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Opdateret 17.09. 2021 

 

 

ISLAM VS. KRISTENDOM 
. 

Jesus ord om, hvordan vi skal behandle andre 

Elsk Herren din Gud af hele dit hjerte, hele din sjæl og hele dit sind. 

Elsk din næste som dig selv…….............. (Matt. 22, 34-40) 

 

Elsk dine fjender, gør godt mod dem, der hader jer, velsign dem som 

forbander dig, bed for dem der mishandler jer……...(Luk, 6,27-36) 

 

For tilgiver i menneskers deres overtrædelser, vil jeres himmelske 

fader også tilgive jer. Men tilgiver i ikke mennesker, vil jeres fader 

heller ikke tilgive jeres overtrædelser……... (Matt, 6,14-15) 

 

Derfor: Alt, hvad I vil, at mennesker skal gøre mod jer, det skal I også 

gøre mod dem. Sådan er loven og profeterne. (Matt. 7,12) 

 

Men i jeres tale skal et ja være et ja og et nej være et nej. Hvad der er ud over det, er af det 

onde. ……........(Matt. 5,37). 

 

I har Djævlen til fader….........................Når han farer med løgn, taler han ud fra sig selv; for 

løgner er han og fader til løgnen. (Joh. 8, 44) 

Koranen siger det modsatte og dog. 

..Sura 4.89  De (vantro) ville ønske, at I var vantro, lige som de selv er vantro, således at I 

var lige. Tag ikke nogen af dem til venner, før de udvandrer for Allahs sag! Hvis de vender 

sig bort, skal I gribe dem og dræbe dem, hvor I end finder dem. Tag ingen af dem til ven 

eller hjælper! 

 

Sura 47.3635: Bed ikke om fred, når I har overtaget, Allah er med jer. 

 

Sura 8,39: Bekæmp dem,.............indtil al religion tilhøre Allah. 

 

Sura 9.29: Bekæmp dem, som ikke tror på Allah og den yderste dag, og som ikke forbyder, 

hvad Allah og hans udsending forbyder; og blandt dem, der har fået skriften , skal I 

bekæmpe dem, der ikke bekender sig til den sande religion (islam), indtil de et kuet og 

betalt skat (til muslimerne). De kristne siger ”Messias er Guds søn!” Det er de ord de tager i 

deres mund. De efterligner, hvad de, der var vantro, sagde tidligere. Måtte Allah bekæmpe 

dem” Hvor kan de være så forløjede? 

Bibelens ord for at Jesus er Guds søn og Gud selv. 

Joh. 1, 1-5: I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud, Han var i 

begyndelsen hos Gud, Alt blev til ved Ham, og uden Ham blev intet til af det, som er. I Ham 

var liv, og livet var menneskers lys. Og lyset skinner i mørket, og mørket greb det ikke. 

 

Jesus sagde i Matth. 16, 27: For menneskesønnen skal komme i sin faders herlighed 

sammen med sine engle. 

 

Jesus sagde i Luk. 22, 29: .....og ligesom min fader har overdraget mig Riget, overdrager 

jeg det til jer... 

. 

Jesus sagde i joh. 9 -11:......De, der har set mig, har set faderen......tror du ikke at jer er i 

Faderen, og Faderen er i mig.....Tro mig, jer er i Faderen, og Faderen er i mg; hvis ikke, så 

tro på grund af selve gerningerne. 

 

Englen sagde til Maria i Luk . 1.35: Helligånden skal kommer over dig, og den højestes 

kraft skal komme over dig. Derfor skal det barn, der bliver født, også kaldes Helligt, Guds 

Søn.  
. 
Allahs benægtelse af have en søn 

 

Suea 19:35 ”Det (passer sig) ikke for Allâh at tage Sig en søn. Lovprist være Han. Når Han 

beslutter en sag, siger Han blot til den: ”Bliv til,” og den bliver til.”  

 

Sura 4:172: Allah forbyde, at Gud skulle have en søn. Ophøjet er han og fri for enhver 

mangel – så han skulle have en søn.  

 

Sura 5:18 Vantro er sandelig de som siger: Gud er bestemt Kristus, Marias søn. Sig: Hvem 

formår da noget mod Allah – hvis han ønsker at tilintetgøre Kristus.. 

.  

Sura 9:30 .. Allah forbande dem (de kristne, for:).. de har taget Messias, Marias søn til 

Herre….  

 

Sura 98:7 Sandelig, de af skriftens folk, som er vantro (dem, som tror, at Jesus er Guds søn) 

skal være (komme) i helvedets ild .. disse er de værste skabninger. 

En vantro er i en muslims øjne, alle, det ikke er muslimer, uanset om du er ateist, kristen, 

buddhist eller andet, ja, endog andre muslimer, de mener har en forkert lære. 

Kilde: http://www.islaminfo.dk/artikler.asp?PgID=1924  

 

Hvem beder arabiske kristne til? Altså bruger man navnet Allah om Gud, eller har han et 

andet navn? Læs svaret på side 5 

http://www.islaminfo.dk/artikler.asp?PgID=1924
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Uanset, hvad du læser her på disse sider, skal vi som kristne altid have øje for, at Gud elsker synderen men ikke synden. Derfor skal vi altid overfor muslimer 
vise Jesus kærlighed og bede for dem, at de må finde Jesus og omvende sig. Det kan dog blive en svær proces, fordi mange muslimer kan være temmelig 
stejle i deres overbevisning.  
Men heldigvis hører vi om, at Jesus selv viser sig for muslimer både i fysiske syner og i drømme, og derved er mange muslimer blevet omvendt. Desuden har 
ISIS's fremfærd i mellemøsten fået mange muslimer til at tvivle på koranen, og har i deres flugt fra ISIS opsøgt kristne kirker, og der opdaget, hvad de kristne 
står for, hvorefter de har omvendt sig. 
 
Når vi står over for muslimer, som er meget stejle i deres overbevisning, så er der tit ingen af vores argumenter, der hjælper - De preller simpelthen af på dem. 
- Bed derfor om, at Jesus selv viser sig for dem.                                                                       

                 Her kommer "Og dog'erne" 

           Tidlige mekkanske åbenbaringer 
                  Her er Mohammeds start fredelig. 
        Det er det de moderate fredelige muslimer bruger, 

        og som de kalder ”At gå tilbage til Kilden:” 
I 2021 genvandt Taliban magten i Afghanistan og indførte mange 
af islams umenneskelige love. 

Her havde "De moderate fredelige" muslimer ikke en chance. 

      Sene medinensiske åbenbaringer 
Her ændrede Mohammed  

kurs. Det er det, de militante muslimer bruger.  
Hvornår  bliver de fredelige muslimer tvunget af de 

militante muslimer til også at ændre kurs? Hvem er i stand til at 
reformerer hvem?. Bare se, hvad ISIS gør i dag (juni 2017), 
både i Mellemøsten og med terror overalt i verden. 

73:10 Udhold tålmodigt, hvad de siger, og skil dig fra dem i 

fordragelighed! 

2:191 Dræb dem, hvor I møder dem, og fordriv dem derfra, hvor de 

har fordrevet jer! 

5:28 5:28: Selvom du strækker hånden ud mod mig for at dræbe 

mig, vil jeg ikke strække hånden ud mod dig for at dræbe dig. 

Jeg frygter Gud, alverdens Herre. 

9:123 I, der tror! Bekæmp de af de vantro, der er i nærheden af jer! 

Lad dem finde jer skånselsløse! 

2:83 Tal venligt til folk! 9:5 Når de fredhellige måneder er omme, skal I dræbe dem, der 

sætter andre ved Guds side, hvor som helst I finder dem! 

20:130 Udhold alt, hvad de siger! Lovpris din Herre inden solopgang 

og inden solnedgang! 

8:12 Da din Herre åbenbarede for englene: "Jeg er med jer, så lad 

dem, der tror, stå fast! Jeg vil sætte en skræk i livet på dem, 

der er vantro. Hug dem over nakken! Hug dem over hver en 

finger!” 

50:45 Vi ved bedst, hvad de siger. Du [Muhammed] har ingen magt 

over dem [de vantro]. 

9:14 Kæmp mod dem! Så vil Gud straffe dem ved jeres hånd og 

gøre dem til skamme, hjælpe jer mod dem, læge hjertet på et 

troende folk ... 
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5:69 De, der tror, og de, der er jøder, sabiere og kristne; de, der 

tror på Gud og den yderste dag og handler ret, de skal ikke 

være bange og bliver ikke bedrøvede. 

9:29 Bekæmp dem, som ikke tror på Gud og den yderste dag (...); 

og blandt dem, der har fået Skriften, skal I bekæmpe dem, 

der ikke bekender sig til den sande religion, indtil de kuet er 

rede til at betale skat! 

109:6 I har jeres religion, og jeg har min. 3:85 Hvis nogen ønsker sig en anden religion end overgivelsen til 

Gud [islam], så bliver den ikke godtaget fra ham; i det 

hinsidige vil han være en af de fortabte. 

 

2:62 

De, der tror, og de, der er jøder, kristne og sabiere; de, der 

tror på Gud og den yderste dag og handler ret, de vil få deres 

løn hos deres Herre. De skal ikke være bange og bliver ikke 

bedrøvede. 

 

9:30 

Jøderne siger: "Ezra er Guds søn!" Og de kristne siger: 

"Messias er Guds søn!" Det er de ord, de tager i deres mund. 

De efterligner, hvad de, der var vantro, sagde tidligere. Måtte 

Gud bekæmpe dem! Hvor kan de være så forløjede? 

10:99 Hvis din Herre ville, troede alle på jorden. Vil du tvinge 

menneskene til at tro? 

5:10 Men de, der er vantro og kalder Vore tegn for løgn, de hører 

til i helvedesilden. 

29:46 Med Skriftens folk skal I kun strides på den pæneste måde, 

undtagen med dem af dem, der handler uret, og sig: "Vi tror 

på det, der er blevet sendt ned til os, og ligeledes på det, der 

er blevet sendt ned til jer. Vores Gud og jeres Gud er én, og 

til Ham overgiver vi os." 

9:28 I, der tror! De, der sætter andre ved Guds side, er urene. Lad 

dem ikke komme i nærheden af det fredhellige bedehus, når 

dette år er omme! 

2:256 Der er ingen tvang i religionen. 2:193 Kæmp mod dem, indtil der ikke er mere fristelse til frafald 

[fitna], og indtil religionen er Guds! 

15:85 ... Vær derfor smukt overbærende! 14:16 Bag ham er Helvede. Han vil få materiebefængt vand at 

drikke; 

31:15 Men hvis de bekæmper dig, for at du skal sætte noget, som 

du ikke har viden om, ved Min side, skal du ikke adlyde dem! 

Du skal omgås dem pænt i dette liv; men følg den vej, som 

de, der vender sig angrende til mig, følger! Til mig skal I 

vende tilbage, og da vil jeg underrette jer om, hvad I gjorde. 

5:33 Gengældelsen for dem, der fører krig mod Gud og Hans 

udsending og stræber efter at skabe fordærv i landet, er, at 

de bliver dræbt eller korsfæstet eller får deres hænder og 

fødder hugget af i modsat side eller bliver fordrevet fra landet. 

Sådan er det. Der tilkommer dem vanære i denne verden, og i 

den hinsidige har de en vældig straf i vente. 

6:108 

6:108 

Fortsat 

I skal ikke spotte dem, som de påkalder ud over Gud, så de 

også spotter Gud i fjendskab og uvidenhed. Således lader Vi 

for ethvert fællesskab deres handlinger fremstå i et smukt lys. 

22:19

- 22: 

19-22 

De er to modparter, der strides om deres Herre. Til dem, der 

er vantro, vil der blive skåret klæder af ild. Skoldende hedt 

vand skal gydes over deres hoveder, så deres indvolde og hud 
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Siden skal de vende tilbage til deres Herre, og så vil Han 

underrette dem om, hvad de har gjort. 

Fortsa

t 

smelter. Krumstave af jern venter dem. 

Hver gang de i elendighed ønsker at komme ud af den, bliver 

de bragt tilbage dertil: "Smag flammernes straf!” 

06:22:0

0 

.. du finder, at de, der er mest venligt stemt overfor dem, der 

tror, er dem, der siger: ”Vi er kristne.” 

09:23

:00 

I, der tror! Tag ikke deresjeres fædre eller brødre til venner, 

hvis de foretrækker vantroen frem for troen! De af jer, der 

tager dem til venner, handler uret. 

60:8 Gud forbyder jer ikke at være venlige og handle retfærdigt 

mod dem, der ikke bekæmper jer i religionen, og som ikke 

har fordrevet jer fra jeres boliger. Gud elsker dem, der 

handler retfærdigt. 

25:52 

 

 

47.35 

Så giv ikke efter for de vantro, men bekæmp dem af al magt 

med Koranen! 

 

Bed ikke om fred, når I har overtaget, Allah er med jer. 

17:53 Sig til mine tjenere, at de skal føre en smukkere tale! Satan 

sætter ondt blod mellem dem; Satan er en åbenlys fjende af 

mennesket. 

66:9 Profet! Bekæmp de vantro og hyklerne! Vær skånselsløs imod 

dem! Helvede bliver deres herberg. Hvilket ulykkeligt endeligt! 

43:88,8

9 

43:88,89: Og ved hans ord: "Herre! Dette er folk, der ikke 

tror." 

Undskyld dem derfor, og sig: "Fred!" De skal få at se! 

47:4 Når I møder dem, der er vantro, så giv dem hug over halsen! 

Når I så har slået dem ned, stram da lænkerne, indtil krigen 

lægger sine byrder, ... 

50:45 Vi ved bedst, hvad de siger. Du [Muhammed] har ingen magt 

over dem [de vantro]. Påmind med Koranen den, der frygter 

Min trussel! 

8:65 Profet! Anspor de troende til at kæmpe! Hvis der er tyve 

udholdende mænd af jer, vil de besejre to hundrede, og hvis 

der er hundrede af jer, vil de besejre tusind af dem, der er 

vantro, ... 

49:11 I, der tror! Folk skal ikke gøre nar ad andre folk, for måske er 

disse bedre end dem selv! 

3:28 De troende skal ikke tage sig de vantro til venner i stedet for 

de troende; den, der gør dette, hører slet ikke Gud til - med 

mindre I tager jer meget i agt for dem. Gud advarer jer mod 

sig selv. Hos Gud ender alt. 

5:48 ... Hvis Gud havde villet, havde Han gjort jer til ét fællesskab; 

men Han vil sætte jer på en prøve gennem det, som Han har 

givet jer. I skal derfor stræbe efter at komme først med det 

gode! ... 

8:12 Da din Herre åbenbarede for englene: "Jeg er med jer, så lad 

dem, der tror, stå fast! Jeg vil sætte en skræk i livet på dem, 

der er vantro. Hug dem over nakken! Hug dem over hver en 

finger!” 

45:14 Sig til de troende, at de skal tilgive dem, der ikke håber på 

Guds skæbnedage; Han vil gengælde folk for det, de har 

bedrevet. 

8:60 Udrust imod dem [de vantro] så stor en styrke og så mange 

kampheste, som I formår, for dermed at sætte en skræk 

[terror] i Guds og jeres fjende ... 
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                                                                             Hvem beder arabiske kristne til? 
 

Allah er det arabiske ord for gud og har været det længe før Islam opstod. Udtrykket Allah blev brugt i århundreder, før Islam opstod. Islam tog det i brug for 

navnet på deres gud. 

Ordet Allah har rod i det arabiske ord AL, som er det bestemte kendeord og LLAH, som betyder ’gud.’ 

Både arabiske kristne og arabiske muslimer bruger ordet Allah, når de taler om Gud. Men der er ikke tale om den samme Gud. 

Islams forståelse af Allah benægter og forkaster treenigheden, korset, Jesu guddommelighed og at Jesus er Guds Søn. Faktisk er det meget stødende for 

muslimer at høre, at Gud har en søn. Kristne beder Fader Vor, men for en muslim er det ikke acceptabelt at kalde Gud vor Far. Han er den ophøjede, 

almægtige, magtfulde, og vi er alle hans tjenere. 

Islam og kristendommen er enige om, at Gud er retfærdig og barmhjertig. Men Guds kærlighed er aldrig nævnt og findes ikke i koranen. Tværtimod finder vi, 

at koranens Allah beskriver sig selv som den bedste bedrager. 

Skrevet af: Wessam Mahrous Youssef fra JesusNet.dk 

Læs det også på Jesusnet.dk http://jesusnet.dk/en/svar/hvem-beder-arabiske-kristne-til/ 

 

Muhammed giver ingen begrundelse for disse uoverensstemmelser i Koranen og for ændringen i Allahs humør fra fredelig til militant og fra forsonende til 

konfronterende. Muslimske apologeter i Vesten præsen-terer de venligere vers i Koranen, eller hvad der er kendt som den tidlige  

 

åbenbaring. Mens islamiske lærde, når de udelukkende har muslimer som publikum, siger, at disse blødere Koran-vers blev ophævet og erstat-tet af de 

hårdere. Begrundelsen er, som Ala Mawdudi udtrykker det, at "Muhammed blev stærk nok til at bevæge sig fra fasen af svaghed til fasen af jihad." 

 

I 13 år prædikede Muhammed i Mekka, men mindre end 100 mennesker accepterede ham. Mekkanerne foretrak Al Nadir, en anden historiefortæller, frem for 

ham. Muhammeds respektløshed overfor deres guder gjorde dem vrede. Så han flygtede og etablerede sig i Medina. Hans tilhængere fulgte med og han kaldte 

dem indvandrere. I starten var de fattige og arbejdede som medhjælpere i palmeplantagerne, der tilhørte jøderne i Medina. Disse plejede at give noget af deres  

mad til Muhammed, der ofte levede af intet andet end dadler. Efter et år i eksil fandt Muhammed situationen uudholdelig, og han begyndte at overfalde 

handelskaravaner, der fragtede varer fra Damaskus til Mekka. Et af disse overfald, der fandt sted ved Badr, var en stor succes, som Profeten fik en god formue 

ud af. Derefter planlagde han andre landevejsrøverier. Han fordelte byttet, heriblandt kvinder, mellem dem, der deltog i kampene, og beholdt 20% for sig selv.  

 

Han lavede endda penge ved at kidnappe karavanepassagerer og true med at dræbe dem, hvis deres familier ikke betalte løsepenge. Han forsikrede sine 

tilhængere om, at hvis de faldt i kampene, ville de få flere belønninger i Paradis. Gradvist vendte lykken. Han var ikke længere en svag, forsømt prædikant, 

men en statsleder, der havde absolut magt over sine tilhængere. Med denne ændring af lykken ændredes også Muhammeds budskab. Her er en sammenligning 

mellem nogle tidlige vers, han skrev i Mekka i en svag position, og nogle, han skrev i Medina efter at være blevet magtfuld. 

http://jesusnet.dk/en/svar/hvem-beder-arabiske-kristne-til/
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Denne modsætning forklares af forskellige muslimske lærde.  

 

Dr. M. Khan, oversætter af Sahih Bukhari og Koranen [The Noble Quran, o.a.] til engelsk, skriver: 

Allah åbenbarede i sura Bara'at (Omvendelse, IX) ordren om at ophæve (alle) forpligtelser (overenskomster, osv.), og befalede muslimerne at bekæmpe alle 

hedningene såvel som Skriftens folk (jøder og kristne), hvis de ikke antog islam, indtil de betalte jizya (en skat på jøder og kristne) med villig underkastelse  

og følte sig underkuede (som det er åbenbaret i 9:29). Så muslimerne fik ikke lov til at opgive 'kampen' mod dem (hedninge, jøder og kristne) og forsone sig 

med dem, og at indstille fjendtlighederne mod dem i en ubegrænset periode, når de er stærke og har evnen til at kæmpe mod dem. Først var 'kampen' således 

forbudt, så blev den tilladt, og derefter blev den gjort obligatorisk. [Introduktion til den engelske oversættelse af Sahih Bukhari, p. xxiv.] 

Koranen 9:5 lyder: "Når de fredhellige måneder er omme, skal I dræbe dem, der sætter andre ved Guds side, hvor som helst I finder dem!" Så ifølge dr. M. 

Khan beordrede Allah i K. 9:5 Muhammed til at annullere alle overenskomster og bekæmpe hedningene, jøderne og selv de kristne. Dette er i modsætning  

til, hvad Muhammed skrev tidligere. 

... og du finder, at de, der er mest venligt stemt overfor dem, der tror [muslimer], er dem, der siger: 'Vi er kristne'. (K. 5:82) 

Dr. Khan fortsætter:  

Og det er dem, Mujahideen, der kæmper imod Allahs fjender, for at tilbedelsen helt skal være for Allah (alene og ikke for nogen anden guddom), og at Allahs 

ord (dvs. ingen har ret til at blive tilbedt undtagen Allah og Hans religion islam) skal være øverst. 

Så først var det: "Der er ingen tvang i religionen" (K. 2:265), og derefter: 

I, der tror! Skal jeg udpege en handel for jer, som vil frelse jer fra en pinefuld straf? I tror på Gud og Hans udsending og kæmper for Hans sag med jeres 

ejendom og jeres liv. Det er det bedste for jer, hvis I blot vidste det. Så vil Han tilgive jer jeres synder og lade jer træde ind i haver med rindende floder og i 

dejlige boliger i Edens haver. Det er den vældige sejr. (K. 61:10-12) 

Dr. Sobhy as-Saleh, en nutidig akademiker, ser ikke K. 2:256 og K. 9:73 som et tilfælde af abrogation [hvor 9:73 ophæver 2:256, o.a.] men som et tilfælde af 

forsinkelse eller udsættelse af ordren om at bekæmpe de vantro. Til støtte for sit synspunkt, citerede han Imam Suyuti, forfatter til Itqan Fi 'Ulum al-Qur'an, 

som skrev: 

Befalingen om at bekæmpe de vantro blev forsinket indtil muslimerne var blevet stærke, men da de var svage, blev de befalet at holde ud og være tålmodige. 

[Sobhy as-Saleh, Mabaheth Fi 'Ulum al-Qur'an, Dar al-'Ilm Lel-Malayeen, Beirut, 1983, p. 269.] 

 

I en fodnote priser dr. Sobhy opfattelsen af en lærd ved navn Zarkashi, der sagde: Allah, den allerhøjeste og vise, åbenbarede for Muhammed i hans svage 

tilstand, hvad der passede for situationen, på grund af hans barmhjertighed mod ham og hans tilhængere. For hvis Han gav dem befalingen om at kæmpe, 

mens de var svage, ville det have været generende og meget vanskeligt, men da den allerhøjeste gjorde islam sejrende, gav Han ham en befaling, der passede  

 

til situationen, dvs. at opfordre Bogens Folk til at blive muslimer eller at betale den krævede skat, og for de vantro [her: polyteister og afgudsdyrkere, o.a.], at 

opfordre dem til at blive muslimer eller se døden i øjnene. Disse to muligheder, at kæmpe eller at have fred, kan altid vælges alt efter muslimernes styrke  

eller svaghed. [Ibid p. 270] 

 

Og Nahas skriver:... de lærde afveg angående 2:256 (Der er ingen tvang i religionen). Nogle sagde: 'Det er blevet abrogeret [ophævet] for Profeten tvang 

araberne til at antage islam og bekæmpede dem og accepterede ikke noget andet end deres overgivelse til islam.' Det ophævende vers er K. 9:73: 'Profet! 

Bekæmp de vantro og hyklerne! Vær skånselsløs mod dem!' Muhammed bad Allah om tilladelse til at bekæmpe dem, og den blev givet. Andre lærde sagde,  
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at 2:256 ikke er blevet ophævet, men at det havde en særlig anvendelse. Det blev åbenbaret angående Bogens Folk [jøderne og de kristne]; de kan ikke tvinges 

til at antage islam, hvis de betaler jizya (dvs. hovedskatten på frie ikke-muslimer under muslimsk herredømme). Det er kun afgudsdyrkerne, der er tvunget til 

at  

 

antage islam og kun for dem, K. 9:73 gælder. Dette er Ibn Abbas' opfattelse, som er den bedste på grund af ægtheden af dens kæde af autoritet. [al-Nahas,  

An-Nasikh wal-Mansukh, p. 80. Se også Ibn Hazm al-Andalusi, An-Nasikh wal-Mansukh, Dar al-Kotob al-'Elmeyah, Beirut, 1986, p. 42.] 

 

Læs resten her:  

 

Selvmodsigelser i Koranen: 

http://myislam.dk/articles/da/sina%20koranens-selvmodsigende-laere.php 

 

Læs også 

 

Kristendom vs. koranen (en mere omfattende artikel): 

http://eticha.dk/news/kristendommen-og-islam/comment-page-1/ 

 

Nødløgn Taqiyya: http://www.islaminfo.dk/Leksikon.asp?PgID=38 

 

Der er en anden markant forskel:  

. 
Hvordan kan en altvidende Gud befale, at man skal holde faste fra solopgang til solnedgang, når han udmærket ved, at det ikke kan lade sig gøre over alt på 

jorden???? F.eks nord for polarcirklen, hvor solen aldrig går ned om sommeren og aldrig står op om vinteren. En altvidende Gud vil da rent logisk finde en 

anden måde at udregne fastetiden, så den passer over alt på jorden!!!!!!!!!! og ikke overlade det til forskellige imamer, at afgøre det, når det pludselig bliver 

opdaget, at disse op- og nedgange ikke passer, efterhånden som muslimer rejser ud i verden. 

 

Dette er kun et tegn på, at Ramadanen (fasten) er udsprunget af et menneske (Muhammed), der absolut ikke havde kendskab til, hvordan det med solopgang  

nedgang fungerer. 

Der kan også stilles spørgsmålstegn ved, om sådan en ulogisk Gud overhovedet ER en gud eller i det hele taget eksisterer???? 

 

De forskelle man kan finde i bibelen mellem Det Gamle og Det Nye Testamente, var der faktisk profeteret om i Det Gamle Testamente bl.a. i Esejas kap. 53. 

Her havde den kristne Gud allerede besluttet, forudsagt og beskrevet flere tusinde år før Jesus fødsel, hvordan det skulle blive efter Jesus død og opstandelse. 

Det kan du læse om her (10 præcise forudsigelser om Jesus): 

http://www.domino-online.dk/?p=2339  

 

Forskellen mellem Allah's tidlige og sene åbenbaringer er overhovedet ikke forudsagt i de tidlige åbenbaringer, og slet ikke forudsagt i bibelen. En del 

muslimer påstår dog, at Muhammed ER forudsagt et eller andet sted i bibelen, men i skrivende stund kan jeg dog ikke lige finde det. Det vil jeg tilføje når eller 

http://myislam.dk/articles/da/sina%20koranens-selvmodsigende-laere.php
http://myislam.dk/articles/da/sina%20koranens-selvmodsigende-laere.php
http://eticha.dk/news/kristendommen-og-islam/comment-page-1/
http://www.islaminfo.dk/Leksikon.asp?PgID=381
http://www.domino-online.dk/?p=2339
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hvis, jeg finder det.  

 

03.03. 2018: Nu har jeg fundet det. 

 

5. Moses kap. 18,15-22. Her fremhæver jeg dog kun vers 15 og 18.: 

 

15. Herren din Gud vil af din midte lade en profet som mig fremstå for dig, en af dine egne; Ham skal i adlyde. 

18. Jeg vil af deres egen midte lade en profet som dig fremstå for dig, og jeg vil lægge mine ord i hans mund. Han skal forkynde dem alt det, jeg befaler ham. 

 

De fleste kristne er overbevist om, at der her enten er tale om Jesus eller en af de andre profeter fra Det Gamle Testamente, mens de muslimer, jeg har talt 

med, er overbevist om, at der her er tale om Muhammed. 

 

Bedøm selv. 

 

Se en YouTube video om en muslimsk imam, der blev  kristen gennem Koranen. Selve interviewet har engelske undertekster, som kan slåes fra og til  
En lang udgave: https://youtu.be/WjUXd4qW9mg 

En lidt kortere udgave: https://youtu.be/fJr8tcqvuMg  

Læs den nye bog om emnet skrevet af Massoud Fouroozandeh og Marianne Søndergaard "Moskeernes mange ansigter", 

som kan købes mange steder,  også på Udfordringens forlag " 

www.hosianna.dk/product/moskeernes-mange-ansigter-1466/  

. 
Den kan også bestilles og købes i alle boghandler over hele landet. Men den kan også bestilles direkte hos Massoud, og så får man også bogen signeret!  

 I så fald send din adresse og bestilling på email: mf@mohabat.net  
 

 

 

 

 

Du kan også se hans video  

om det på YouTube: 

www.youtube.com/watch?v=O3riRBbPkrw 

Han henviser også til afdøde sognepræst Rolf Sloth-Henriksen, som allerede i 

2001 skrev om samme  emne i bogen:  ”Hellig Krig – Terror  

eller kolonisering?” Kan  købes  mange steder bl.a. hos Saxo 

https://www.saxo.com/dk/hellig-krig_rolf-slot-

henriksen_ukendt_9788791107023 

  

 Skulle de have udsolgt, så søg på titlen på  

 Google, for at finde, hvor den så kan købes. 

Webmaster Børge Laustsen www.fullgospel.dk  -  www.evangeliser.nu – www.evangelizenow.eu 

https://youtu.be/WjUXd4qW9mg
https://youtu.be/fJr8tcqvuMg
http://hosianna.dk/product/moskeernes-mange-ansigter-1466/
http://hosianna.dk/product/moskeernes-mange-ansigter-1466/
mailto:mf@mohabat.net
http://www.youtube.com/watch?v=O3riRBbPkrw
https://www.saxo.com/dk/hellig-krig_rolf-slot-henriksen_ukendt_9788791107023
https://www.saxo.com/dk/hellig-krig_rolf-slot-henriksen_ukendt_9788791107023
http://www.fullgospel.dk/
http://www.evangeliser.nu/
http://www.evangelizenow.eu/

