
Helvetet och lida plågor? 

Bibel  Nej / Ja  Koranen 
Johannes 5:24.....Sannerligen, sannerligen säger jag 
eder: Den som hör mina ord och tror honom som har 
sänt mig, han har evigt liv och kommer icke under 
någon dom, utan har övergått från döden till livet. 
Romabrevet 8:1..... Så finnes nu ingen fördömelse 
för dem som äro i Kristus Jesus. 
1 Thessalonikerbr 5:9.....Ty Gud har icke bestämt 
oss till att drabbas av vrede, utan till att 
vinna frälsning genom vår Herre, Jesus Kristus, 
------------------------------------------------- 
Al-i İmran 3:185..... Varje människa skall smaka 
döden. Men först på Uppståndelsens dag skall ni 
få er fulla lön 
Meryem 19:70-72.....70. det är nämligen Vi som 
bäst vet vilka som är mest förtjänta av att 
svedas av dess lågor. 71. Ingen av er skall 
slippa ifrån denna [syn]. Det är din Herres fasta 
beslut. 72. Därefter skall Vi föra dem i säkerhet 
som fruktade Gud. Men de orättfärdiga lämnar Vi 
kvar där, hukande på sina knän. 
 
 
 
 
 



129. 
Om en person kommer till Helvetet, finns det någonsin 
en möjlighet att senare komma ut och komma till 
Himmelen? 

Bibel  Nej / Ja  Koranen 
Matteus 25:41 & 46.....41. Därefter skall han ock 
säga till dem som stå på hans vänstra sida: 'Gån 
bort ifrån mig, I förbannade, till den eviga 
elden, som är tillredd åt djävulen och hans 
änglar. 46. Och dessa skola då då bort till evigt 
straff, men de rättfärdiga till evigt liv.» 
Lukas 16:25-26.....25. Men Abraham svarade: 'Min 
son kom ihåg att du, medan du levde, fick ut ditt 
goda och Lasarus däremot vad ont var; nu åter får 
han här hugnad, under det att du pinas. 26. Och 
till allt detta kommer, att ett stort svalg är 
satt mellan oss och eder, för att de som vilja 
begiva sig över härifrån till eder icke skola 
kunna det, och för att ej heller någon därifrån 
skall kunna komma över till oss.» 
------------------------------------------------- 
En’am 6:128.....[Då] skall Han säga: "Elden skall 
vara er boning och där skall ni förbli till evig 
tid, om inte Gud vill annorlunda." Din Herre är 
vis och Han har kännedom om allt. 
Hud 11:106-107.....106. De fördömda skall ha 
Elden till boning och under stönanden och jämmer 
107. skall de förbli där så länge himmel och jord 
består, om inte din Herre vill annorlunda -  

130. 
Är den nya uppståndna kroppen av kött, ben och 
blod? 

Bibel  Nej / Ja  Koranen 
1 Korinthierbrevet 15:35-50.....35. Nu torde 
någon fråga: »På vad sätt uppstå då de döda, och 
med hurudan kropp skola de träda fram?» 44. här 
sås en »själisk» kropp, där uppstår en andlig 
kropp. Så visst som det finnes en »själisk» 
kropp, så visst finnes det ock en andlig. 50. vad 
jag nu vill säga är detta, att kött och blod icke 
kunna få Guds rike till arvedel;  
------------------------------------------------- 
Bakara 2:25 & 259.....25. Och [deras] hustrur 
skall vara med dem i dessa [lustgårdar], renade 
från [all jordisk] orenlighet, och där skall de 
förbli till evig tid. 259. och se [nu] hur Vi ger 
liv åt de döda benen och sedan klär dem med kött. 
Vakia 56:35-38.....35. Vi skall nämligen låta dem 
uppstå i en ny skapelse 36. och skapa dem som jungfrur 
Nebe 78:33..... och följeslagerskor, evigt unga 
som de själva, 
 
 
 

 



131. 
Kommer sexuella relationer och äktenskap i 
existera himlen? (Houris) 

Bibel  Nej / Ja  Koranen 
Matteus 22:28-33.....28. Vilken av de sju skall 
då vid uppståndelsen få henne till hustru? De 
hade ju alla äktat henne.» 29. Jesus svarade och 
sade till dem: »I faren vilse, ty I förstån icke 
skrifterna, ej heller Guds kraft. 30. Vid 
uppståndelsen taga män sig icke hustrur, ej 
heller givas hustrur åt män, utan de äro då såsom 
änglarna i himmelen. 
1 Korinthierbrevet 15:50.... Mina bröder, vad jag 
nu vill säga är detta, att kött och blod icke 
kunna få Guds rike till arvedel; ej heller får 
förgängligheten oförgängligheten till arvedel. 
------------------------------------------------- 
Tur 52:20..... [De sitter] stödda [av kuddar] på 
högsäten, ordnade i rader [mitt emot varandra]. 
Och Vi skall ge dem mörkögda, oskuldsfulla unga 
kvinnor som sällskap. 
Rahman 55:55-56, 70-72.....56. Där finns de med 
blygt sänkta blickar, som varken människor eller 
osynliga väsen förut kommit nära - 70 I dessa 
[lustgårdar] finns de bästa, de skönaste 
[följeslagerskor] – 72 med de fagraste mörka 
ögon, dolda för allas blickar - 

132. 
Anses den universella kyrkan vara "Kristi brud"? 

Bibel  Ja / Nej  Koranen 
Efesierbrevet 5:23, 25, & 32.....23. ty en man är sin 
hustrus huvud, såsom Kristus är församlingens huvud, 
han som ock är denna sin kropps Frälsare. 25. I män, 
älsken edra hustrur, såsom Kristus har älskat 
församlingen och utgivit sig själv för henne 32. Den 
hemlighet som ligger häri är stor; jag säger detta 
med tanke på Kristus och församlingen. 
Ppenbarelseboken 19:7.....ty tiden är inne för 
Lammets bröllop, och dess brud har gjort sig redo. 
Ppenbarelseboken 21:9..... kom och talade till 
mig och sade: »Kom hit, så skall jag visa dig 
bruden, Lammets hustru.» 
Ppenbarelseboken 22:17..... Och Anden och bruden 
säga: »Kom.» Och den som hör det, han säge »Kom.» 
Och den som törstar, han komme; ja den som vill, 
han tage livets vatten för intet. 

------------------------------------------------- 

Notering: Koranen nämner endast kyrkan en gång 

och nämner inte "Kristi brud": Hajj 22:40. 
 
 
 

 



Praktiska Livsproblem 
133. 

Vill Gud att troende idag lever under lagen? 

(Shariah) 
Bibel  Nej / Ja  Koranen 

Romabrevet 6:14.....Ty synden skall icke råda över eder, 

eftersom I icke stån under lagen, utan under nåden. 

Romabrevet 10:4.....Ty lagen har fått sin ände i 

Kristus, till rättfärdighet för var och en som tror. 

Galaterbrevet 3:11 & 25.....11. Och att ingen i 
kraft av lag bliver rättfärdig inför Gud, det är 

uppenbart, eftersom det heter: »Den rättfärdige 

skall leva av tro.» 25. Men sedan tron har 

kommit, stå vi icke mer under uppfostrare. 

------------------------------------------------- 

Maide 5:48..... För var och en av er har Vi 
fastställt en lag och en levnadsregel.  

Jathiyah 45:18.....Därefter har Vi visat dig 

[Muhammad] en väg till förverkligandet [av trons] 

syfte; följ därför denna väg 

134. 
Är det förbjudet för en troende att dricka vin? 

Bibel  Nej / Ja  Koranen 

1 Timotheosbrevet 5:23..... Drick nu icke längre 
allenast vatten, utan bruka något litet vin för din 

mages skull, eftersom du så ofta lider av svaghet. 

------------------------------------------------- 

Bakara 2:219..... DE FRÅGAR dig om rusdrycker och 
spel om pengar. Säg: "Det ligger svår synd i 

bådadera men [också] något som kan vara människan 

till nytta. Det onda de medför är dock större än 

den nytta de kan ge."  

Maide 5:90-91.....90. TROENDE! Rusdrycker och 
spel om pengar, alla hedniska bruk och 

spådomskonst är ingenting annat än Djävulens 

skamliga påfund; håll er borta från allt sådant, 

för att det skall gå er väl i händer. 91. 

Djävulen vill med hjälp av rusdrycker och spel om 

pengar framkalla fiendskap och hat mellan er och 

få er att glömma Gud och plikten att förrätta 

bönen. Vill ni inte upphöra [med allt detta]? 

 

  

 



135. 
Är det förbjudet för en troende att äta fläsk? 

Bibel  Nej / Ja  Koranen 

Apostagärningarna 10:13-15.....13. Och en röst kom 
till honom: »Stå upp, Petrus, slakta och ät.» 14. Men 

Petrus svarade: »Bort det, Herre! Jag har aldrig ätit 

något oheligt och orent.» 15. Åter, för andra gången, 

kom en röst till honom: »Vad Gud har förklarat för 

rent, det må du icke hålla för oheligt.» 

1 Korinthierbrevet 10:25..... Allt som säljes i 
köttboden mån I äta; I behöven icke för samvetets 

skull göra någon undersökning därom. 

Colossians 2:16..... Låten därför ingen döma eder 
i fråga om mat och dryck eller angående högtid… 

------------------------------------------------- 

Maide 5:3.....FÖRBJUDET för er är kött av 

självdöda djur och blod... 

En’am 6:145..... Säg [Muhammad]: "I det som har 
uppenbarats för mig finner jag ingenting ätbart 

som är förbjudet utom självdöda djur, spillt blod 

eller svinkött - det är orent...  

136. 
Förväntar sig Gud att troende fastar idag? 

Bibel  Ja / Ja  Koranen 

Joel 2:12..... Dock, nu mån I vända om till mig 
av allt edert hjärta, säger HERREN, med fasta och 

gråt och klagan. 

Matteus 6:17-18.....17. Nej, när du fastar, smörj 
då ditt huvud och två ditt ansikte, 

Markus 2:20.....Men den tid skall komma, då 

brudgummen tages ifrån dem, och då, på den tiden, 

skola de fasta. -- 

------------------------------------------------- 

Bakara 2:183 & 185.....183. TROENDE! Det är en 
plikt för er att fasta, liksom det var en plikt 

för dem som levde före er - kanske skall ni 

frukta Gud. 185. [Fastan skall vara] ett 

begränsat antal dagar. 

Ahzab 33:35.....de män och de kvinnor som fastar, 

de män och de kvinnor som lägger band på sin 

sinnlighet, de män och de kvinnor som alltid har 

Gud i tankarna - [för dem alla] har Gud i 

beredskap förlåtelse för deras synder och en rik 

belöning. 

 

 

 
 



137. 
Föredrar Gud att bön och fasta utförs öppet inför 

andra? 
Bibel  Nej / Ja  Koranen 

Matteus 6:5-8.....6. Nej, när du vill bedja, gå 
då in i din kammare, och stäng igen din dörr, och 

bed till din Fader i det fördolda. Då skall din 

Fader, som ser i det fördolda, vedergälla dig. 

Matteus 6:16-18.....16. Och när I fasten, skolen 
I icke visa en bedrövad uppsyn såsom skrymtarna… 

17. Nej, när du fastar, smörj då ditt huvud och 
två ditt ansikte, 18. för att du icke må bliva 

sedd av människorna med din fasta, utan allenast 

av din Fader, som är i det fördolda. Då skall din 
Fader, som ser i det fördolda, vedergälla dig. 

------------------------------------------------- 

Nisa 4:103....¸ Och minns Gud efter bönens slut - 
när ni står upp, när ni sitter och när ni lägger 

er till vila. Och när ni åter är i trygghet, 

förrätta då bönen [på föreskrivet sätt]. Bönen är 

alla troendes plikt, knuten till bestämda tider. 

Jumah 62:9..... TROENDE! När böneutroparen kallar 
till fredagsbönen, lämna då handel och köpenskap 

och skynda er dit där Guds namn åkallas; detta är 

för er det bästa - om ni [bara] visste! 

138. 
Vill Gud att människor fastar under dagen och 

festar på natten under en månads tid varje år? 

(Ramadan) 
Bibel  Nej / Ja  Koranen 

Jesaja 58:3..... Nej, detta är den fasta, som jag 
vill hava: att I lossen orättfärdiga bojor och 

lösen okets band, att I given de förtryckta fria 

och krossen sönder alla ok, 

------------------------------------------------- 

Bakara 2:183-185.....183. TROENDE! Det är en 
plikt för er att fasta, liksom det var en plikt 

för dem som levde före er - kanske skall ni 

frukta Gud. 185. För att ge människorna 
vägledning [inleddes] i månaden Ramadan 

uppenbarelsen av Koranen i vilken vägledningen 

klargörs och en måttstock ges med vilken rätt kan 

mätas och skiljas från orätt. Den av er som ser 

månens nytändning skall fasta månaden ut. 

 

 

 



139. 
Förväntar sig Gud att troende ska betjäna andra 

och ge allmosor? (Zakat) 
Bibel  Ja / Ja  Koranen 

Malaki 3:8-10.....8. Menen I då, att en människa 
får röva från Gud? Ty I röven ju från mig. Åter 

frågen I: »På vad sätt hava vi rövat från dig?» 

Jo, i fråga om tionden och offergärden. 

Matteus 6:3..... Nej, när du giver en allmosa, 
låt då din vänstra hand icke få veta vad den 

högra gör, 
Matteus 19:21-23..... Jesus svarade honom: »Vill 
du vara fullkomlig, så gå bort och sälj vad du 

äger och giv åt de fattiga; då skall du få en 

skatt i himmelen. Och kom sedan och följ mig.» 

Lukas 11:41.....Given fastmer såsom allmosa vad inuti 
kärlet är; först då bliver allt hos eder rent. 

------------------------------------------------- 
Bakara 2:177..... och som förrättar bönen och 
erlägger allmoseskatten... 

Tevbe 9:103-104.....103. Tag då emot något av dem som 
offergåva [Muhammad]; så renar du dem [från synd] och 

hjälper dem att växa [i rättfärdighet]. 104. Vet de 
inte att det är Gud som tar emot Sina tjänares ånger 

och [deras] offergåvor, och att Gud 

Mu’minun 23:1 & 4.....1. DET SKALL gå de troende 
väl i händer; 4. som gör en insats för hjälpen 
till de behövande, 

140. 
Vill Gud lyssna på rituella böner där man säger 
samma saker om och om igen, fem gånger om dagen, 
gång på gång, varje dag? (Namaz) 

Bibel  Nej / Ja  Koranen 
Matteus 6:7..... Men i edra böner skolen I icke hopa 
tomma ord såsom hedningarna, vilka mena att de skola 

bliva bönhörda för sina många ords skull. 
Johannes 4:24..... Gud är ande, och de som 
tillbedja måste tillbedja i ande och sanning.» 
------------------------------------------------- 
Hud 11:114..... Och förrätta bönen vid dagens början 
och dess slut och under nattens första timmar 

İsra 17:78..... FÖRRÄTTA bönen [Muhammad, från den 
stund] då solen [efter att ha passerat zenit] börjar 

sjunka till dess att nattmörkret faller på, och 

[förrätta] gryningsbönen med läsning [av Koranen]; 

 

 

 

 



141. 
Förväntar sig Gud att troende ska göra en 

pilgrimsfärd till en helig plats minst en gång 

under sin livstid? (Hajj) 
Bibel  Nej / Ja  Koranen 

Johannes 4:19-24.....21. Jesus sade till henne: 
»Tro mig, kvinna: den tid kommer, då det varken 

är på detta berg eller i Jerusalem som I skolen 

tillbedja Fadern. 24. Gud är ande, och de som 

tillbedja måste tillbedja i ande och sanning.» 

------------------------------------------------- 

Bakara 2:196..... OCH FULLGÖR vallfärden, såväl 
den större som den mindre, till Guds ära; 

Al-i İmran 3:97..... Vallfärden till denna 
Helgedom är en plikt gentemot Gud för var och en 

som har möjlighet att genomföra den.  

142. 
Vill Gud fortfarande att människor ska offra en 

gång om året? (Kurban) 
Bibel  Nej / Ja  Koranen 

Psaltaren 51:16-17.....16. Ty du har icke behag till 
offer, eljest skulle jag giva dig sådana; till 

brännoffer har du icke lust. 17. Det offer som 

behagar Gud är en förkrossad ande; ett förkrossat och 

bedrövat hjärta skall du, Gud, icke förakta. 

Hebreerbrevet 9:11-12 & 25-28.....11. Men Kristus 
12. gick han, icke med bockars och kalvars blod, 

utan med sitt eget blod, en gång för alla in i 

det allraheligaste och vann en evig förlossning. 

25. I stället har han uppenbarats en enda gång, 

nu vid tidernas ände, för att genom offret av sig 

själv utplåna synden. 26. så skall Kristus, sedan 
han en gång har blivit offrad för att bära mångas 

------------------------------------------------- 

Bakara 2:196..... OCH FULLGÖR vallfärden, såväl 
den större som den mindre, till Guds ära; 

Hajj 22:28 & 34.....28. och under de [av alla] 

kända dagarna uttala Guds namn över de djur ur 

boskapshjordarna som Han skänker dem [för att 

offras]; ät något av köttet från dessa [djur] och 

ge också den olycklige som lider nöd att äta! 34. 
har Vi föreskrivit att Guds namn skall uttalas [i 

tacksamhet] över de boskapsdjur som Han har 

skänkt dem som föda - [när de slaktas].  

 

  
 



143. 
Om en muslim har en fråga om något i Bibeln 

skulle det vara lämpligt för dem att fråga en 

Kristen eller en Jude om det? 
Bibel  Ja / Ja  Koranen 

1 Petrusbrevet 3:15.....¸ nej, Herren, Kristus, 
skolen I hålla helig i edra hjärtan.» Och I 

skolen alltid vara redo att svara var och en som 

av eder begär skäl för det hopp som är i eder, 

dock med saktmod och i fruktan 

------------------------------------------------- 

Yunus 10:94..... OM DU skulle känna tveksamhet inför 
något av det som Vi har uppenbarat för dig, fråga då 

dem som läser den Skrift [som uppenbarades] före din 

tid och [du skall se att] vad du har fått ta emot 

från din Herre är sanningen; hys därför inte minsta 

tvivel om detta! 

Nahl 16:43.....DE SOM Vi har sänt före dig [som 

sändebud] var ingenting annat än män för vilka Vi 

uppenbarade [Våra budskap]. Fråga dem som går efter 

[de tidigare uppenbarelserna], om ni inte vet det. - 

144. 
Om en person har reservationer om något angående 

de Heliga Böckerna, borde den troende undvika att 

ställa ärliga frågor, då han kanske inte gillar 

svaren? 
Bibel  Nej / Ja  Koranen 

Apostagärningarna 17:11.... Dessa voro ädlare till 
sinnes än judarna i Tessalonika; de togo emot ordet 

med all villighet och rannsakade var dag skrifterna, 

för att se om det förhölle sig såsom nu sades. 

1 Johannesbrevet 4:1.... Mina älskade, tron icke var 
och en ande, utan pröven andarna, huruvida de äro av 

Gud; ty många falska profeter hava gått ut i världen. 

------------------------------------------------- 

Bakara 2:108..... Eller vill ni rikta en sådan 
begäran till ert Sändebud som den som en gång 

riktades till Moses? Den som byter bort tro mot 

förnekelse har helt övergett den raka vägen. 

Maide 5:101..... TROENDE! Fråga inte om saker 
som, om de förklarades för er, kan leda till att 

[ytterligare] bördor läggs på er; ställer ni 

frågor medan uppenbarelsen av Koranen pågår, 

skall de nämligen klargöras för er. 

 

 

 



 

145. 
Bortsett från gudomlig uppenbarelse, anses de 
traditionella uttalandena och tolkningarna av 

människorna vara trovärdiga samt behövs dessa för 

att förstå de Heliga Böckerna korrekt? (Sola 

Scriptura / Hadith) 
Bibel  Nej / Ja  Koranen 

Romabrevet 3:4.....Bort det! Må Gud stå såsom 

sannfärdig, om ock »var människa är en lögnare». 

Så är ju skrivet: »På det att du må finnas 

rättfärdig i dina ord och få rätt, när man sätter 

sig till doms över dig.» 
------------------------------------------------- 

Nejm 52:33..... Säger de kanske: 'Han har själv 
diktat ihop alltsammans?' 34. Låt dem då lägga 

fram en jämförbar text, om de talar sanning! 

Notering: Inom Islam är de mest betrodda och ofta 

använda samlarna av Hadith Ibn Ishaq (d. 768); Ebu 

Davud (d. 775); Ibn Hisham (d. 833); Muhammad al-

Bukhari (d. 870); Sahih Muslim (d.875); İbn Maje (d. 

886); al-Tirmidhi (d. 892); Ebu Jafer Taberi (d. 

923); Ingen av dessa män levde under eller kort tid 

efter Hz. Muhammeds livstid (570-632). Av 600 000 

Hadith, som Bukhari samlade under 16 år, behöll han 

bara 7 397 som ansågs vara äkta (sahih). Han kastade 

bort över 99% av det han samlade in från religiösa 

muslimer därför de ansågs vara överdrivna eller osanna. 

146. 
Förväntar sig Gud att troende aktivt ska 

tillbedja och sprida sin tro idag? 
Bibel  Ja / Ja  Koranen 

Matteus 28:19..... Gån fördenskull ut och gören 
alla folk till lärjungar, döpande dem i Faderns 

och Sonens och den helige Andes namn, 

2 Korinthierbrevet 5:20.....  

1 Petrusbrevet 3:15..... 
------------------------------------------------- 

Tevbe 9:33.....Det är Han som har sänt Sitt Sändebud 

med vägledningen och [för att förkunna] den sanna 

tron som skall föras till seger över all [annan form 

av] gudstro, hur förhatligt detta än kan vara för dem 

som sätter medhälpare vid Guds sida. 

Nahl 16:125.....KALLA [människorna, Muhammad] med 

kloka och goda ord att följa din Herres väg, och lägg 

fram argumenten på ett måttfullt och försynt sätt; 

 

 
 



  

147. 
Vill Gud att troende delar upp sig i olika 

sekter, samfund och fraktioner? 
Bibel  Nej / Nej  Koranen 

1 Korinthierbrevet 1:10-13.....10. Men jag förmanar 
eder, mina bröder, vid vår Herres, Jesu Kristi, namn, 

att alla vara eniga i edert tal och att icke låta 

söndringar finnas bland eder, utan hålla fast 

tillhopa i samma sinnelag och samma tänkesätt. 

1 Korinthierbrevet 3:3-4.....3. eftersom I ännu haven 
ett köttsligt sinne. Ty om avund och kiv finnes bland 

eder, haven I icke då ett köttsligt sinne, och 

vandren I icke då på vanligt människosätt? 4. När den 

ene säger: »Jag håller mig till Paulus» och den 

andre: »Jag håller mig till Apollos», ären I icke då 

lika hopen av människor? 

------------------------------------------------- 

Al-i İmran 3:103.....Och grip alla med ett fast grepp 

om Guds räddningslina och låt er inte splittras! 

En’am 6:159.....DU HAR inte ansvar för dem som ger 

upphov till splittring i sin religion och bildar 

sekter. Ingen utom Gud skall döma dem, och då skall 

Han låta dem veta vad deras handlingar [var värda]. 

148. 
Finns det verser i de Heliga Böckerna som 

uppmuntrar människor att vara glada och lyckliga 

här i detta liv på jorden? 
Bibel  Ja / Nej  Koranen 

Psaltaren 5:11.... Men låt alla dem glädjas, som 
taga sin tillflykt till dig; evinnerligen må de 

jubla, ty du beskärmar dem; i dig må de fröjda 

sig, som hava ditt namn kärt. 

Romabrevet 14:17.....Ty Guds rike består icke i 

mat och dryck, utan i rättfärdighet och frid och 

glädje i den helige Ande. 

Filipperbrevet 4:4..... Glädjen eder i Herren 
alltid. Åter vill jag säga: Glädjen eder. 

------------------------------------------------- 

Zuhruf 43:70..... Stig in, ni och era livsledsagare, i 
paradiset och njut dess glädje [i fulla drag]!" 

İnsan 76:11..... Den Dagen skall Gud skydda dem 
mot allt ont och skänka dem kraft och glädje, 

Notering: De enda verserna i Koranen som talar om 

att ha glädje hänvisar till livet efter döden.  
 

 

 



149. 
Finns det exempel på i de Heliga Böckerna där Gud 
ger fysisk läkning till människor? 

Bibel  Ja / Nej  Koranen 
2 Mosebok 15:26.....y jag är HERREN, din läkare. 
Psaltaren 103:2-3.....2. Lova HERREN, min själ, 
och förgät icke vad gott han har gjort, 3. han 
som förlåter dig alla dina missgärningar och 
helar alla dina brister, 
Matteus 4:23.....Och han gick omkring i hela 
Galileen och undervisade i deras synagogor och 
predikade evangelium om riket och botade alla slags 
sjukdomar och allt slags skröplighet bland folket. 
Apostagärningarna 5:15-16.....15. Ja, man bar de 
sjuka ut på gatorna och lade dem på bårar och i 
sängar, för att, när Petrus kom gående, 
åtminstone hans skugga måtte falla på någon av 
dem. 16. och alla blevo botade. 
1 Korinthierbrevet 12:28 & 30.....28. Och Gud har i 
församlingen satt… ytterligare några till att hava 
helbrägdagörelsens gåvor, eller till att taga sig an 
de hjälplösa, 30. Icke hava väl alla 
helbrägdagörelsens gåvor? Icke tala väl alla 
tungomål?  
------------------------------------------------- 
Notering: Det finns 26 nedskrivna helanden enbart 
genom Jesus i Nya Testamentet, men det finns inga 
exempel på att Gud ger fysiskt helande till 
människor i Koranen under Hz. Muhammeds livstid. 

150. 
Finns det verser där Gud uppmuntrar troende att 
använda musik, dans och sång i deras tillbedjan? 

Bibel  Ja / Nej  Koranen 
5 Mosebok 31:19..... Så tecknen nu upp åt eder 
följande sång. Och du skall lära Israels barn den 
och lägga den i deras mun. Och så skall denna 
sång vara mig ett vittne mot Israels barn. 
Psaltaren 100:1-2.....1. En tacksägelsepsalm. Höjen 
jubel till HERREN, alla länder. 2. Tjänen HERREN med 
glädje, kommen inför hans ansikte med fröjderop. 
Efesierbrevet 5:18-19.....18. Låten eder fastmer 
uppfyllas av ande, 19. och talen till varandra i 
psalmer och lovsånger och andliga visor, och sjungen 
och spelen till Herrens ära i edra hjärtan, 
Colossians 3:16.....Låten Kristi ord rikligen bo ibland 
eder; undervisen och förmanen varandra i all vishet, med 
psalmer och lovsånger och andliga visor, och sjungen med 
tacksägelse till Guds ära i edra hjärtan. 
------------------------------------------------- 
Notering: I Bibeln finns över 450 verser som 
uppmuntrar till musik, dans och sång, men det 
finns ingeting alls om detta i Koranen. 
 
 
 



151. 
Enligt Guds uppenbara syfte är det rätt för en 
man att ha mer än en fru samtidigt? 

Bibel  Nej / Ja  Koranen 
5 Mosebok 17:17.....Icke heller skall han skaffa 
sig hustrur i mängd, på det att hans hjärta icke 
må bliva avfälligt; 
1 Korinthierbrevet 7:2.....men för att undgå 
otuktssynder må var man hava sin egen hustru, och 
var kvinna sin egen man. 
------------------------------------------------- 
Nisa 4:3-5 & 24....3. Om ni är rädda att inte kunna 
behandla de faderlösa med rättvisa, tag då [andra] 
kvinnor som är tillåtna för er till hustrur - två 
eller tre eller fyra; 24. [Ni får inte närma er] 
gifta kvinnor utom sådana som ni rättmätigt besitter 
- detta är vad Gud föreskriver för er. 
Ahzab 33:21, 32-33, 38 & 50.....21. I GUDS Sändebud 
har ni ett gott föredöme för alla… 32. Hustrur till 
[Vår] Profet! Ni skiljer er från alla andra kvinnor, 
om ni fruktar Gud. 38.¸ Ingen skuld vilar på Profeten 
som här handlade så som Gud befallde honom. 50. har 
du också rätt att ta till hustrur], och den troende 
kvinna som vill skänka Profeten sin hand, om Profeten 
anser äktenskapet lämpligt; detta är en rätt som 
tillkommer dig ensam med uteslutande av [andra] troende…  

152. 
Kan en man eventuellt hantera lika med sina fruar 
om han hade mer än en fru samtidigt? 

Bibel  Nej / Nej  Koranen 
5 Mosebok 21:15..... Om en man har två hustrur, 
en som han älskar och en som han försmår... 
Nehemja 13:26-27.....26. Var det icke med sådant som 
Salomo, Israels konung, försyndade sig? Det fanns 
bland de många folken ingen konung som var hans like, 
ty han var älskad av sin Gud, och Gud satte honom 
till konung över hela Israel. Likväl kommo de 
främmande kvinnorna också honom att synda. 27. Och nu 
skulle vi om eder få höra att I haven gjort allt 
detta stora onda och varit otrogna mot vår Gud, i det 
att I haven tagit till eder främmande kvinnor!» 
------------------------------------------------- 
Nisa 4:3..... Om ni är rädda att inte kunna 
behandla de faderlösa med rättvisa, tag då 
[andra] kvinnor som är tillåtna för er till 
hustrur - två eller tre eller fyra; men [begränsa 
er till] en enda om ni inte tror er om att kunna 
behandla dem alla lika - eller [vänd er till] 
någon av dem som ni rättmätigt besitter. Detta 
gör det lättare för er att undvika partiskhet. 
Nisa 4:129.... Det är inte möjligt för er att ge 
era hustrur lika behandling i allt, hur 
uppriktigt ni än önskar det;  
  

 
 



153. 
Är ett temporärt eller kortvarigt äktenskap 
tillåtet? (Mut'ah / Lagen om Begär) 

Bibel  Nej / Ja  Koranen 
Malaki 2:16.....Ty jag hatar äktenskapsskillnad, säger 
HERREN, Israels Gud, och att man höljer sig i våld såsom 
i en överklädnad, säger HERREN Sebaot. Tagen eder därför 
väl till vara, så att I icke bliven trolösa. 
1 Korinthierbrevet 7:10-13.....10. Men dem som äro 
gifta bjuder jag -- dock icke jag, utan Herren; En 
hustru må icke skilja sig från sin man 11. ej heller 
må en man förskjuta sin hustru. 12. Om någon som hör 
till bröderna har en hustru som icke är troende, och 
denna är villig att leva tillsammans med honom, så må 
han icke förskjuta henne. 
------------------------------------------------- 
Nisa 4:24.....[Ni får inte närma er] gifta 
kvinnor utom sådana som ni rättmätigt besitter - 
detta är vad Gud föreskriver för er. Med dessa 
undantag får ni vända er till varje kvinna, som 
ni vill leva samman med i ett regelrätt 
äktenskap, inte i ett löst förhållande, och 
erbjuda henne något av er egendom. Och liksom ni 
vill njuta av vad [er hustru] skänker er skall ni 
ge henne den föreskrivna brudgåvan; men ni kan 
inte klandras om ni efter att ha fullgjort vad 
som är föreskrivet kommer överens om något [vid 
sidan därom]. Gud är allvetande, vis. 
Maide 5:87..... TROENDE! Neka er inte de goda 
ting [i livet] som Gud har gett er rätt att njuta 
av, men gå inte utöver [de gränser som Gud har 
fastställt]  - Gud är inte överträdarnas vän. 

154. 
Betraktas fruar i de Heliga Böckerna, som ett 
könsobjekt, en vara eller en ägodel av sina män? 

Bibel  Nej / Ja  Koranen 
1 Petrusbrevet 3:7..... Sammalunda skolen I ock, 
I män, på förståndigt sätt leva tillsammans med 
edra hustrur, då ju hustrun är det svagare 
kärlet; och eftersom de äro edra medarvingar till 
livets nåd, skolen I bevisa dem all ära, på det 
att edra böner icke må bliva förhindrade. 
Efesierbrevet 5:25..... I män, älsken edra 
hustrur, såsom Kristus har älskat församlingen 
och utgivit sig själv för henne 
------------------------------------------------- 
Baqara 2:223..... Era hustrur är för er [som] en 
åker; beträd därför er åker, när och som ni 
önskar - men sörj [först] för era själar.  
Al-i Imran 3:14..... KVINNORS kärlek, söner [i 
mängd], skatter av guld och silver, hästar av 
ädel ras, boskap och åkerjordar har utmålats för 
människorna [som det mest åtråvärda i livet].  
 

 
 



155. 
Är det tillåtet för en man att köpa eller fånga 

slavflickor samt ha sex med dem? 
Bibel  Nej / Ja  Koranen 

1 Korinthierbrevet 7:23.....I ären köpta, och 

betalningen är given; bliven icke människors trälar. 

1 Thessalonikerbr 4:3-7.....3. Ty detta är Guds 
vilja, detta som hör till eder helgelse, att I 

avhållen eder från otukt, 4. och att var och en 

av eder vet att hava sin egen maka i helgelse och 

ära, 5. icke i begärelses lusta såsom hedningarna 

-- vilka icke känna Gud -- 

------------------------------------------------ 

Nisa 4:24..... [Ni får inte närma er] gifta 
kvinnor utom sådana som ni rättmätigt besitter  

Mü’minun 23:5-6.....5. som håller sina begär i styr 6. 
[och inte ger fritt utlopp åt sin lust] med någon 

annan än sina hustrur eller dem som de rättmätigt 

besitter - inget klander kan då riktas mot dem, 

Ma’arij 70:22 & 29-30.....29. och som håller sina 

begär i styr 30. och inte [ger fritt utlopp åt sin 
lust] med andra än sina hustrur eller dem som de 

rättmätigt besitter - inget klander kan då riktas mot 

dem; 

156. 
Behöver kvinnor ha på sig ett slöja utanför hemmet? 

Bibel  Nej / Ja  Koranen 

1 Korinthierbrevet 11:15..... men att det länder 
en kvinna till ära, om hon har långt hår? Håret 

är ju henne givet såsom slöja. 

Galaterbrevet 5:1.....För att vi skola vara fria, 

har Kristus frigjort oss. Stån därför fasta, och 

låten icke något nytt träldomsok läggas på eder. 

------------------------------------------------- 

Nur 24:30-31.....30. Och säg till de troende kvinnorna 
att de bör sänka blicken och lägga band på sin 

sinnlighet och inte visa mera av sina behag än vad 

som [anständigtvis] kan vara synligt; låt dem därför 

fästa slöjan så att den täcker barmen.  

Ahzab 33:59.....Profet! Säg till dina hustrur och 

dina döttrar - och till [alla] troende kvinnor - 

att de [utanför hemmet] noga sveper om sig sina 

ytterplagg; på så sätt blir de lättare igenkända 

[som anständiga kvinnor] och undgår att bli ofredade. 

 

 



157. 
Är kvinnors rättigheter lika med männens? 

Bibel  Ja / Nej  Koranen 
5 Mosebok 16:19..... Du skall icke vränga rätten 
och icke hava anseende till personen; 
Romabrevet 2:11.....Ty hos Gud finnes intet 
anseende till personen; 
Galaterbrevet 2:28.....Här är icke jude eller 
grek, här är icke träl eller fri, här är icke man 

och kvinna: alla ären I ett i Kristus Jesus. 
Jakobsbrevet 2:9.....Men om I haven anseende till 
personen, så begån I synd och bliven av lagen 

överbevisade om att vara överträdare. 
------------------------------------------------- 
Bakara 2:228 & 282.....228. Mannen har full rätt 
att låta [skilsmässan återgå och] hustrun 

återvända, om han önskar förlikning. Hustrun har, 

som sig bör, rättigheter [mot mannen] motsvarande 

[dem han har] mot henne; hans [rätt] ligger dock 

ett steg framför hennes. 282. Och tag två av era 

män till vittnen; finns inte två män till hands, 

tag då en man och två kvinnor bland dem ni 
godkänner som vittnen - om någon av dem begår ett 

misstag kan då den andra påpeka det för henne.  

Nisa 4:3, 11 & 176.....3. tag då [andra] kvinnor 
som är tillåtna för er till hustrur - två eller 

tre eller fyra; 11. GUD föreskriver följande om 

[arvsrätt för] era barn: sonens [lott] är lika 

med två döttrars lott; 

158. 
Är det någonsin tillåtet för en man att slå sin 
fru? (Daraba) 

Bibel  Nej / Ja  Koranen 
Efesierbrevet 5:25-29.....I män, älsken edra hustrur… 
Colossians 3:19..... I män, älsken edra hustrur 
och varen icke bittra mot dem. 

1 Petrusbrevet 3:7.....Sammalunda skolen I ock, I 
män, på förståndigt sätt leva tillsammans med 

edra hustrur, då ju hustrun är det svagare kärlet; 
------------------------------------------------- 
Nisa 4:34..... Om ni ser tecken på illvilja hos 
dem, förmana dem då och varna dem och [om detta 

inte hjälper] håll er borta från deras nattläger 

och [som sista utväg] tillrättavisa dem 

handgripligen. Om de sedan visar sig medgörliga, 

sök då inte sak med dem. 

 
 
 
 



159. 
Är det tillåtet för en Kristen eller en Muslim 
att gifta sig med människor av annan tro? 

Bibel  Nej / Ja  Koranen 
5 Mosebok 7:3-4.....3. Du skall icke befrynda dig med 
dem; dina döttrar skall du icke giva åt deras söner, och 
deras döttrar skall du icke taga till hustrur åt dina 
söner. 4. Du skall icke befrynda dig med dem; dina 
döttrar skall du icke giva åt deras söner, och deras 
döttrar skall du icke taga till hustrur åt dina söner... 

1 Korinthierbrevet 7:28 & 39.....39. står det 
henne fritt att gifta sig med vem hon vill, blott 
det sker i Herren. 
2 Korinthierbrevet 6:14 & 17.....14. Gån icke i 
ok tillsammans med dem som icke tro; det bleve 
omaka par. Vad har väl rättfärdighet att skaffa 
med orättfärdighet, eller vilken gemenskap har 
ljus med mörker? 17. Alltså: »Gån ut ifrån dem 
och skiljen eder ifrån dem, säger Herren; 
------------------------------------------------- 
Maide 5:5..... [Ni får ta till hustrur] ärbara 
kvinnor bland de troende och ärbara kvinnor bland 
dem som före er fick del av uppenbarelsen, sedan 
ni gett dem deras brudgåva, för att leva med dem 
i ett regelrätt äktenskap, inte i ett löst 
förhållande eller en hemlig förbindelse. 

160. 
Om en person får skilsmässa från sin make eller 
maka, för en annan orsak än äktenskapsbrott, får 
de då gifta sig igen? 

Bibel  Nej / Ja  Koranen 
Matteus 5:32..... Men jag säger eder: Var och en som 
skiljer sig från sin hustru för någon annan saks skull 
än för otukt, han bliver orsak till att äktenskapsbrott 
begås med henne. Och den som tager en frånskild kvinna 
till hustru, han begår äktenskapsbrott. 
Matteus 19:9..... Och jag säger eder: Den som för 
någon annan orsaks skull än för otukt skiljer sig 
från sin hustru och tager sig en annan hustru, 
han begår äktenskapsbrott.» 
------------------------------------------------- 
Bakara 2:231....Då ni har skilt er från er hustru och 
hennes vänteperiod närmar sig slutet, skall ni 
antingen ta henne tillbaka eller också ge henne fri, 
allt enligt god sed. Men ni får inte hålla henne kvar 
mot hennes vilja för att skada henne. 
Tahrim 66:5.....Om [Profeten] skulle förskjuta er 
skänker honom kanske hans Herre bättre hustrur än ni- 
 

 
 
 



161. 
Är det en Kristens målsättning att agera som 
Kristus och en Muslims målsättning att agera som 
Muhammed? 

Bibel  Ja / Ja  Koranen 
Matteus 10:24-25..... Det må vara lärjungen nog, 
om det går honom såsom hans mästare, och 
tjänaren, om det går honom såsom hans herre. 
Lukas 6:40..... Lärjungen är icke förmer än sin 
mästare; när någon bliver fullärd, så bliver han 
allenast sin mästare lik.\ 
Johannes 14:15 & 23-24.....15. Älsken I mig, så hållen 
I mina bud, 24. Jesus svarade och sade till honom: 
»Om någon älskar mig, så håller han mitt ord; 
------------------------------------------------- 
Al-i İmran 3:31...... Säg [Muhammad]: "Om ni 
älskar Gud, följ mig och Gud skall älska er och 
förlåta er era synder.  
Nisa 4:80.....Den som lyder Sändebudet lyder Gud;  
Ahzab 33:21.....I GUDS Sändebud har ni ett gott 
föredöme 
Zukhruf 43:63..... OCH NÄR Jesus kom med [tecken 
och] klara bevis, sade han: "Jag har kommit till 
er med [uppenbarad] visdom och för att klargöra 
för er några av de ting som ni tvistar om. Frukta 
Gud och följ mig! 

Fiender och Krigföring 
162. 

I de Heliga Böckerna, finns det ett framträdande 
tema att en viss tro bör ha målet att kraftigt 
dominera alla andra religioner? 

Bibel  Nej / Ja  Koranen 
Lukas 17:20-21.....20. »Guds rike kommer icke på 
sådant sätt att det kan förnimmas med ögonen, 21. ej 
heller skall man kunna säga: 'Se här är det', eller: 
'Där är det.' Ty se, Guds rike är invärtes i eder.» 
Romabrevet 14:17 & 22.....17. Ty Guds rike består 
icke i mat och dryck, utan i rättfärdighet och 
frid och glädje i den helige Ande. 22. Den tro du 
har må du hava för dig själv inför Gud.  
------------------------------------------------- 
Tevbe 9:33..... Det är Han som har sänt Sitt 
Sändebud med vägledningen och [för att förkunna] 
den sanna tron som skall föras till seger över 
all [annan form av] gudstro, 
Saf 61:8-9.....9. Det är Han som har sänt Sitt 
Sändebud med vägledningen och [för att förkunna] 
den sanna tron som skall föras till seger över 
all [annan form av] gudstro, 
 

 
 



163. 
I religiösa angelägenheter, bör användningen av 
våld och tvång någonsin sanktioneras? 

Bibel  Nej / Nej  Koranen 
2 Timotheosbrevet 2:24-25.....24. Och en Herrens 
tjänare bör icke strida, utan vara mild mot alla, 
väl skickad att undervisa, tålig när han får 
lida. 25. Han bör med saktmod tillrättavisa de 
motspänstiga, 
Filemonbrevet 14.....Men utan ditt samtycke ville 
jag intet göra, ty det goda du gjorde skulle ju 
icke ske såsom av tvång, utan göras av fri vilja. 
------------------------------------------------- 
Bakara 2:256....TVÅNG skall inte förekomma I trosfrågor. 
Al-i İmran 3:20.....Om de underkastar sig, då har 
de funnit vägledning, men om de vänder dig ryggen 
[skall du lämna dem i fred]; din plikt är enbart 
att framföra budskapet. Gud förlorar ingen av 
Sina tjänare ur sikte. 
Kaf 50:45..... och du [Muhammad] kan inte tvinga 
dem [att tro]; men varna med Koranens ord dem som 
fruktar Min varning! 
Gasiye 88:21-22.....21. Påminn dem [Muhammad]! 
Din uppgift är att påminna – 22. men över deras 
[sinnen] har du ingen makt. 

164. 
Uppmuntrar Gud de troende av idag, att kämpa och 
kriga mot människor av olika trosuppfattning tills 
deras egna religioner triumferar? (Heliga kriget / 
jihad) 

Bibel  Nej / Ja  Koranen 
Romabrevet 12:17-19.....17. Vedergällen ingen med 
ont för ont. Vinnläggen eder om vad gott är inför 
var man. 18. Hållen frid med alla människor, om 
möjligt är, och så mycket som på eder beror. 
Hebreerbrevet 12:14.....Faren efter frid med alla och 
efter helgelse; ty utan helgelse får ingen se Herren. 
-------------------------------------------------  
Bakara 2:190-193 & 216.....190. KÄMPA för Guds sak mot 
dem som för krig mot er, men var inte de första som 
griper till vapen; 191. Och döda dem då var ni än 
möter dem 193. Och kämpa mot dem till dess allt 
förtryck upphör och all dyrkan kan ägnas Gud. 
Tevbe 9:29..... Kämpa mot dem som, trots att de [förr] 
fick ta emot en uppenbarad Skrift, varken tror på Gud 
eller på den Yttersta dagen och som inte anser som 
förbjudet det som Gud och Hans sändebud har förbjudit 
och inte iakttar den sanna religionens bud - [kämpa 
mot dem] till dess de erkänner sig besegrade och 
Notering: Jihad är det största ämnet i Koranen: 
139 verser av 6 236 = 1 av 45 verser. Hadith 
handlar 21% om Jihad: Sirah (biografin om Hz. 
Muhammed) är 67% av texten om Jihad. 64% av 
Koranen är fientlig mot "Kafir"  (de otrogna). 
 
 

 



165. 
Om en person faller ifrån sin urprungliga 

religion, eller beslutar sig för att ändra sin 

religion ska de då dödas? 
Bibel  Nej / Ja  Koranen 

Hebreerbrevet 3:12–13.....12. Sen därför till, 
mina bröder, att icke hos någon bland eder finnes 

ett ont otroshjärta, så att han avfaller från den 

levande Guden, 

------------------------------------------------- 
Nisa 4:89..... De skulle vilja att ni förnekade 
sanningen, liksom de har förnekat den, så att ni 

blir jämställda… och om de återgår [till sin 

tidigare hållning], grip dem och döda dem, var ni 

än finner dem. Tag inte någon av dem till 

bundsförvant och sök inte hjälp hos någon av dem, 

Notering: Följande citat av Hz. Muhammed om 
avfällingar från Hadith: Allahs apostel, "Den som 

ändrat sin islamiska religion, döda honom då." 

(Sahih Bukhari: Vol 9, Bok 84, Nr 57-58, Volym 4, 

Bok 56, Nr. 808) 

166. 
Är det ibland föreskrivet att bekämpa familjen, 

vänner eller ens bröder? 
Bibel  Nej / Ja  Koranen 

1 Korinthierbrevet 7:13-24.....13. Likaså, om en 
hustru har en man som icke är troende, och denne är 

villig att leva tillsammans med henne, så må hon icke 

förskjuta mannen. 14. Ty den icke troende mannen är 

helgad i och genom sin hustru, och den icke troende 

hustrun är helgad i och genom sin man, då han är en 

broder; annars vore ju edra barn orena, men nu äro de 

heliga. – 16. Ty huru kan du veta, du hustru, om du 
skall frälsa din man? Eller du man, huru vet du om du 

skall frälsa din hustru? 

------------------------------------------------- 

Mujadila 58:22.....¸ Du kan inte finna [sådana] 
människor som tror på Gud och den Yttersta dagen 

och som [samtidigt] söker vänskap med dem som 

trotsar Gud och Hans Sändebud - inte ens om det 

gäller deras egen fader eller son eller broder 

eller [andra] som står dem nära. 

Taghabun 64:14..... TROENDE! Bland era hustrur 
och era barn kan finnas [de som är] era fiender; 

var därför på er vakt mot dem! 

  

 
 



167. 
Vill Gud att troende av idag, dödar andra av en 
annan tro, även om det går emot sitt egna 
samvete? 

Bibel  Nej / Ja  Koranen 
Apostagärningarna 24:16.....Därför lägger också 
jag mig vinn om att alltid hava ett okränkt 
samvete inför Gud och människor. 
1 Timotheosbrevet 1:5..... Och förmaningens 
ändamål är kärlek av ett rent hjärta och av ett 
gott samvete och av en oskrymtad tro. 
------------------------------------------------- 
Bakara 2:216..... DET ÄR en plikt för er att 
strida och detta är förhatligt för er. Men det 
kan hända att något är er förhatligt och [ändå] 
är detta ett gott för er; och det kan hända att 
ni älskar något och [ändå] är detta ett ont för 
er - Gud vet, men ni vet inte. 
Enfal 8:17..... Men det var inte ni som dödade 
[era fiender]; nej, det var Gud som 
tillintetgjorde dem. Och då du [Muhammad] kastade 
[ditt spjut], var det inte du som kastade; nej, 
det var Gud som kastade det. [Allt detta skedde] 
därför att Han ville sätta de troende på prov - 
ett gott [och hälsosamt] prov. 
Notering: Cf. Hadith, Sahih Muslim, 4661-4662, 
Kap. 789. 

168. 
Anses det som något bra att sträva efter att bekämpa 
människor med annan trosuppfattning? 

Bibel  Nej / Ja  Koranen 
Galaterbrevet 5:19-21..... 
Jakobsbrevet 4:1 & 8.....1. Varav uppkomma 
strider, och varav tvister bland eder? Månne icke 
av de lustar som föra krig i eder lemmar? 8. 
Renen edra händer, I syndare, och gören edra 
hjärtan rena, I människor med delad håg. 
------------------------------------------------- 
Tebve 9:41..... Gå ut till strid - [vare sig ni 
ser det som] en lätt uppgift eller ett tungt 
offer - och kämpa för Guds sak med er egendom och 
med livet [som insats]; detta är bäst för er - om 
ni visste [vilken vinst ni kan uppnå i det eviga 
livet]! 
Ankebut 29:6.....¸ Och den som strävar och kämpar 
[med Gud för ögonen] strävar och kämpar för sitt 
eget bästa; 
Saf 61:11.... [Den består för er del i att] ni 
tror på Gud och Hans Sändebud och strävar och 
kämpar för Guds sak med er egendom och ert liv 
som insats; detta är för er det bästa - om ni 
bara visste Ã‰! 
 

 
 



169. 
Skulle Gud ha uppmuntrat Muhammad att starta 
flera aggressiva krig för att sprida Islam? 

Bibel  Nej / Ja  Koranen 
Johannes 18:36..... Jesus svarade: »Mitt rike är 
icke av denna världen. Om mitt rike vore av denna 
världen, så hade väl mina tjänare kämpat för att 
jag icke skulle bliva överlämnad åt judarna. Men 
nu är mitt rike icke av denna världen.» 
2 Korinthierbrevet 10:3-5.....3. Ty fastän vi 
vandra i köttet, föra vi dock icke en strid efter 
köttet. 4. Våra stridsvapen äro nämligen icke av 
köttslig art; de äro tvärtom så mäktiga inför 
Gud, att de kunna bryta ned fästen. 
------------------------------------------------- 
1. Slaget vid Badr: (mars 624)     
   Al-i İmran 3:13 & 123; Enfal 8:5-19 & 41-44  
2. Slaget vid Uhud: (mars 625)     
   Al-i İmran 3:121-122, 3: 140 & 165-172  
3. Slaget vid Hendek: (Februari 627) Trench 
   Ahzab 33: 9-12 & 25-27  
4. Slaget vid Hudeybiye: (mars 628)     
   Fetih 48: 1-3 & 22-27  
5. Slaget vid Muta: (augusti 629)  
   Baqara 2:191-193  
6. Slaget vid Hunayn: (januari 630)     
   Tevbe 9:25-27  
7. Slaget vid Tebük: (oktober 630)  
   Tevbe 9:38-40, 42-52, 65-66, 81-83, 86-87, 90,  
   93, 117  
8. Slaget vid Mekka: (december 630) 
   Tevbe 9:12, Kasas 28:85, Saf 61:13, Nasr, 110:1-3. 

170. 
Uppmanas det i de Heliga Böckerna att strida mot 
Skriftens folk? 

Bibel  Nej / Ja  Koranen 
Romabrevet 12:18.....Hållen frid med alla människor, 
om möjligt är, och så mycket som på eder beror. 
------------------------------------------------- 
Tevbe 9:29..... Kämpa mot dem som, trots att de [förr] 
fick ta emot en uppenbarad Skrift, varken tror på Gud 
eller på den Yttersta dagen och som inte anser som 
förbjudet det som Gud och Hans sändebud har förbjudit 
och inte iakttar den sanna religionens bud - [kämpa 
mot dem] till dess de erkänner sig besegrade och 
frivilligt betalar skyddsskatten. 
Ahzab 33:26.....Och Han drev ut dem bland 
efterföljarna av äldre tiders uppenbarelser, som hade 
stött angriparna, från deras befästa torn och, 
darrande av skräck, [gav de sig utan strid]; några 
hade ni dödat och de övriga tog ni till fånga. 
 

  
 



171. 
Uppmuntras det i de Heliga Böckerna att de 
troende av idag ska utföra aggressiv och 
kränkande krigföring och kamp mot icke-troende? 
(Jihad) 

Bibel  Nej / Ja  Koranen 
Efesierbrevet 6:12.....Ty den kamp vi hava att utkämpa 
är en kamp icke mot kött och blod, utan mot furstar 
och väldigheter och världshärskare, som råda här i 
mörkret, mot ondskans andemakter i himlarymderna. 
1 Timotheosbrevet 2:1-2.....1. Så uppmanar jag… 
2.vi kunna föra ett lugnt och stilla liv, på ett 
i allo fromt och värdigt sätt. 
------------------------------------------------- 
Nisa 4:76-77.....76. De troende kämpar för Guds 
sak, men förnekarna av sanningen kämpar de onda 
makternas kamp. Kämpa därför mot dessa Djävulens 
bundsförvanter; 77. HAR DU inte sett hur de som 
blivit tillsagda: "Upphör med ert våld, förrätta 
bönen och erlägg allmoseskatten", [beter sig] när 
de får befallning att kämpa? Några av dem visar 
sådan fruktan för människorna som skall visas Gud 
- ja, större fruktan - och de säger: "Herre! 
Varför har Du befallt oss att kämpa? Ge oss ett 
kort uppskov!" Säg: "Livets fröjder är få; 
evigheten har mer att bjuda den som fruktar Gud 
Notering: Jihad eller krigföring är det största 
ämnet i Koranen: 139 verser av 6 236 = 1 av 45 
verser i Koranen är en vers om krig! Aggressiv 
krigföring lärs ut i Tevbe 9:29 & 123. 

172. 
Skulle Gud uppmuntra de troende av idag att 
plundra människor med en annan tro? 

Bibel  Nej / Ja  Koranen 
2 Mosebok 20:15 & 17.....15. Du skall icke stjäla. 
17. Du skall icke hava begärelse till din nästas hus. 
Du skall icke hava begärelse till din nästas hustru, 
ej heller till hans tjänare eller hans tjänarinna, ej 
heller till hans oxe eller hans åsna, ej heller till 
något annat som tillhör din nästa. 
Efesierbrevet 4:28..... Den som har stulit, han stjäle 
icke mer, utan arbete hellre, och uträtte med sina 
händer vad gott är, så att han har något varav han 
kan dela med sig åt den som lider brist. 
------------------------------------------------- 
Enfal 8:1 & 41.....1. DE FRÅGAR dig om krigsbyte. Säg: 
"Allt krigsbyte tillhör Gud och [Hans] Sändebud." 41. 
FEMTEDELEN av det byte som ni tar i krig - det måste 
ni veta - tillhör Gud och Sändebudet. 

 
 
 



173. 
Vill Gud att troende av idag använder sig av terror 
och hårdhet mot sina fiender? 

Bibel  Nej / Ja  Koranen 
Jeremia 22:3.....Så säger HERREN: Öven rätt och 
rättfärdighet, och rädden den plundrade ur 

förtryckarens hand; förorätten icke främlingen, den 
faderlöse och änkan, gören icke övervåld mot dem, 
och utgjuten icke oskyldigt blod på denna plats. 
2 Timotheosbrevet 2:23-25.....24. Och en Herrens 
tjänare bör icke strida, utan vara mild mot alla, 
väl skickad att undervisa, tålig när han får 

lida. 25.¸ Han bör med saktmod tillrättavisa de 
motspänstiga, i hopp att Gud till äventyrs skall 
förläna dem bättring, så att de komma till 

kunskap om sanningen, 
------------------------------------------------- 
A’raf 7:4..... Hur många städer har Vi inte lagt 
öde! Under natten eller då [människorna] slumrade 
i middagshettan drabbade dem Vårt straff. 
Enfal 8:12..... "Jag skall injaga skräck i 
förnekarnas hjärtan. - [Troende!] Låt nu 
[svärden] vina över [deras] huvuden och händer!" 
Enfal 8:67.....EN PROFET skall inte hålla fångar [som 
friges mot lösen] om inte kriget tagit stora proportioner.  

174. 
Skulle Gud vilja att de troende av idag genomför 
lagen om förföljelse? (öga för öga och tand för 
tand / Kisas) 

Bibel  Nej / Ja  Koranen 
Matteus 5:39..... Men jag säger eder att I icke 
skolen stå emot en oförrätt; utan om någon slår 

dig på den högra kinden, så vänd ock den andra 

till åt honom; 
Romabrevet 12:19-20.....19. Hämnens icke eder 
själva, mina älskade, utan lämnen rum för 
vredesdomen; ty det är skrivet: »Min är hämnden, 

jag skall vedergälla det, säger Herren.» 21. Låt 
dig icke övervinnas av det onda, utan övervinn 
det onda med det goda. 

------------------------------------------------- 
Bakara 2:194.....Om därför någon angriper er, har ni 
rätt att angripa honom så som han har angripit er; 

Shura 42:40-41.....40. Svaret på ett ont [som någon 
har lidit] är ett motsvarande ont [tillfogat 
gärningsmannen]… 41. Inget klander kan riktas mot dem 
som försvarar sig mot liden oförrätt. 

 
 
 



175. 
Skulle en Helig Gud uppmuntra de troende att 
hämnas med sina egna händer? 

Bibel  Nej / Ja  Koranen 
5 Mosebok 32:35-36.....35. Min är hämnden och 
vedergällningen… 
Romabrevet 2:1-3.....1. Därför är du utan ursäkt, 
du människa, vem du än är, som dömer. Ty därmed 
att du dömer en annan fördömer du dig själv, 

eftersom du, som dömer den andre, själv handlar 

på samma sätt. 
Romabrevet 12:14-18.....14. Välsignen dem som 
förfölja eder; välsignen, och förbannen icke. 17.  
Vedergällen ingen med ont för ont.  
------------------------------------------------- 
Bakara 2:179..... I [stadgandet om] rättvis 
vedergällning har ni fått [ett skydd för ert] 

liv; [lägg märke till detta] ni som har förstånd! 

- Kanske fruktar ni [och tackar] Gud. 
Maide 5:45..... Och i denna [Tora] föreskrev Vi för 
dem att ett liv [skall tas] för varje liv [som 

spills] och ett öga för ett öga och en näsa för en 
näsa och ett öra för ett öra och en tand för en tand 

och för varje sår ett motsvarande sår. 

176. 
Skulle en Helig Gud uppmuntra de troende till att 
förbanna sina fiender? 

Bibel  Nej / Ja  Koranen 
Lukas 6:27-28.....27. Men till eder, som hören 
mig, säger jag: Älsken edra ovänner, gören gott 
mot dem som hata eder, 28. välsignen dem som 
förbanna eder, bedjen för dem som förorätta eder. 

Jakobsbrevet 3:10..... Ja, från en och samma mun 
utgå välsignelse och förbannelse. Så bör det icke 

vara, mina bröder. 
------------------------------------------------- 
Bakara 2:159.....skall förbannas och fördömas av 
Gud och [alla] som kan döma skall förbanna och 
fördöma dem, 

Al-i İmran 3:61..... Om någon vill tvista med dig 
om detta, sedan du tagit emot den kunskap som har 
kommit dig till del, säg då: "Låt oss kalla våra 

söner och era söner, våra kvinnor och era 

kvinnor, ja, låt oss alla samlas och ödmjukt be 
Gud att Han avkunnar Sin dom, och låt oss 

nedkalla Guds fördömelse över alla som ljuger." 

 
 

 



177. 
Anser Gud att Judarna är under en förbannelse 
eller är fördömd som en nation? 

Bibel  Nej / Ja  Koranen 
Jeremia 31:37..... Ja, så säger HERREN: Först när 
himmelen varder uppmätt därovan och jordens 

grundvalar utrannsakade därnere, först då skall 
jag förkasta all Israels släkt, till straff för 
allt vad de hava gjort, säger HERREN. 
Romabrevet 11:1-2.....1. Så frågar jag nu: Har då 
Gud förskjutit sitt folk? Bort det! 2. Gud har 
icke förskjutit sitt folk, som redan förut hade 

blivit känt av honom.  
Romabrevet 12:14..... Välsignen dem som förfölja 
eder; välsignen, och förbannen icke. 

-------------------------------------------------  
Bakara 2:88-89.....88. Nej, det är Gud som har 
utestängt dem från Sin nåd på grund av deras 

förnekelse; de tror bara på få ting. 
Maide 5:12-13.....12. GUD TOG [också] löften av 
Israels barn, då Vi sände ut deras tolv huvudmän 

och sade: 13. När de sedan svek sina löften, 
fördömde Vi dem och lät deras hjärtan hårdna. 
Notering: Medina delen av Koranen är 11% anti-
judisk. Hitlers Mein Kampf var bara 7% anti-

judisk. 

178. 
Anses de som krigar vara bättre än de som inte 
krigar? 

Bibel  Nej / Ja  Koranen 
1 Samuelsboken 30:22-24.....24. Och vem skulle 
för övrigt härutinnan vilja lyssna till eder? 

Nej, sådan deras lott är, som draga med i 

striden, sådan skall deras lott vara, som stanna 
vid trossen; de skola dela jämnt med varandra.» 
------------------------------------------------- 
Nisa 4:95..... DE AV de troende som utan att lida 
av sjukdom eller lyte stannar hemma kan inte 
jämställas med dem som med sina ägodelar och 
livet som insats kämpar för Guds sak. Gud har 

gett dem som kämpar med sina ägodelar och livet 
som insats rang långt över dem som stannar hemma. 

Tevbe 9:20..... De som har antagit tron och 
utvandrat från ondskans rike och som med sina 
ägodelar och sina liv [som insats] strävar och 
kämpar för Guds sak har den högsta rangen inför 

Gud; det är de som skall vinna den stora segern. 

  
 
 



179. 
Uppmuntrar de Heliga Böckerna till krigföring, 
genom att påstå att straff i Helvetet är lovat 
till de icke-stridande, men garanterar en ingång 
till Himmelen som en belöning för dem som krigar 
och dör för Guds eller Allahs sak? (Jihad) 

Bibel  Nej / Ja  Koranen 
Jakobsbrevet 1:20..... Ty en mans vrede kommer 
icke åstad vad rätt är inför Gud. 
Jakobsbrevet 4:1 & 8.....1. Varav uppkomma 
strider, och varav tvister bland eder? Månne icke 

av de lustar som föra krig i eder lemmar? 8. 
Nalkens Gud, så skall han nalkas eder. Renen edra 
händer, I syndare, och gören edra hjärtan rena, I 
människor med delad håg. 
------------------------------------------------- 
Nisa 4:77..... och de säger: "Herre! Varför har 
Du befallt oss att kämpa? Ge oss ett kort 
uppskov!" Säg: "Livets fröjder är få; evigheten 
har mer att bjuda den som fruktar Gud... 
Fath 48:16..... Säg till de ökenaraber som inte följde 
er: "[En dag] kommer ni att kallas [till kamp] mot 
ett folk av starka och orädda krigare, och ni måste 
kämpa mot dem om de inte [genast] sträcker vapen; om 
ni då lyder skall Gud ge er en vacker belöning, men 
om ni håller er undan så som ni nu höll er undan, 
skall Han straffa er med ett plågsamt straff." 

Historiska Händelser 
180. 

Efter att ha skapat Världen, vilade sedan Gud på 
den sjunde dagen för att lämna ett viktigt 
exempel för mänskligheten att följa? (Sabbat) 

Bibel  Ja / Nej  Koranen 
2 Mosebok 20:8-10.....8. Tänk på sabbatsdagen, så 
att du helgar den. 9. Sex dagar skall du arbeta 
och förrätta alla dina sysslor; 10. men den 
sjunde dagen är HERRENS, din Guds, sabbat; då 
skall du ingen syssla förrätta... 
Hebreerbrevet 4:4 & 9-10.....4. Ty om den sjunde dagen 
heter det någonstädes så: »Och Gud vilade på sjunde 
dagen från alla sina verk»; 9. Alltså står en 
sabbatsvila ännu åter för Guds folk. 10. Ty den som 
har kommit in i hans vila, han har funnit vila från 
sina verk, likasom Gud från sina. 
------------------------------------------------- 
Kaf 50:38..... Vi har helt visst skapat himlarna 
och jorden och allt som finns däremellan under 
sex dagar - och detta tröttade Oss inte. 

 
 
 



181. 
Skapade Gud människor till sin egen avbild och 
likhet? 

Bibel  Ja / Nej  Koranen 
1 Mosebok 1:26-28.....26. Och Gud sade: »Låt oss 
göra människor till vår avbild, 27. Och Gud 
skapade människan till sin avbild, till Guds 

avbild skapade han henne, till man och kvinna 
skapade han dem. 
1 Korinthierbrevet 11:7..... En man är icke 
pliktig att hölja sitt huvud, eftersom han är 
Guds avbild och återspeglar hans härlighet, då 

kvinnan däremot återspeglar mannens härlighet. 

------------------------------------------------- 
Nisa 4:28..... eftersom människan är skapad svag. 
İbrahim 14:34.... Men människan är sannerligen 
alltid beredd till förnekelse och synd och djupt 

otacksam! 

Asr 103:2..... Människan förbereder helt visst 
sin egen undergång, 

182. 
När Gud utvisade Adam och Eva från Edens 
Trädgård, uttalade han då att det skulle finnas 
fiendskap mellan mannen och kvinnan? 

Bibel  Nej / Ja  Koranen 
1 Mosebok 3:13-15.....13. Då sade HERREN Gud till 
kvinnan: »Vad är det du har gjort!» Kvinnan 

svarade: »Ormen bedrog mig, så att jag åt.» 15. 
Och jag skall sätta fiendskap mellan dig och 

kvinnan, och mellan din säd och hennes säd. Denna 
skall söndertrampa ditt huvud, och du skall 

stinga den i hälen.» 

------------------------------------------------- 
A’raf 7:23-25.....24. [Gud] sade: "Ned, alla, 
[härifrån]! Fiender skall ni vara inbördes. På 

jorden skall ni under en tid ha er boning och er 

nödtorftiga försörjning." 25. [Och Han] sade: "Där 
skall ni leva och där skall ni dö och ur denna 
[jord] skall ni kallas att stiga fram [på nytt]." 

Taha 20:123..... [Men i lustgården] sade Han: 
"Ned härifrån, båda! Ni skall alla, [ni och era 
efterkommande, ha er boning på jorden och] vara 

varandras fiender! 
Notering: I Bibeln var den fiendskap som Gud 
uttalade, inte mellan Adam och Eva, utan mellan 

Satan och mänskligheten. 
 

 
 
 



183. 
I berättelsen om översvämningen, efter det att en 
av Noas söner drunknade, kom Noaks ark att vila 
på Mt. Judi? 

Bibel  Nej / Ja  Koranen 
1 Mosebok 7:7..... Och Noa gick in i arken med 
sina söner och sin hustru och sina söners 
hustrur, undan flodens vatten. 
1 Mosebok 8:4 & 18.....4. Och i sjunde månaden, 
på sjuttonde dagen i månaden, stannade arken på 

Ararats berg. 18. Så gick då Noa ut med sina 
söner och sin hustru och sina söners hustrur.  
1 Mosebok 10:1.....Detta är berättelsen om Noas 
söners släkt. De voro Sem, Ham och Jafet; och åt 
dem föddes söner efter floden. 
1 Petrusbrevet 3:20.....i Noas tid, då när en ark 
byggdes, i vilken några få -- allenast åtta 
personer -- blevo frälsta genom vatten. 
------------------------------------------------- 
Hud 11:42-44.....42. När arken lyftes av vågorna, höga 
som berg, ropade Noa till sin son, som drog sig 

avsides: "Käre son! Kom ombord till oss och bli inte 
kvar tillsammans med förnekarna!" 43. [Men sonen] 
svarade: "Jag skall ta min tillflykt till ett berg 
där jag har skydd mot vattnet." [Noa] sade: "I dag 
finns inget skydd mot Guds beslut utom för den som 
Han förbarmar Sig över." Och vågorna reste sig som en 

mur mellan dem och [sonen] dränktes med de övriga. 
44. Men [befallningen] gavs: "Du jord, svälj ditt 
vatten! Du himmel, hejda [ditt regn]!" Och vattnet 
sjönk undan. Guds vilja hade skett och [arken] kom 
till vila på berget Al-Djudee. 

184. 
Sade Gud att löftet om välsignelsen till Abrahams 
ättlingar, specifikt skulle komma genom Isaks 
släkt, och inte genom Ishmael? 

Bibel  Ja / Nej  Koranen 
1 Mosebok 16:11-12....11. Ismael… 12. Och han 
skall bliva lik en vildåsna; hans hand skall vara 
emot var man, och var mans hand emot honom; och 
han skall ligga i strid med alla sina bröder.» 
1 Mosebok 17:18-21.....17. Men mitt förbund skall 
jag upprätta med Isak, honom som Sara skall föda 

åt dig vid denna tid nästa år.» 
------------------------------------------------- 
Meryem 19:54.....OCH MINNS [vad] denna Skrift 
[har att säga om] Ismael. Han stod alltid vid 
sitt ord och han var [Guds] sändebud [och] profet. 

  
 
 



185. 
Har Abraham någonsin åkt till Mekka för att 
erbjuda offer i Ka'ba? 

Bibel  Nej / Ja  Koranen 
 1. Kaldeiska Ur (1 Mos. 11:31; Apo. 7:2-4) 

 2. Haran  (1 Mos. 12:1-4; Acts 7:4) 

 3. Damaskus  (1 Mos. 15:2) 

 4. Shechem  (1 Mos. 12:6, 7) 

 5. Bethel  (1 Mos. 12:8) 

 6. Egypten  (1 Mos. 12:9-20) 

 7. Bethel  (1 Mos. 13:1-9) 
 8. Hebron   (1 Mos. 13:10-18) 

 9. Dan  (1 Mos. 14:1-14)  

10. Hobah  (1 Mos. 14:15, 16) 

11. Salem  (1 Mos. 14:17-21)  

12. Hebron  (1 Mos. 15:1-21; 17:1-27, 1 Mos.. 16)  

13. Gerar  (`1 Mos. 20:1-18) 

14. Beersheba  (1` Mos. 21:1-34) 

15. Moriah  (1 Mos. 22:1-18) 

16. Hebron  (1 Mos. 23:1-20)  

------------------------------------------------- 
Hajj 22:26.....Vi anvisade Abraham platsen för denna 
Helgedom [och sade:] "Sätt ingenting vid Min sida!" 

och "Rena Min Helgedom för alla som skall vandra runt 

den och som skall resa sig [till bön] och böja rygg 
och knän och falla ned på sina ansikten!" 

Notering: Bibeln pekar på att Abraham aldrig 
befann sig Mekka. Han dog vid 175 års ålder i 

Hebron. 

186. 
Var Abraham redo att erbjuda sin enda legitima 
son İsak, som ett offer till Gud? 

Bibel  Ja / Nej  Koranen 
1 Mosebok 22:2 & 9-12..... 
------------------------------------------------- 
Saaffat 37:100-107.....102. Och då [sonen] hade 
blivit gammal nog att [arbeta tillsammans med 

fadern och] delta i hans strävanden, sade 

[denne]: "Min käre son! Jag har sett i drömmen 

att jag offrar dig [åt Gud]. Vad anser du [om 

detta]?" [Ismael] svarade: "Fader, gör som du 

blir befalld! Om Gud vill, skall du se att jag är 

tålig och uthärdar [allt]." 107. Som lösen för 
[sonen] tog Vi emot ett präktigt offerdjur; 
Notering: I Koranen är det inte uppenbart vilken 
son Abraham skulle offra. 
 
 
 
 



187. 
Var Abrahams son Ismael ansedd att vara en profet? 

Bibel  Nej / Ja  Koranen 
1 Mosebok 16:7-15....8. Hagar… 11. Ytterligare sade 

HERRENS ängel till henne: »Se, du är havande och 

skall föda en son; honom skall du giva namnet Ismael, 

därför att HERREN har hört ditt lidande. 12. Och han 
skall bliva lik en vildåsna; hans hand skall vara 

emot var man, och var mans hand emot honom; och han 

skall ligga i strid med alla sina bröder.» 

Galaterbrevet 4:22-31.....22. Det är ju skrivet 
att Abraham fick två söner, en med sin 

tjänstekvinna, och en med sin fria hustru. 31. 

Alltså, mina bröder, vi äro icke barn av en 

tjänstekvinna, utan av den fria hustrun. 

------------------------------------------------- 
Nisa 4:163..... VI HAR gett dig Vår uppenbarelse 
liksom Vi gav Noa och de profeter som följde 

efter honom Vår uppenbarelse, och liksom Vi gav 

Abraham och Ismael...  

Meryem 19:54.....OCH MINNS [vad] denna Skrift 

[har att säga om] Ismael. Han stod alltid vid 

sitt ord och han var [Guds] sändebud [och] profet. 

188. 
Var det Abraham som kastades i en eld, för att 

han vägrade att dyrka avgudar? 
Bibel  Nej / Ja  Koranen 

Daniel 3:1-30.....19. Då uppfylldes Nebukadnessar 
av vrede mot Sadrak, Mesak och Abed-Nego, så att 

hans ansikte förvandlades. Och han hov upp sin 

röst och befallde att man skulle göra ugnen sju 

gånger hetare, än man någonsin hade sett den vara. 

------------------------------------------------- 
Enbiya 21:51-71.....66. [Då] sade han: "Dyrkar ni 
alltså i stället för Gud det som varken kan gagna 

eller skada er 67. Skam över er och det som ni 

dyrkar i Guds ställe! Vill ni inte använda ert 

förstånd?" 68. [Då] ropade de: "Låt oss bränna 

honom [på bål] och hämnas gudarna, om [något] 

måste göras [för dem]!" 

Notering: I Bibeln var det inte Abraham som 

kastades i en eld, för att han vägrade att dyrka 

avgudar; den här historien refererar istället 

till Shadrach, Meshach och Abednego. Jfr Ankebut 

29: 16-24 & Saffat 37:83 & 97. 

 
 

 



189. 
När Mose bad att se Guds ära, tillät Gud faktiskt 
Moses att se Guds baksida i en mänsklig form? 

Bibel  Ja / Nej  Koranen 
2 Mosebok 33:18-23.....18. Då sade han: »Låt mig 
alltså se din härlighet.» 22. När nu min härlighet går 
förbi, skall jag låta dig stå där i en klyfta på 
berget, och jag skall övertäcka dig med min hand, 
till dess jag har gått förbi. 23. Sedan skall jag taga 
bort min hand, och då skall du få se mig på ryggen; 
men mitt ansikte kan ingen se.» 
------------------------------------------------- 
A'raf 7:143..... Och när Moses kom till det möte 
Vi hade utsatt och hans Herre talade till honom, 
sade han: "Herre, visa Dig för mig, så att jag 
får se Dig!" [Gud] sade: "Du kan inte se Mig; men 
se på berget - om det står kvar stadigt där det 
står, skall du få se Mig." Och då hans Herre 
visade Sig för berget krossades det till en grushög 
och Moses föll medvetslös till marken. Men när han 
kom till sina sinnen sade han: "Stor är Du i Din 
härlighet! Jag vänder tillbaka till Dig i djup 
ånger och jag är den förste att tro på Dig." 

190. 
Levde Haman under samma tidsperiod som Moses och 
Farao? 

Bibel  Nej / Ja  Koranen 
2 Mosebok 2:9-10.....9. Och Faraos dotter sade 
till henne: »Tag detta barn med dig, och amma upp 
det åt mig, så vill jag giva dig lön därför.» Och 
kvinnan tog barnet och ammade upp det. 10. När 
sedan gossen hade vuxit upp; förde hon honom till 
Faraos dotter, och denna upptog honom såsom sin 
son och gav honom namnet Mose, »ty», sade hon, 
»ur vattnet har jag dragit upp honom». 
Ester 3:1..... En tid härefter upphöjde konung 
Ahasveros agagiten Haman, Hammedatas son, till 
hög värdighet och gav honom främsta platsen bland 
alla de furstar som voro hos honom. 
------------------------------------------------- 
Mü'min 40:23-24 & 36-37.....23. OCH VI sände Moses 
med Våra budskap och ett klart bevis på hans 
myndighet 24. till Farao och Haman och Qarun, men 
de sade: "Han är bara en trollkarl och en lögnare!" 
36. Och Farao sade: "Bygg ett högt torn åt mig, 
Haman; kanske är detta rätt sätt för mig... 
Notering: Mose och Farao levde omkring 1450 
f.Kr.; Men Haman i Esters bok levde 1000 år 
senare under Ahasveros regeringstid (kung Xerxes) 
486-474 f. Kr. 
 
 

 
 



191. 
Instiftade Gud Påskhögtiden för att påminna Israels 
förstfödda, att de räddades när dödsängeln gick över dem 
under de sista 10 plågorna som Gud sände över Egypten? 

Bibel  Ja / Nej  Koranen 
2 Mosebok 12:1-24.....12. Ty jag skall på den 
natten gå fram genom Egyptens land och slå allt 
förstfött i Egyptens land, både människor och 
boskap; och över Egyptens alla gudar skall jag 
hålla dom; jag är HERREN. 14. Och I skolen hava 
denna dag till en åminnelsedag och fira den såsom 
en HERRENS högtid. Såsom en evärdlig stiftelse 
skolen I fira den, släkte efter släkte. 
Matteus 26:17-19....18.  Min tid är nära; hos dig 
vill jag hålla påskhögtid med mina lärjungar.'» 
------------------------------------------------- 
Isra 17:101..... VI GAV Moses nio tydliga tecken. 
Fråga nu Israels barn hur [det gick till] när han 
kom till dem [för att lösa dem ur slaveriet] och 
Farao sade till honom: "Jag tror att du, Moses, 
är ett offer för trolldom!" 
Neml 27:12..... Och [Gud sade:] "För in din hand [och 
lägg den mot din sida]; när du drar fram den skall 
den lysa vit, utan en fläck. [Dessa är två] av nio 
tecken [som du skall visa] för Farao och hans folk; 
de är människor förhärdade i synd och trots." 

192. 
När han gick ut i krig var det Saul (Talut) som 
testade sina soldater genom hur de drack vatten? 

Bibel  Nej / Ja  Koranen 
Domarboken 7:2-6.....5. Så förde han då folket 
ned till vattnet. Och HERREN sade till Gideon: 
»Alla som läppja av vattnet, såsom hunden gör, 
dem skall du ställa för sig, och likaså alla som 
falla ned på knä för att dricka.» 
------------------------------------------------- 
Bakara 2:247-252.....247. Deras profet sade till 
de äldste: "Gud har nu sänt Saul som skall vara 
er konung." 249. Och när Saul drog ut med sin 
armé sade han: "Gud kommer att sätta er på prov 
vid [övergången av] en flod; den som dricker av 
flodens vatten skall inte höra till de mina, men 
den som avhåller sig från att smaka det skall 
räknas till de mina; och den som bara dricker en 
handfull skall inte [avvisas]." 
Notering: I Bibeln var det inte Saul utan Gideon 
som testade sina soldater genom sättet de drack 
vatten. Saul levde under Davids tid från omkring 
1010 <971 F.Kr. men Gideon levde hundra år före 
dem, från omkring 1162 <1122 F.Kr. 
 
 
 
 



193. 
Föddes Jesus i ett stall i Betlehem? 

Bibel  Ja / Nej  Koranen 
Mika 5:2.....Men du Bet-Lehem Efrata, som är så 
ringa för att vara bland Juda släkter, av dig 

skall åt mig utgå en som skall bliva en furste i 
Israel, en vilkens härkomst tillhör förgångna 

åldrar, forntidens dagar. 
Matteus 2:1-11.....1. När nu Jesus var född i 
Betlehem i Judeen, på konung Herodes' tid, då 

kommo vise män från österns länder till Jerusalem 
3. När konung Herodes hörde detta, blev han 

förskräckt, och hela Jerusalem med honom. 4. och 

frågade dem var Messias skulle födas. 5. De 
svarade honom: »I Betlehem i Judeen; ty så är 

skrivet genom profeten: 
Lukas 2:4-16.....4. Så gjorde ock Josef; och eftersom 
han var av Davids hus och släkt, for han från staden 

Nasaret i Galileen upp till Davids stad, 5. för att 
låta skattskriva sig jämte Maria, sin trolovade, som 

var havande.6. Medan de voro där, hände sig att tiden 

var inne, då hon skulle föda. 
------------------------------------------------- 
Meryem 19:23*.....Och [när hennes tid var inne] drev 
henne födslovåndorna [att ta stöd] mot en palmstam...  

194. 
Följde de ”tre vise männen” från Östern, Messias 
stjärnan till Betlehem där de hittade barnet 
Jesus och böjde sig inför honom i tillbedjan? 

Bibel  Ja / Nej  Koranen 
Matteus 2:1-11.....1. När nu Jesus var född i 
Betlehem i Judeen, på konung Herodes' tid, då 

kommo vise män från österns länder till Jerusalem 
2. och sade: »Var är den nyfödde judakonungen? Vi 

hava nämligen sett hans stjärna i östern och hava 

kommit för att giva honom vår hyllning.» 9. När 

de hade hört konungens ord, foro de åstad; och 

se, stjärnan som de hade sett i östern gick 
framför dem, till dess att den kom över det 

ställe där barnet var. Där stannade den. 10. Och 

när de sågo stjärnan, uppfylldes de av mycket 
stor glädje. 11. Och de gingo in i huset och 
fingo se barnet med Maria, dess moder. Då föllo 

de ned och gåvo det sin hyllning; 
Notering: Det finns ingen sådan historia 
nedtecknad i Koranen. 
 

 
  
------------------------------------------------- 



195. 
Skriver författarna till de Heliga Böckerna 
någonsin om judiska fabler som om de vore 
faktiska historiska händelser? 

Bibel  Nej / Ja  Koranen 
1 Timotheosbrevet 1:4..... eller akta på fabler 
och släktledningshistorier utan ände, som ju 
snarare vålla ordstrider än främja den Guds 
ordning som kommer till fullbordan i tron. 
2 Petrusbrevet 1:16..... Ty det var icke några slugt 
uttänkta fabler vi följde, när vi kungjorde för eder 
vår Herres, Jesu Kristi, makt och hans tillkommelse 
utan vi hade själva skådat hans härlighet. 
------------------------------------------------- 
Enfal 8:31.....Och när Våra budskap läses upp för dem 
säger de: "[Detta] har Vi hört förut; om vi ville 
skulle vi helt säkert kunna läsa upp något liknande; 
det där är bara sagor från förfädernas tid!" 
Notering: För mer anklagelser om att använda 
fabler, se: Enam 6:25, Nahl 16:24, Mu'mnun 23:83, 
Furkan 25: 4-5, Neml 27:68, Akhaf 46:17, Kalem 
68:15 & Mutaffifin 83:13. 

196. 
Har Jesus någonsin gjort några nedskrivna mirakel 
som barn? 

Bibel  Nej / Ja  Koranen 
Lukas 3:21-23....21. När nu allt folket lät döpa 
sig och jämväl Jesus blev döpt, så skedde därvid, 
medan han bad, att himmelen öppnades, 23. Och 
Jesus var vid pass trettio år gammal, när han 
begynte sitt verk. Och man menade att han var son 
av Josef, som var son av Eli, 
Johannes 2:9-11.....9. Och övertjänaren smakade 
på vattnet, som nu hade blivit vin; 11. Detta var 
det första tecknet som Jesus gjorde. Han gjorde 
det i Kana i Galileen och uppenbarade så sin 
härlighet; och hans lärjungar trodde på honom. 
------------------------------------------------- 
Al-i İmran 3:49..... och [sända honom] till 
israeliterna som Sitt sändebud." [Och Jesus 
sade:] "Jag har kommit till er med ett tecken 
från er Herre. Jag skall forma åt er i lera något 
som liknar en fågel och jag skall andas på den 
och med Guds tillåtelse skall den bli en fågel. 
Maide 5:110..... Då skall Gud säga: "Jesus, son 
av Maria! Minns Mina välgärningar mot dig och din 
moder - hur Jag stärkte dig med helig ande [och 
lät dig] tala till människorna både i vaggan och 
i mogen ålder... och hur du ville med Min 
tillåtelse forma något liknande en fågel i lera 
och andas på den för att den med Min tillåtelse 
skulle bli en fågel... 
 
 

 
 



197. 
Vaknade sju män och en hund i en grotta efter att 

ha sovit där i 309 år? 
Bibel  Nej / Ja  Koranen 

1 Timotheosbrevet 4:7.... Men de oandliga 
käringfablerna må du visa ifrån dig. Öva dig i 

stället själv i gudsfruktan. 

Titusbrevet 1:14..... och icke akta på judiska 
fabler och vad som påbjudes av människor som 

vända sig från sanningen. 

2 Timotheosbrevet 4:4..... en tid då de skola 
vända sina öron från sanningen, och i stället 

vända sig till fabler. 

------------------------------------------------- 

Kehf 18:9-25.....9. ANSER du att berättelsen om 
[de unga] männen i grottan och [deras sysslande 

med] Skrifterna är särskilt märklig bland [alla] 

Våra budskap? 25. DE BLEV kvar i sin grotta i 

trehundra år, och till detta tal har lagts nio. 

Notering: Den tidigaste versionen av denna saga 

framställs i Jacob of Sarung (s. 450-521) och 

Gregory of Tours (538-594 e.Kr.) Wikipedia: "Sju 

sovande i Efesos". 

198. 
Samlade Solomo faktiskt en armé av demoner 

(jinn), människor och fåglar till strid? 
Bibel  Nej / Ja  Koranen 

1 Timotheosbrevet 4:7.... Men de oandliga 
käringfablerna må du visa ifrån dig. Öva dig i 

stället själv i gudsfruktan. 

2 Petrusbrevet 1:16.....Ty det var icke några slugt 

uttänkta fabler vi följde, när vi kungjorde för eder 

vår Herres, Jesu Kristi, makt och hans tillkommelse 

utan vi hade själva skådat hans härlighet. 

------------------------------------------------- 

Neml 27:17..... [En dag] lät Salomo sina arméer 
av osynliga väsen, människor och fåglar samlas 

och han formerade dem [till marsch och de 

marscherade] 

Notering: Berättelsen om kung Salomo, 

Hooppefågeln och drottningen av Saba i Neml 27: 

15-44 är en judisk fabel som hämtas från II 

Targum av Ester 2 århundradet e.Kr. 
 

 
 



199. 
Gjorde Gud faktiskt människor till apor för att de 
bröt mot sabbaten? 

Bibel  Nej / Ja  Koranen 
Titusbrevet 1:14..... och icke akta på judiska 
fabler och vad som påbjudes av människor som 
vända sig från sanningen. 
1 Timotheosbrevet 4:7.... Men de oandliga 
käringfablerna må du visa ifrån dig. Öva dig i 
stället själv i gudsfruktan. 
------------------------------------------------- 
Bakara 2:65-66.....65. ni vet att det bland er 
fanns sådana som kränkte sabbatshelgden och att 
Vi uttalade [denna dom] över dem: "Bli [som] 
apor, föremål för [allas] hån och förakt!"  66. 
Vi gjorde detta för att ge ett varnande exempel 
för samtid och eftervärld och en allvarlig 
erinran till de gudfruktiga. 
Notering: Yusuf Ali i sin översättning, Den 
Heliga Koranens Betydelse, medger att detta bara 
är en fabel: s. 34, fotnot 79). 

200. 
Lovade Gud landet Palestina specifikt till Judarna? 

Bibel  Ja / Ja  Koranen 
Hesekiel 37:21-25.....21. Och du skall tala till 
dem: Så säger Herren, HERREN: Se, jag skall hämta 
Israels barn ut ifrån de folk till vilka de hava 
måst vandra bort; jag skall samla dem tillhopa 
från alla håll och föra dem in i deras land. 22. 
Och jag skall göra dem till ett enda folk i 
landet, på Israels berg; en och samma konung 
skola de alla hava; de skola icke mer vara två 
folk och icke mer vara delade i två riken. 25. Så 
skola de få bo i det land som jag gav åt min 
tjänare Jakob, det vari edra fäder bodde. De 
skola själva få bo där, så ock deras barn och 
deras barnbarn till evig tid; och min tjänare 
David skall vara deras hövding evinnerligen. 
------------------------------------------------- 
Maide 5:20-21.....20.OCH MOSES sade till folket: 
"Minns Guds välgärningar mot er, mitt folk, hur 
Han lät profeter uppstå bland er och gjorde er 
till herrar i eget hus och skänkte er det som Han 
inte har skänkt något [annat] folk i världen! 21. 
Gå in i det heliga landet, som Gud har bestämt 
för er, mitt folk! Och vänd inte tillbaka - då 
har ni förlorat allt!" 
İsra 17:104..... Därefter sade Vi till Israels 
barn: "Bo kvar i detta land! Men när löftet om 
uppståndelsen besannas skall Vi låta er stiga 
fram [med de andra] i en enda, myllrande människomassa." 
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Apostagärningarna 17:11 
Dessa voro ädlare till sinnes än judarna i 

Tessalonika; de togo emot ordet med all villighet 

och rannsakade var dag skrifterna, för att se om 

det förhölle sig såsom nu sades. 

 

1 Timotheosbrevet 4:15-16 
Tänk på detta, lev i detta, så att din förkovran 

bliver uppenbar för alla. Hav akt på dig själv 

och på din undervisning, och håll stadigt ut 

därmed; ty om du så gör, frälsar du både dig 

själv och dem som höra dig. 

 

2 Timotheosbrevet 2:15 
Sträva med all flit efter att själv kunna träda 

fram inför Gud såsom en som håller provet, en 

arbetare som icke behöver blygas, utan rätt 

förvaltar sanningens ord. 

 

Al-i Imran 3:79 
"Tillbe mig vid sidan av Gud." Nej, [vad han 

skulle säga är:] "Bli Guds hängivna tjänare som 

undervisar [andra] och fördjupar sin egen kunskap 

i Skriften." 

 

Zumar 39:9 
"Kan de som vet likställas med de som inte vet? Men 

bara de som har förstånd tänker igenom [dessa 

frågor]." 

 

Zuhruf 43:61 
 Hans [återkomst till jorden] skall vara ett tecken 

att den Yttersta stunden [närmar sig]; tvivla därför 

inte på den. Och [säg, Muhammad]: "Följ mig, detta är 

en rak väg! 
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