
Koranen: "Han (Jesus) vil stige ned fra Himlen...  Derpå vil han dræbe alle svin og 
smadre alle kors, ødelægge alle synagoger og kirker og dræbe alle kristne, som ikke 
tror... Han vil ikke lade en eneste af skriftfolket (de kristne) tilbage, således at der 
opstår en enhedsreligion, hvilket er islam. På opstandelsens dag vil han være vidne 
mod de kristne og være deres anklager...".(Al-Baydawi-profetien).

Bibelen: Jesus siger: ”Thi den, som skammer sig ved mig og 
mine ord, ham skal Menneskesønnen skamme sig ved, når han 
kommer i sin og Faderens og de hellige engles herlighed.” 
(Lukas. 9,26) 
 "Så er der da ingen fordømmelse for den som er i Kristus 
Jesus" (Rom.8.1)

---

Koranen: "Jesus Marias søn sagde: Israels børn, jeg er sendt af Allah til jer for at 
bekræfte den Tora (jødisk lov), som er kommet før mig, og bebude en apostel, som 
skal komme efter mig og hvis navn er Muhammad...." (Koranen 61.6).

Bibelen: Jesus sagde: "… der skal fremstå falske Kristus´er og 
falske profeter (Mattæus. 24.23) "Tag jer i agt for de falske 
profeter, der kommer til jer i fåreklæder, men indeni er glubske 
ulve. På deres  frugter skal I kende dem" (Mattæus. 7.15-16).

---

Koranen:  "Muhammad er Allahs sendebud, og de, som følger ham,  skal være hårde 
overfor ikke-muslimer, men gode mod hverandre" (Koranen 48.29)."Tag derfor ikke 
nogen af de vantro (ikke-muslimer) som venner, før de overgiver sig til Allahs sag, 
men hvis de vender sig bort, så grib dem og dræb dem (Koranen 4.90) .

Bibelen: Jesus sagde: "Elsk Gud af hele dit hjerte, hele din sjæl 
og hele dit sind og din næste som dig selv." ( Mattæus. 22.37). 

Koranen: "De kristne siger: Kristus er Guds søn. …Allah forbande dem! Hvor er de 
perverse (vanartede) og bortvendte fra sandheden." (Koranen 9.30)

Bibelen:  Jesus sagde: "Jeg er opstandelsen og livet; den som 
tror på mig, skal leve om han end dør. Og enhver, som lever og 
tror på mig, skal i al evighed ikke dø. Tror du det?" Hun svarede:
"Ja, Herre, jeg tror, at du er Kristus, Guds søn, ham som 
kommer til verden" (Johannes  11.25-27)

---

Koranen: "Lad os sende en forbandelse over de vantro (ikke-muslimer)"  (Koranen 3. 
62).

Bibelen: "Velsign, forband ikke"  (Rom12.14). 

---

Koranen: "...de har hverken dræbt eller korsfæstet Jesus, det syntes dem blot sådan, 
og de, som påstår det, aner ikke noget, de ved ikke noget derom, det er kun en 
antagelse; de har ikke dræbt ham i virkeligheden...." (Koranen 4.156).

Bibelen:  Englen sagde: ”Han er ikke her, han er opstanden, husk
hvordan han sagde, at Menneskesønnen skulle overgives i 
syndige menneskers hænder og korsfæstes og opstå på den 
tredje dag.”  (Lukas. 24,7)

"I Ham besluttede hele Guddomsfylden at tage bolig og ved 
Ham at forsone alt med sig, på jorden og i himlene, ved at stifte 
fred ved hans blod på korset. Også jer, der var fremmede og 
fjendske af sind med jeres onde gerninger, har Gud forligt med 
sig ved Kristi legemlige død for at føre jer frem hellige og 
uangribelige for sit ansigt"  (Koll.1.18-22). 



 K
oran

en
 5.17: ”H

vem
 form

år noge t m
od

 A
l lah

, hvis  h
an

 vil 
tilintetgø re K

ristu
s”

”ALLAH FORBANDE DEN SOM
SIGER: KRISTUS ER GUDS SØN.”

Koranen 9.30

"Mig er givet al magt i 
Himlen og på jorden, 
og se jeg er med jer   
alle dage indtil 
verdens ende"             
(Mattæus 28)

 

Foreningen Dansk Kultur oplyser om kulturforskelle og udgiver 
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Koranen 5.72: "Vantro er de som siger: `Gud er Kristus, Marias søn
´... Helvedes ild vil sluge dem” 

Bibelens Åndeprøve: "Hvem er løgneren, om ikke han, som 
nægter, at Jesus er Kristus ? Han er Antikrist... Enhver, som 
fornægter Sønnen, har heller ikke Faderen; men den, som 
bekender Sønnen, har også Faderen." (1. Joh´s brev 2.22 - 23).

Bibelens Sandhedsprøve: Jesus om profeterne:                           
”På  deres frugter skal I kende dem…et godt træ kan ikke bære 
slette frugter.” (Mattæusevangeliet 7.16+18).

Muhammad torturerede og dræbte Kinana og tog den dræbtes 17 
årige brud med ind i sit telt for natten. Udenfor sad Abu Ayub med 
trukket sværd og sagde: "O profet…det var i går hun blev viet til sin 
mand Kinana, som du har dræbt. Da jeg mistror hende, sagde jeg til 
mig selv, at jeg ville være der, hvis hun ville prøve noget mod dig" 
(Poul Fregosi: ”Jihad in the West”.s.54-55).  

   Jesus sagde:  ”Jeg 
er vejen sandheden og
livet, ingen kom-mer til
Faderen uden ved 
mig"  (Johannes 14.6). 
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