Koranens falska Jesus
Koranen är en efterbiblisk och utombiblisk bok som förfalskar tron på Gud och Jesus Kristus.

Om man som kristen läser Koranen med namnen "Gud" och "Jesus" kan man lätt få för sig
att rör sig om Bibelns Gud och Bibelns Jesus vilket det inte gör. På det viset påverkar
Koranen människors sinnen på ett falskt och förrädiskt sätt.

Utombiblisk bok
Koranen är en efterbiblisk och utombiblisk bok som förfalskar tron på Gud och Jesus Kristus.
Koranen som kom 500 år senare än Bibeln stämmer inte med Bibeln. Ibland beskylls det från
muslimskt håll att Bibeln är förfalskad, men denna beskyllning är en förrädisk lögn rakt igenom,
eftersom det är Koranen som har förfalskat och förvrängt Bibelns text.

Bibeln och Koranen
Vi ser detta tydligt då vi jämför Bibelns Gud med Koranens gud Allah. Det är två helt olika gudar.
Bibelns Gud heter inte Allah medan Koranens gud heter Allah. Bibelns Gud har en Son medan
Allah inte har någon son.
Det rör sig alltså om två olika gudar. Lika dant är det med Bibelns och Koranens uppenbarelser.
Dessa uppenbarelser stämmer inte överens med varandra. Det rör sig om helt två olika
uppenbarelser.

Bibelns Jesus och Koranens Jesus
På samma sätt gäller det med Bibelns Jesus och Koranens Jesus. Det rör sig inte om samma Jesus.
Bibelns Jesus är Guds Son, medan Koranens Jesus inte är Allahs Son. Bibelns Jesus är inte skapad,
medan Koranens Jesus är skapad. Bibelns Jesus bekänner att han är Guds Son, medan Koranens
Jesus går emot den bibliske Jesus och förnekar att han är Guds Son.
Koranverserna som följer här är "Allah" översatt med "Gud" vilket är falskt. "Allah" betyder inte
Gud. På samma sätt är namnet "Isa" översatt med "Jesus", men det är inte Bibelns Jesus som
Koranen beskriver, utan en falsk Jesus.
Om man som kristen läser Koranen med namnen "Gud" och "Jesus" kan man lätt få för sig att rör
sig om Bibelns Gud och Bibelns Jesus vilket det inte gör. På det viset påverkar Koranen människors
sinnen på ett falskt och förrädiskt sätt.

Maria
Lägg också märke till en intressant sak i verserna här nedan då det gäller Maria. Koranens syn på
Maria stämmer väldigt bra överens med Katolska kyrkans syn på Maria. Dessutom benämns Jesus
hela tiden "Marias son" för att på ett effektivt sätt ta bort tron på att han är Guds Son.

30 koranverser om "Jesus"
Med kommentarer av Christer Åberg

Jesus benämns inte som "Guds Son" i Koranen utan bara som
"Marias son"
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[2:87] VI GAV Moses Skriften och lät [andra] sändebud följa honom. Och Jesus, Marias son,
skänkte Vi klara bevis och stärkte honom med helig ande. Men är det inte så att varje gång ett
sändebud kom till er med [budskap] som inte behagade er, var ni för stolta [för att lyssna till
honom]? Några kallade ni lögnare och andra slår ni ihjäl!
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[2:136] Säg: "Vi tror på Gud och på det som har uppenbarats för oss och det som uppenbarades för
Abraham och Ismael och Isak och Jakob och deras efterkommande och det som uppenbarades 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."

Kommentar
Här likställs Jesus falskeligen med alla andra profeter. Jesus Kristus är Guds enfödde Son, vilket det

också förnekas när Koranen hela tiden upprepar "mantrat" att Jesus är Marias son.
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[2:253] Några av dessa sändebud [om vilka Vi har berättat för dig] har Vi gett företräde framför de
andra. Bland dem finns den som Gud [själv] talade till, och några har Han satt ännu högre. Jesus,
Marias son, skänkte Vi klara bevis och Vi stärkte honom med helig ande. Om Gud hade velat
skulle de släkten som följde dem inte ha stridit med varandra efter att ha nåtts av dessa klara bevis.
Men de kom att omfatta skilda meningar - några trodde, andra framhärdade i otro. Om Gud hade
velat, skulle de inte ha stridit med varandra; men Gud gör vad Han vill.

Kommentar
Åter igen benämns Jesus som Marias son. I Bibeln benämns han aldrig som Marias son, utom en
gång då otroende människor förhärdar i sin otro och inte vill tro på honom:
Mark 6:3. Är det inte snickaren, Marias son, bror till Jakob och Joses och Judas och
Simon? Och är inte hans systrar här hos oss? Och de tog anstöt av honom.
Här står "snickaren, Marias son", men det står aldrig i Bibeln "Jesus, Marias son".

Exempel på hur Koranen förvränger Bibelns budskap om
Jesus
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[3:45] اآلخ َر ِة َو ِم َن
ِ ِإ ذ قال ِت ال َمآلِئ كة يا م ْري ُم ِإ ن ا يب ُ ِك ِبك ِل َم ٍة منه اس ُمه ال َم ِسيح ِعيىَس ابن م ْري َم و ِجيها يِف الدن َيا و
َْال ُم َق َّربني
ِ
[3:45] Och änglarna sade: "Maria! 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.

Kommentar
Den här koranversen stämmer inte alls med Bibeln. Den förfalskar och förvränger Bibelns budskap
totalt. Så här står det i Bibeln:
Luk 1:26. Och i den sjätte månaden blev ängeln Gabriel utsänd av Gud till en stad i
Galileen som hette Nasaret, 27. till en jungfru, som var trolovad med en man, vars namn
var Josef, av Davids hus, och jungfruns namn var Maria. 28. Och ängeln kom in till
henne och sa: Var hälsad, du som fått nåd. Herren är med dig, välsignad är du bland
kvinnor. 29. Men då hon såg honom, blev hon förskräckt av hans tal och undrade vad
denna hälsning kunde betyda. 30. Då sa ängeln till henne: Frukta inte, Maria, för du har
funnit nåd hos Gud. 31. Och se, du ska bli havande och föda en Son och du ska ge
honom namnet Jesus. 32. Han ska bli stor och kallas den Högstes Son och Herren Gud
ska ge honom hans fader Davids tron. 33. Och han ska vara Konung över Jakobs hus

för evigt och hans rike ska aldrig ta slut. 34. Då sa Maria till ängeln: Hur ska detta gå
till? Jag har ju inte haft någon man. 35. Då svarade ängeln och sa till henne: Den Helige
Ande ska komma över dig, och den Högstes kraft ska överskugga dig, därför ska också
det Heliga som blir fött av dig kallas Guds Son.
Koranen säger att det var änglarnasom sa till Maria att hon skulle föda en son. Men Bibeln säger
att det var ängeln Gabriel som kom med budskapet till Maria. Det står klart och tydligt att det var
ängeln- en ängel - inte flera.
Koranen säger att Jesus skall vara Marias son, men ängeln Gabriel säger att Jesus ska kallas Guds
Son. Denna förvrängning och förfalskning av Koranen är mycket allvarlig. Med ett penndrag
förnekar Koranen att Jesus är Guds Son då den säger att han bara är Marias Son.
Koranen säger att Jesus är en av demsom ska vara i Guds närhet, alltså en av alla andra, men
ängeln Gabriel säger i Bibeln att Jesus är den Högses Son, att han ska bli storoch att han ska vara
Konung, och att Herren Gud ska ge honom hans fader Davids tron, han är alltså inte bara "en av
dem".
Du ser att Koranen förfalskar budskapet om Jesus på ett listigt sätt. I en snabb genomläsning kan
man tro att Koranen talar om Bibelns Jesus, men det rör sig om en helt annan Jesus. Koranen har en
annan Jesus än Bibeln.

Jesus formar en fågel av lera
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[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. Och jag skall bota de blinda
och de spetälska och med Guds vilja skall jag väcka de döda till liv. Och jag skall säga er vad ni äter
och vad ni lägger upp som förråd i era hus. I detta ligger ett tecken för er - om ni är [sanna] troende.

Kommentar
Det här stämmer inte med Bibeln. Villoläran att Jesus gjorde en fågel av lera kommer från den
apokryfiska boken Thomas barndomsevangelium och inte från Bibeln.
2:1 När barnet Jesus var fem år gammal, lekte han vid en bäcks vadställe. Han ledde det
rinnande vattnet ned i gropar och gjorde det genast rent. Med sitt blotta ord befallde han
det. 2 Han gjorde i ordning mjuk lera och formade den till tolv sparvar. Men det
var sabbat, då han gjorde detta. Också flera andra barn lekte med honom. 3 Då nu en
jude såg, vad Jesus gjorde på en sabbat när han lekte, gick han genast bort och talade
om det för hans fader Josef: "Se, din pojke är vid bäcken och har tagit lera och gjort tolv
fåglar och således vanhelgat sabbaten." 4 När Josef kom till platsen och såg detta,
tilltalade han honom strängt: "Varför gör du på sabbaten det som man inte får göra?"

Men Jesus klappade i händerna och ropade till sparvarna: "Flyg!" Då sträckte sparvarna
ut sina vingar och flög kvittrande därifrån.
Tro på Bibelns Jesus och inte på falska läror som inte stämmer med Bibeln.

Allahs väg eller följa Jesus?
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[3:52] آمنا ِبا ِ َواش َهد ِب نا
ِ س ِعيىَس ِمنه ُم الكف َر قال َمن نص ِاري! ِإ ا ِ قال الحو ِاريون نحن نص !ار ا
َ
ُم ْس ِل ُمون
[3:52] När Jesus märkte deras ovillighet att tro [på honom], sade han: "Vem vill hjälpa mig [att
kalla människorna] till Guds väg?" De vitklädda sade: "Vi är Guds medhjälpare! Vi tror på Gud;
vittna du att vi har underkastat oss Hans vilja!

Kommentar
Jesus kallade inte människor "till Guds (Allahs) väg" utan han kallade människor till att följa
honom!
Matt 4:19. Då sa han [Jesus] till dem: Följ mig, och jag ska göra er till människofiskare.
Matt 9:9. När Jesus gick vidare därifrån, såg han en man som hette Matteus sitta vid
tullen. Och han sa till honom: Följ mig. Då stod han upp och följde honom.
Joh 8:12. Sedan talade Jesus till dem på nytt och sa: Jag är världens ljus. Den som
följer mig ska inte vandra i mörkret utan ska ha livets ljus.
Joh 10:27. Mina får hör min röst, och jag känner dem, och de följer mig.

Allah smider onda planer
ْ َُ َ َ
َ وا َو َم َك َر اهّلل ُ َواهّلل ُ َخرْي ُ ْال َماكر
[3:54] ين
ومكر
ِ ِ
[3:54] Och de [som inte ville tro] smidde onda planer [mot Jesus], men [även] Gud smed planer ingen smider bättre planer än Gud.

Kommentar
Här talas det om att Gud (Allah) smider onda planer. Det är alltså inte den Gud som Bibeln talar
om.
I Bibeln står det:
Fil 2:13. För Gud är den som verkar i er, både vilja och gärning, efter sin goda vilja.
Gud är alltigenom god.

Jesu härlighet
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ال ا ُ َيا
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[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; då skall ni alla vända tillbaka till Mig och Jag skall döma mellan er i allt det
som ni var oense om.
Här står det att Allah ska upphöja Jesus till sin härlighet. Detta stämmer naturligtvis inte eftersom
Jesus hade fått härlighet innan han blev människa.
Joh 17:5. Och nu, Fader, förhärliga du mig hos dig själv med den härlighet som jag
hade hos dig innan världen var till.

Jesus är inte skapad
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[3:59] ال له كن ف َيكون
اب ِثم ق
ٍ ِإ ن مثل ِعي ِعند ا ِ كمث ِل آدم خلقه ِمن تر
[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.
Här förfalskar Koranen totalt vem Jesus Kristus är. Koranen jämställer Jesus med Adam som Gud
skapade. Enligt Bibeln är Jesus inte skapad!
Mik 5:2 Men du, Betlehem Efrata som är så liten bland Juda tusenden, från dig ska det
åt mig komma en som ska härska över Israel. Hans [Jesus] ursprung är före tiden,
från evighetens dagar.
Matt 2:4. och när han hade kallat samman folkets alla överstepräster och skriftlärda,
frågade han ut dem, var Kristus skulle födas.
5. Då svarade de honom: I Betlehem i Judeen, för så är skrivet genom profeten:
6. Och du Betlehem i Juda land är inte alls den minste bland Juda furstar, för från dig
ska det komma en Furste, som ska vara en Herde för mitt folk Israel.

Jesus är större
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[3:84] اط َو َما ويِت َ ُموىَس َو ِعيىَس
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َوالن ِب ُّيون ِمن َّر ِّب ِه ْ!م ال نف ِّرق َبنْيَ َح ٍد ِّمن ُه ْم َون ْح ُن له ُم ْس ِل ُمون
[3:84] Säg: "Vi tror på Gud och på det som har uppenbarats för oss och det som
uppenbarades för Abraham och Ismael och Isak och Jakob och deras efterkommande
och det som uppenbarades för Moses och Jesus och för [alla de övriga] profeterna av
deras Herre; vi gör ingen åtskillnad mellan dem. Och vi har underkastat oss Hans

vilja."

Kommentar
Koranen gör alltså ingen skillnad på de vanliga profeterna och på Jesus Kristus. Då Bibeln till och
med säger att Jesus är mycket större än änglarna.
Hebr 1:4. Han är så mycket större än änglarna som det namn han har ärvt är förmer än deras. 5.
För till vilken av änglarna har han någonsin sagt: Du är min Son, jag har i dag fött dig? Eller
vidare: Jag ska vara hans Fader, och han ska vara min Son? 6. Och vidare, när han låter den
Förstfödde träda in i världen, säger han: Alla Guds änglar ska tillbe honom.
Det finns alltså en väldigt stor åtskillnad på Jesus och profeter före honom.
1.
2.
3.
4.

Jesus är mycket större än änglarna.
Jesus är Guds Son.
Gud är Jesu Fader.
Alla Guds änglar ska tillbe Jesus!

Koranen förnekar korset, Jesu död och uppståndelse
َ ُ ُ َ َ َ َ ُ ُ َ َ َ َ ىَس ْ َ َ ْ َ َ َ ُ َ هّلل
ْ َ ْ َ َ َّ
ْ ُ َ َ ْ َ َّ َّ َ ْ ُ َ َ ِّ ُ
َ
َ
[4:157] ين اختلفوا ِف ِيه
وه َول ِكن شبه لهم وِإ ن ال ِذ
َوق ْو ِل ِه ْم ِإ نا قتلنا ال َم ِسيح ِعي ابن مريم رسول ا ِ وما قتلوه وما صلب
َ ُْ
َ
َ
ً ُ ُ َ َ َ َ ِّ َّ َ َ ِّ َّ ْ ْ
وه َي ِقينا
ليِف ش ٍّك ِّمنه َما ل ُهم ِب ِه ِمن ِعل ٍم ِإ ال اتباع الظن وما قتل
[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.

Kommentar
I den här koranversen förnekar Koranen att Jesus är Guds Son. Han nämns åter igen som "Jesus,
Marias Son". Just den benämningen finns inte i Bibeln som vi tidigare har sett i vårt studium.
Koranen förnekar att Jesus dödades, därmed finns det heller ingen uppståndelse. Koranen förnekar
alltså Jesu död och uppståndelse. På det viset förnekar Koranen också att Jesus dog för våra synder.
Koranen förnekar att Jesus blev korsfäst, när Bibeln i både gamla och nya testamentet tydligt
beskriver Jesu död på korset. Bibeln beskriver också tydligt Jesu uppståndelse.
Förnekar man detta, som Koranen gör i denna vers, då förnekar man evangeliet, och då finns det
heller ingen frälsning och räddning. Vad säger Bibeln?
1 Kor 15:1. Men jag påminner er, bröder, om det evangelium som jag predikade för er,
som ni också tog emot och som ni också står fasta i,
2. genom vilket ni också blir frälsta, om ni håller fast vid det ord som jag förkunnade
för er, annars kom ni till tro förgäves.
3. Först och främst har jag ju meddelat er vad jag själv tagit emot, att Kristus dog för
våra synder i enlighet med Skrifterna,

4. och att han blev begravd och att han uppstod på tredje dagen i enlighet med
Skrifterna,
Bibeln säger klart och tydligt att Jesus Kristus dog för våra synder. Detta i enlighet med gamla
testamentets skrifter, vad som var sagt och profeterats om honom. Tydligt säger Bibeln att Jesus
blev begravd, och lika tydligt säger Bibeln att Gud uppväckte honom från de döda på den tredje
dagen, detta också i enlighet med gamla testamentets skrifter. Det är detta, Jesu Kristi död,
begravning och uppståndelse, som är evangeliet. När man tror på detta evangelium och håller fast
vid det blir man frälst. Det är detta evangelium som Koranen totalt förnekar. Och förnekar man
evangeliet och inte tror på det, då finns det ingen frälsning och man kan inte bli frälst.

Jesus blandas ihop med profeterna
َ ِّ َّ َ َّنا َأ ْو َح ْي َنا َل ْي َك َك َما َأ ْو َح ْي َنا ىَل ُن
ْ َ ْ َ َأ ْ َ ْ َ ىَل
ْ َ َ ْإ ْ َ َ َ َ ْ ُ َ َ َأل
َ ْ َ َ
[4:163] اط
ِ وح والن ِبيني ِمن بع ِد ِه و وحينا ِإ ِإ ب َر ِاهيم وِإَأسم ِاعيل و سحق ويعقوب وا س َب
ِإ
ِإ
ِإ
ٍ
َ ُ َ َ ْ َ َ َ َ ْ َ ُ َ َ ُ َ َ َ ُ ُ َ َ ُّ َ َ ىَس
ً ود َز ُب
ورا
و ِعي و يوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا! داو
[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 och Isak och Jakob och deras
efterkommande Vår uppenbarelse, och Jesus och Job och Jona och Aron och Salomo, och liksom Vi
skänkte David en Skrift fylld av visdom,

Kommentar
Här blandas Jesus ihop med alla andra profeter. Ingen åtskillnad görs. Men i vårt studium har vi sett
att Jesus är mycket större än alla de andra.

Antikristlig vers
ْ
ْ َّ َ ُ ُ ْ ىَل هّلل
َّ
ُ ُ َ ىَس ْ ُ َ ْ َ َ َ ُ ُ هّلل
ُ
[4:171] ول ا ِ َوك ِل َمته
تقولوا َع ا ِ ِإ ال ال َح ِّق ِإ ن َما ال َم ِسيح ِعي ابن مريم رس
َأ
ٌَ َُ َ ُ
ٌ
َ ْ َ ٌ ََ َ ْ ُ ُ َ َ
َُ
ٌ َ َّ ُ َّ هّلل
َو ُر ُس ِل ِه َوال تقولوا ثالثة انت ُهوا خرْي ً ا لك ْم ِإ ن َما ا ُ ِإ له َو ِاحد ُس ْب َحانه ن َيكون له َولد
َأل
ً
َ ىَف هّلل
َ َ َّ
ْ
َ َ
َ ُ َّ
ض َوك ِبا ِ َو ِكيال
ِ له ما يِف السماوات وما يِف ا ر

ُ
ْ َُْ َ
َ
َ ْ
ابال تغلوا يِف ِد ِينك ْم َوال
ال ِكت
ِ
َ َ ٌ ْ ُ َ ُ ْ هّلل
ِ َم ْري َم و ُروح ِّمنه ف ِآمنوا ِبا

ْ َأ
َيا ه َل
َأ ْ َ َ ىَل
لقاها ِإ

[4:171] EFTERFÖLJARE av tidigare uppenbarelser! Gå inte till överdrift i [utövningen av] er
religion och påstå inte om Gud annat än det som är sant! 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." 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! Honom tillhör allt det som
himlarna rymmer och det som jorden bär. Ingen behöver en ytterligare beskyddare utöver Gud.
Kommentar
I den här versen förnekas Jesus totalt. Versen säger att man inte ska tro på Jesus utan på Allah och
Muhammed. Jesus sägs det bara att han var ett "sändebud" och att man därför ska tro på Allah och
Muhammed. Därmed blir Jesus en som förbereder Muhammeds ankomst likt Johannes döparen som
förberedda att Jesus skulle komma. Kan det bli mer antikristligt?
Koranversen förnekar också att Gud är tre. Hela treenigheten förnekas. Fadern, Sonen och den
Helige Ande. Kvar blir alltså ingenting. Vad säger Bibeln?

1Joh 5:7. Ty tre är de som vittnar i himlen: Fadern, Ordet [Jesus] och den Helige
Ande, och dessa tre är ett.
Att "Ordet" är Jesus ser vi:
Joh 1:1. I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud.
2. Den samme var i begynnelsen hos Gud.
3. Allt blev till genom honom, och utan honom blev ingenting till, som har blivit till.
14. Och Ordet blev kött [blev människa, Jesus] och bodde bland oss, och vi såg hans
härlighet, den härlighet som den Enfödde har av Fadern, full av nåd och sanning.
Koranversen som vi citerar går också emot att Gud har en Son. Men Bibeln är väldigt tydlig på att
Jesus är Guds son. Jesus själv säger detta:
Joh 3:16. Ty så älskade Gud världen att han gav sin enfödde Son, för att var och en
som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv.
Förnekar man att Jesus är Guds Son finns det ingen frälsning.

Jesus fullbordade Tora (Lagen)
ِّ ً ِّ
ِّ ً ِّ
َ
َ َ
َّ
َ
ٌ يل فيه ُه ًدى َو ُن
[5:46] ور َو ُم َصدقا ل َما
ِب َعيىَس ْاب ِن َم ْر َي َم ُم َصدقا ل َما َبنْيَ َيد ْي ِه ِم َن الت ْو َر ِاة َوآت ْين ُاه ا
ِ ِ نج
ِ
ِإل
َ
َّ َ
َالت ْو َراة َو ُه ًدى َو َم ْوع َظ ًة ِّل ْل ُم َّتقني
َبنْيَ َيد ْي ِه ِمن
ِ
ِ
ِ

َ ىَل
َ َّ َ
َوقف ْينا َع آث ِار ِهم

[5:46] Efter [dessa profeter] sände Vi Jesus, Marias son, med bekräftelse av allt det som ännu
bestod av Tora och Vi skänkte honom Evangeliet, som gav vägledning och ljus och bekräftade det
som ännu bestod av Tora - där fanns vägledning och förmaningar till de gudfruktiga.

Kommentar
Hela den här versen är totalt obliblisk och fylld med lögner så man behöver knappt kommentera
den. Tora var fullbordat, det behövdes inte skriva till någonting av det. Jesus kom för att fullborda
lagen (Tora) och allt det som var skrivit om honom.
Matt 5:17. Tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag kom
inte för att upphäva, utan för att fullborda.
När Jesus dog på korset utropade han:
Joh 19:30. Då nu Jesus hade tagit emot ättikan, sa han: Det är fullbordat. Och han
böjde ner huvudet och gav upp andan.

Jesus förbannar ingen
ْ ُ َ َ َ َّ َ ُ
َ َُ ْ ُ َ
َ َ
َ َ
َ َ رْس َ َ َ ىَل
[5:78] ان د ُاوود َو ِعيىَس ْاب ِن َم ْر َي َم ذ ِلك ِب َما َع َصوا َّوكانوا َي ْعتدون
ِ ل ِعن ال ِذين كفروا ِمن بيِن ِإ اِئ يل ع ِلس
[5:78] FÖR DERAS trots och deras ständiga överträdelser [av Guds bud] förbannade David och

Jesus, Marias son dem som förnekade sanningen bland Israels barn.
Kan det bli mer hädelse? Jesus förbannar ingen - han välsignar! Han säger själv i sitt ord:
Matt 5:44. Men jag säger er: Älska era fiender, välsigna dem som förbannar er, gör väl
mot dem som hatar er, och be för dem som hånar er och förföljer er,
När Jesus korsfästes bad han ju för bödlarna!
Luk 23:34. Då sa Jesus: Fader, förlåt dem, för de vet inte vad de gör. Och de delade
hans kläder mellan sig och kastade lott om dem.

Jesus låg inte i en vagga
ْ
ُّ َّ َ َ ْ َ َ َ ىَل َ َ َ ْ َأ
ً َ
ُ ُْ
َّ ُ ِّ َ ُ
َ ْذ َق
َ ال اهّلل ُ َيا ِعيىس ْاب َن َم ْر َي َم ْاذ ُك ْر ِن ْع
َ الن
ُ دت َك ب
[5:110] اس يِف ال َم ْه ِد َوك ْهال
س تكلم
وح القد
ر
ي
ذ
ك
ت
د
ال
و
ع
و
ك
ي
ل
ع
م
ِ
ِ
ِإ
ِ
ِ
يِت
ِ َّ
َ َ ْ َّ َ َ َ ْ ْ َ َ َ ْ َ ُ ْ َّ َ ْ َ ِإ
َ َ ْ َ ْ ُ ُ َ ِّ ني َ َ ْ َئ
ُ ُ ََ َ ُ ُ ََ ْ
ْ َ ُ رْب ُئ
َ
رْي
رْي
َ
ً
ِ و ذ علمتك ال ِكتاب وال ِحكمة والتوراة واِإل
ِ نجيل و ذ تخلق ِمن الط كهي ِة الط ِ ِب ذيِن فتنفخ ِفيها فتكون ط ا ِب ذيِن وت
ْ ْ ُ ْ ْ ِإ َأل ْ َ َ َ َأل ْ َ َ ْ َ ْ ُ ْ ُ ْ َ ىَت ْ َ ِإ ْ َ َ ْ ُ َ رْس َ ِ َ َ َ ْ ِإْئ َ ُ ْ ْ َ ِّ َ َ َ َ َّ َ َ َ ُ ِإ
ات فقال ال ِذين كفروا ِمنهم ِإ ن
ِ ا كمه وا برص ِبِإ ذيِن وِإ ذ تخ ِرج المو ِبِإ ذيِن وِإ ذ كففت بيِن ِإ اِئ يل عنك ِإ ذ ِج تهم ِبالبين
ٌَه َذا َّال س ْح ٌر ُّمبني
ِ ِإ
ِ
[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 Jag delgav dig uppenbarelsen och visdom och Tora och Evangeliet 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 och hur du med Mitt tillstånd botade de blinda och de spetälska och hur
du väckte de döda till liv med Mitt tillstånd och hur Jag höll tillbaka israeliterna [som ville döda
dig] när du kom till dem med klara bevis, och de av dem som förnekade sanningen sade: "Detta är
helt uppenbart ingenting annat än bländande och förhäxande vältalighet!"

Kommentar
I vårt studium har vi tidigare slagit fast att Jesus inte skapade någon fågel i sin barndom. Och vi kan
slå fast nu att han inte heller pratade i "vaggan". Förresten var det ingen vagga utan en krubba som
han låg i. Författaren till Koranen har dålig kunskap.

Ingen biblisk Jesus
ىَس ْ َ َ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ ُ َ ُّ َ َأ ُ زَنِّ َ َ َ ْ َ َ َ ً ِّ َ َّ َ َ َ َّ ُ ْ هّلل
ُ ُ
[5:112] ال اتقوا ا َ ِإ ن كنتم
ِعي ابن مريم هل يست ِطيع ربك ن ي ل علينا مآِئ دة من السماء ق
َُّمْؤ منني
ِِ

ْ َ َ ْ
َ
ال ال َح َو ِار ُّيون َيا
ِإ ذ ق

[5:112] Och de vitklädda sade: "Jesus, son av Maria! Kan din Herre låta ett bord [dukat till måltid]
sänka sig ned till oss från himlen?" [Och Jesus] svarade: "Frukta Gud, om ni har sann tro!"

Kommentar
I denna vers riktar Jesus enbart tron på Allah och inte på sig själv, men vad säger han i Bibeln?
Joh 14:1. Låt inte era hjärtan oroas. Ni tror på Gud, tro också på mig.

Dessutom innehåller versen den vanliga lögnretoriken "Jesus, son av Maria" för att förneka att Jesus
är Guds Son.

Jesus är Försörjaren
ََ ُ ُ َ
َ ِّ ً َ َ َ
َ نك َو ْار ُز ْق َنا َوَأ
َ َ َّ ً َأِّل
َ َ
َّ َ ِّ ً َ َ َ ْ َ َ ْ ْ ُ َ َ َّ ُ َ َّ َ َأ
[5:114] نت
آخ ِرنا وآية م
ِ قال ِعيىَس ابن م ْري َم الله َّم ربنا ِنزل علينا مآِئ دة من الس َماء تكون لنا ِعيدا و ِلنا و
َالرازقني
َّ ُ َخرْي
ِِ
[5:114] Och Jesus, Marias son, sade: "Gud, vår Herre! Låt en måltid från himlen sänka sig ned till
oss; den skall bli en högtid för oss, för den förste och den siste, och ett tecken från Dig. Och försörj
oss [med det som vi behöver]! Du är den bäste Försörjaren."

Kommentar
Lögnretoriken "Jesus, Marias son" används och Jesus egenskaper som Guds Son tas bort. I Bibeln
gjorde Jesus brödunder för att försörja och ge människorna mat.
Joh 14:14. När Jesus kom fram såg han en stor folkskara, och han fylldes av medlidande
med dem och botade deras sjuka. 15. Och när det blev kväll kom hans lärjungar fram till
honom och sa: Trakten är öde, och det är redan sent. Sänd iväg folket, så att de kan gå
bort till byarna och köpa sig mat. 16. Men Jesus sa till dem: De behöver inte gå sin väg.
Ge ni dem att äta. 17. Då sa de till honom: Vi har inte mer än fem bröd och två fiskar
här. 18. Men han sa: Ta hit dem till mig. 19. Sedan befallde han folket att sätta sig ner i
gräset. Och han tog de fem bröden och de två fiskarna och såg upp mot himlen och han
välsignade och bröt bröden och gav dem till lärjungarna, och lärjungarna till folket. 20.
Och de åt alla och blev mätta. Sedan tog de upp det som var över av bitarna, tolv korgar
fulla. 21. Och de som hade ätit var omkring 5 000 män, förutom kvinnor och barn.

I Koranen förnekar Jesus sig själv
ْ َأ
ُ ُ
َ َ
[5:116] ُس ْب َحانك َما َيكون يِل ن
َأ
َ َّ َ ْ َ
ُ ُ ْ ُ َّ َ َ
وب
ِ يِف نف ِسك ِإ نك نت عالم الغي

َ َوُأ َ َل َهنْي من ُدون اهّلل َق
ال
ِ ِ
ِ ِ يِّم ِإ
ََن ْف َو َال َأ ْع َل ُم ما
َ ََُْ
تعلم ما يِف يِس

ُ َّ
َ ْ َ َ هّلل
َّ َ ُ َ ىَس ْ َ َ ْ َ َ َأَأ
و
ذ
خ
ات
اس
لن
ال ا ُ َيا ِعي ابن مريم نت قلت ِل
وِإ ذ ق
ِ
يِن
ِ
َأ
َ َ َ ُ
ُ َْ َ ْ ََ ُ ُُْ ُ ُ
ٍّ
َ
ْ
َ
قول ما ليس يِل ِبحق ِإ ن كنت قلته فقد ع ِلمته

[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.
Kommentar
Här förnekar Jesus vem han är. Vi ser tydligt att Koranens Jesus inte är Bibelns Jesus. Dessutom ser
vi att koranen inte stämmer med Bibeln då den så här fundamentalt talar emot Bibelns Ord. Vi ser
ytterligare att Koranen inte kan ha varit inspirerad av den Helige Ande, eftersom den helige Ande
borde ju rimligtvis veta vad han har inspirerat Bibelns författare vad de skrev ner.
2 Pet 1:21. För ingen profetia har någonsin kommit till genom mänsklig vilja, utan

heliga människor från Gud har talat drivna av den Helige Ande.

Falska ord
َّ اس ُك ٌّل ِّم َن
َ َو ِعيىَس َو ْل َي
[6:85] َالص ِال ِحني
ِإ

َو َز َكر َّيا َو َي ْحىَي
ِ

[6:85] och Sakarias och Johannes, Jesus och Elia - alla hörde de till de rättfärdiga َّ
ْ
َ
َ رَت
َ َ
[19:34]ذ ِلك ِعيىَس ْاب ُن َم ْر َي َم ق ْو َل ال َح ِّق ال ِذي ِف ِيه َي ْم ُ ون
[19:34] DETTA ÄR med sanna ord Jesus, Marias son, om vars [natur] de tvistar.

Kommentar
Nej, det är inte sanna ord om Koranens Jesus utan falska vilseledande och antikristliga ord.
Koranens Jesus kan inte frälsa, men det kan den bibliske Jesus som är sanningen rakt igenom.

"Jesus" förnekar att han är Herren
َ َ ُ ُ ُ ْ َ ْ ُ ُّ َ َ َ َ َ َّ هَّلل
ٌ َ ٌاط ُّم ْس َت ِق
[19:36] يم
وِإ ن ا ريِّب وربكم فاعبدوه هذا رِص
[19:36] Och [Jesus själv sade:] "Gud är min Herre och er Herre - Honom skall ni dyrka! Detta är en
rak väg."
Här förnekar "Jesus" att han är Herre, eller Herren, vilket det står på många ställen i Bibeln att Jesus
är. Till exempel:
Rom 10:9. För om du med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror
att Gud har uppväckt honom från de döda, ska du bli frälst.
Förnekar du att Jesus är Herren är du inte frälst. Men tar du emot Jesus och bekänner honom med
din mun att han är Herren och tror i ditt hjärta att Gud har uppväckt honom från de döda ska du bli
frälst och räddad.

Jesus en visdomslärare?
َ َ َ َّ ِّ ٌ ْ َ َ ْ ْ َ
ْ َ
ْ
َ اخ َت َل
ُ ف اَأْل ْح َز
[19:37]ين كف ُروا ِمن َّمش َه ِد َي ْو ٍم َع ِظ ٍيم
اب ِمن بي ِن ِه !م فويل لل ِذ
ف
[19:37] Men de sekter [som uppstod genom splittringen bland efterföljarna av äldre uppenbarelser]
är sinsemellan oense [om Jesus]. Varna dem som förnekade sanningen! En olycksdiger Dag
kommer de att få bevittna fruktansvärda ting!
ً َ ً َ
َ ْ َ َ ْ َأ
ْ َ ْ َ َأ
َ َ ْ ُ َ َ ََ َّ ِّ ني
َ نك َومن ُّنوح َو ْب َر ِاه
[33:7] يم َو ُموىَس َو ِعيىَس ْاب ِن َم ْر َي َم َو خذنا ِمن ُهم ِّميثاقا غ ِليظا
م
و
م
ه
اق
يث
م
ي
ب
الن
ن
م
ا
ن
وِإ ذ خذ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ ِإ
[33:7] OCH VI har tagit löfte av profeterna - av dig [Muhammad] och av Noa och Abraham och
Moses och Jesus, Marias son - ja, Vi tog en högtidlig försäkran av dem,
ِّ
ِّ َ ِّ ُ َ َ َ رَش
َ الد
ً الدين َما َوىَّص به ُن
ُ يم َو ُموىَس َو ِعيىَس َأ ْن َأ ِق
َ وحا َو َّال ِذي َأ ْو َح ْي َنا َل ْي َك َو َما َو َّص ْي َنا! ب ِه ْب َر ِاه
[42:13] ين
يموا
ع لكم من
ِِ
ِإ
ِإ
ِ
ِ
ُ َّ َ َ َ َ اَل
ُ ُ ْ َ َ ََ رُب َ َ ىَل ْ ُ رْش ني
ُوه ْم َل ْيه اهَّلل ُ َي ْج َت َل ْيه َمن َي َشاء َو َي ْه ِدي َل ْيه َمن ُينيب
و تتفرقوا ِف ِيه ك ع الم ِ ِك ما تدع
ِ
ِ ِإ
ِ يِب ِإ
ِ ِإ
[42:13] Han har föreskrivit för er samma [regel för] tron som Han anbefallde Noa - detta har Vi

uppenbarat för dig [Muhammad] - och som Vi anbefallde Abraham och Moses och Jesus, nämligen
att hålla fast vid [den sanna] trons [principer] och att aldrig tillåta söndring. För dem som sätter
medhjälpare vid Guds sida ter sig det som du uppmanar dem till som en svår väg; [men] Gud utser
dem Han vill till detta och till detta leder Han dem som vänder sig till Honom [i tro och lydnad].
َّ َ ْ َ ُ َ َ َ ْ ْ َ َ ُأِل
ُ ُ ىَس ْ َ ِّ َ َ َ َ ْ ْئ
ُ َّ َ
َ ُ َ ْ َ
َ ََ
ُ هَّلل َ َ َأ
[43:63] ون
ِ ول َّما جاء ِعي ِبالبين
ِ ات قال قد ِج تكم ِبال ِحكم ِة و بنِّي لكم بعض ال ِذي تخت ِلفون ِف ِيه فاتقوا ا و ِطيع
[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!
َأ
ََ ْ
ْ َ
َ اخ َت َل
َ ابمن َب ْينه ْ!م َف َو ْي ٌل ِّل َّلذ
ُ ف اَأْل ْح َز
ُ ين َظ َل
[43:65]اب َي ْو ٍم ِل ٍيم
ذ
ع
ن
م
وا
م
ف
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
[43:65] Men de sekter [som söndringen] bland dem [gav upphov till] hade olika meningar [om
Jesus]. Olyckliga de syndare som måste frukta straffet [som skall drabba dem] en sorgens och
plågans Dag!
ُُ
ً
ً َ َّ َ َّ َ ُ ُ ْأ
َْ
َ ُث َّم َق َّف ْي َنا َعىَل َآثارهم ب ُر ُسل َنا َو َق َّف ْي َنا بعيىَس ْابن َم ْر َي َم َو َآت ْي َن ُاه ا نج
[57:27] وه َر فة َو َر ْح َمة
وب ال ِذين اتبع
يل َو َج َعلنا يِف قل
ِِ
ِ ِ ِ ِ
ِ ِإْل
ِ
ِ
َ َ ْ َ َ َ َ ُ َ َ ْ ً َّ َ ْ َ َ
َ اها َع َل ْيه ْم اَّل ْابت َغاء ر ْض َوان اهَّلل َف َما َر َع ْو َها َح َّق ر َع َايت َها! َف َآت ْي َنا َّالذ
َ ين
ٌ آم ُنوا ِم ْن ُه ْم َأ ْج َر ُه ْم َو َك ِثري
ن
ب
ورهب ِاني !ة ابتدعوها ما كت
ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ ِإ
ِ
ِ
َ ُ َ ْ ُ ْ ِّ
منهم ف ِاسقون
[57:27] Och Vi lät [andra av] Våra sändebud följa i deras spår och Vi sände Jesus, Marias son, och
gav honom Evangeliet; och Vi lät hjärtana hos dem som följde honom fyllas av ömhet och
medkänsla. Men själva införde de munkväsendet - Vi föreskrev det inte för dem - och med dess
[späkningar och försakelser] strävade de efter att uppnå Guds välbehag. Men de följde inte dess
[regler] så som de borde ha följt dem. Vi belönade dem bland efterföljarna [till Jesus] som var
[sanna] troende, men många av dem visade trots [mot Gud].

Kommentar
Här nöjer jag mig bara med att citera flera koranverser där "Jesus" nämns. Med tanke på vad vi har
gått igenom i vårt studium så råder det knappast något tvivel om att det inte är den bibliske Jesus
som det talas om här. I en av verserna talas det om att "Jesus" har kommit med "uppenbarad
visdom". Här får jag intrycket att han här framställs som vanlig människa med uppenbarad
"visdom". En slags vishetslärare. Men Jesus är ingen vishetslärare utan Guds enfödde Son.

"Jesus" profeterar om Muhammed
ْأ
َ َ ْ َ
َ َ ىَس ْ ُ َ ْ َ َ َ َ رْس
ُ َ ً َ ُ ُ هَّلل َ ْ ُ ُّ َ ِّ ً ِّ َ َ َ َ َ َّ َ َّ ْ َ َ ُ َ رِّش
[61:6] ول َي يِت
ٍ َ وِإ ذ قال ِعي ابن مريم يا بيِن ِإ اِئ يل ِإ يِّن رسول ا ِ ِإ ليكم مصدقا لما بَأنْي يد َ َي ِمن التور ِاة و ْمب ا ُِبرس
ُ
َ
ُ
ُ
ٌات َقالوا َهذا س ْح ٌر ُّمبني
!ِ ِمن َب ْع ِدي! ْاس ُمه ْح َمد فل َّما َجاءهم ِبال َب ِّين
ِ
ِ
[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." Men när han kom till dem med
klara tecken och vittnesbörd, sade de: "Detta är uppenbart vältalighet som bländar och förhäxar!"
Här profeterar "Jesus" i Koranen att Muhammed ska komma efter honom. Att detta inte är sant ser
vi tydligt i Bibeln.
Heb 1:2. I dessa sista dagar har han talat till oss genom Sonen, som han har satt till
arvinge över allt. Genom honom har han också skapat universum.

Efter Jesus kommer ingen annan. Gud har talat en gång för alla genom sin Son i dessa sista dagar.
Upp 22:13. Jag är Alfa och Omega, begynnelsen och änden, den förste och den siste.
Jesus är den förste och den siste. Efter honom kommer ingen annan.
I Koranen blir Jesus en slags Johannes döpare som förbereder Muhammeds ankomst. Men Jesus är
ingen "förberedare" eller en förelöpare utan han är Världens Frälsare, Herren Jesus Krust Guds
enfödde Son - och han är den förste och den siste!

Jesus är inte Allahs medhjälpare
ْ
َ َ
[61:14] ال َح َو ِار ُّيون ن ْح ُن
َ َع ُد ِّوه ْم َفَأ ْص َب ُحوا َظاهر
ين
ِ
ِ ِ

َ نصاري ىَل اهَّلل َق
َ نص َار اهَّلل َك َما َق
َ ال عيىَس ْاب ُن َم ْر َي َم ل ْل َح َوار ِّينيَ َم ْن َأ
َ ين َآ َم ُنوا ُكونوا َأ
َ َيا َأ ُّي َها َّالذ
ال
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِإ
َ ىَل
ٌ َ
َ َ َ َ َ رْس
ُ َّ َ ٌ َ َأ َّ ْ َ َّ َ َآ
َ َأ َ هَّلل َ َآ
ين َمنوا ع
يل َوكف َرت طاِئ فة ف يدنا ال ِذ
نص ُار ا ِ ف َمنت َّطاِئ فة ِّمن بيِن ِإ ِئا

[61:14] TROENDE! Bli Guds medhjälpare! Liksom Jesus, Marias son, sade till de vitklädda: "Vem
vill bli min medhjälpare [i arbetet] för Guds sak?" och de svarade: "Vi vill vara Guds
medhjälpare!". Bland Israels barn kom några att tro [på Jesus och hans budskap] medan andra
förnekade [honom]. Men Vi stödde dem som trodde på honom mot deras fiender, och de [troende]
avgick med segern.
Här beskrivs Jesus som Allahs medhjälpare, som en slags springpojke, men han är varken Allahs
eller Guds medhjälpare, utan han är upphöjd på tronen och sitter på Guds Faders högra sida
och änglar, väldigheter och makter har blivit lagda under honom!
Mark 16:19. Därefter, sedan Herren hade talat till dem, togs han upp till himlen och
satte sig på Guds högra sida.
Luk 22:69. Härefter ska Människosonen sitta på Guds, den mäktiges, högra sida.
Apg 2:33. Efter att han blev upphöjd till Guds högra sida och har tagit emot löftet av
Fadern om den Helige Ande, har han utgjutit detta som ni nu ser och hör.
Apg 7:55. Men han, fylld av den Helige Ande, såg in i himlen och fick se Guds
härlighet och Jesus stå på Guds högra sida,
Apg 7:56. och han sa: Se, jag ser himlen öppen och Människosonen stå på Guds högra
sida.
Rom 8:34. Vem är den som vill fördöma? Kristus är den som har dött, ja, än mer, som
också har uppstått, och som sitter på Guds högra sida och som går i förbön för oss.
Kol 3:1. Då ni nu är uppståndna med Kristus, så sök det som är där ovan, där Kristus
sitter på Guds högra sida.
Heb 10:12. Men sedan han har burit fram ett enda offer för synderna, som gäller för
alltid, sitter han på Guds högra sida,

Heb 12:2. och se på Jesus, trons upphovsman och fullkomnare, som på grund av den
glädje som låg framför honom uthärdade korset utan att bry sig om smäleken, och som
satte sig på högra sidan om Guds tron.
1Pet 3:22. han som är på Guds högra sida sedan han har stigit upp till himlen. Änglar,
väldigheter och makter har blivit lagda under honom.

Inte Bibelns Jesus
Tilläggas kan då man påstår att Jesus nämns mer än Muhammed i Koranen så är det inte sant
eftersom den Jesus som beskrivs i Koranen inte är Bibelns Jesus.

Koranverserna är hämtade från Koranens budskap.
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