
 

 

 

Forskellen mellem Muhammed og Jesus 
 

”Kristendommen er ikke bedre end islam” – eller er den? 

 

Facts til eftertanke 

 

 

Muhammed… Jesus… 

Sagde, at Allah hader dem, der ikke accepterer Islam… 

(Koranen 30:4, 3:32, 22:38) 
Sagde, at Gud elsker alle… 

(Johannes 3:16) 

“Det er blevet mig befalet at kæmpe mod folk, indtil de 

erklærer, at der ikke findes andre guder end Allah, og at 

Muhammed er hans budbringer” 

(Muslim 1:33) 

“Han der lever gennem sværdet, vil dø gennem 

sværdet” 

(Matthæus 26:52) 

Stenede kvinder for utugt 

(Sahih Muslim 4206) 
“Lad ham uden synd kaste den første sten” 

(Johannes 8:7) 

Tillod muslimer at stjæle fra vantro 

(Bukhari 44:668, Ibn Ishaq 764) 
“Du må ikke stjæle” 

(Matthæus 19:18) 

Tillod sine proselytter at lyve 

(Sahih Muslim 6303, Bukhari 49:857) 
“Du må ikke bære falsk vidnesbyrd” 

(Matthæus 19:18) 

Ejede og handlede med slaver 

(Sahih Muslim 3901) Hverken ejede eller handlede med slaver 

Halshuggede 800 jødiske mænd og drenge 

(Sahih Muslim 4390) Halshuggede ingen 

Myrdede dem, der fornærmede ham 

(Bukhari 56:369, 4:241) 
Prædikede tilgivelse 

(Matthæus 18:21-22, 5:38) 

“Hvis nogen overskrider dine grænser, overskrid ligeledes 

hans grænse” 

(Koranen 2:194) 

“Hvis nogen slår dig på din højre kind, vend også 

den anden kind til” 

(Matthæus 5:39) 

Jihad efter Allahs smag hæver din position i Paradis hundrede 

fold 

(Muslim 4645) 

“Velsignede er fredskaberne, for de vil blive kaldt 

sønner af Gud” 

(Matthew 5:9) 

Giftede sig med 13 koner og havde sexslaver 

(Bukhari 5:268, Koranen 33:50) 
Levede i cølibat 

Havde sex med et niårigt barn 

(Sahih Muslim 3309, Bukhari 58:236) 
Havde ikke sex med børn 

Beordrede mord på kvinder 

(Ibn Ishaq 819, 995) 
Skadede aldrig en kvinde  

“Oh du, der tror! Kæmp mod de vantro, der er nær dig, og lad 

dem finde hårdhed i dig” 

(Koranen 3:110) 

“Velsignede er de ydmyge, for de skal arve jorden” 

(Matthæus 5:5) 

Gennemførte 65 militære angreb og togter i sine sidste 10 

leveår 

(Ibn Ishaq ) 

Beordrede ingen militære angreb, og godkendte 

hverken krig eller vold  

  

Myrdede krigsfanger 

(Ibn Ishaq 451) Havde slet ingen fanger. Dræbte aldrig nogen 

Opfordrede sine mænd til at voldtage tilfangetagne kvinder 

(Abu Dawood 2150, Koranen 4:24) 
Opfordrede aldrig til voldtægt. Slavegjorde ingen 

kvinder  

Krævede tilfangetagne slaver og en femtedel af alt krigsbytte 

(Koranen 8:41) 

“Menneskenes søn kom ikke for at blive tjent, men 

for at tjene” 

(Matthæus 20:28) 
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Blev aldrig tortureret, men torturerede andre 

(Muslim 4131, Ibn Ishaq 436, 595, 734, 764) 
Led tortur, men torturerede aldrig andre 

“Og bekæmp dem, indtil der ikke er mere forfølgelse, og 

religionen kun er Allahs” 

(Koranen 8:39) 

“Elsk dine fjender, og bed for dem der forfølger 

dig” 

(Matthæus 5:44) 

Beordrede en slave til at bygge selve den prædikestol, fra 

hvilken han prædikede Islam 

(Bukhari 47:743) 

Vaskede sine disciples fødder 

(Johannes 13:5) 

Hvad er de største bud? 

“Tro på Allah, og Jihad er hans sag” 

(Muslim 1:149) 

Hvad er de største bud? 

“Elsk Gud og elsk din nabo som dig selv” 

(Matthæus 22:34-40) 

Krævede beskyttelse af bevæbnede vagter, selv i bedehuset 

(Koranen 4:102) 

Revsede enhver, der forsøgte at forsvare ham med 

vold 

(Johannes 18:10-12) 

Døde fed og velhavende, med hvad han i krig havde taget fra 

andre, eller havde beordret andre at bidrage med 
Krævede intet for sig selv. Døde uden ejendele 

Advokerede korsfæstelse af andre 

(Koranen 5:33, Muslim 16:4131) Blev selv korsfæstet 

Ifølge sine tilhængere: 

Fik andre til at give deres liv for ham 

(Sahih Muslim 4413) 

Ifølge sine tilhængere: 

Gav sit liv for andre. 

(Johannes 18:11) 

 
 
  

 

Forskellen mellem tidlige muslimer og tidlige kristne 

Muhammeds følgesvende Jesus’ disciple… 

Levede som krigere Levede som harmløse hippier 

Spredte religion på Muhammeds måde:”Han der kæmper for, at 

Allahs ord bør være overordnet, kæmper Allahs sag” 

(Bukhari 53:355)            

Spredte religion på Jesus´ måde:“Gå ud i verden og 

prædik evangeliet til alle” 

(Matthæus 15:16) 

Angreb og underlagde sig befolkninger i 28 moderne lande i blot 

de første tre årtier efter Muhammeds død 
Tyede ikke til nogen form for vold, til trods for 

kolossal forfølgelse 

Erklærede hellig krig mod folk i de fem største verdensreligioner i 

blot de første 100 år efter Muhammeds død 
Gik århundreder uden at erklære ”hellig krig” 

Plyndrede og levede af andres velstand 
Gav deres ejendele til nødlidende 

(Apostlenes Gerninger 2:44-45) 

Tilfangetog og slavegjorde ikke-muslimske folk Anså sig selv for værende andres slaver 

Opnåede ”martyrium” i krig Opnåede martyrium gennem forfølgelse 

Udkæmpede krig for at afholde medlemmer fra at forlade 

religionen. Myrdede frafaldne. Ingen optegnelser over aggression mod frafaldne 

Muhammeds familiemedlemmer kom hurtigt i væbnet krig mod 

hinanden 
Jesus’ disciple tyede aldrig til vold mod hinanden 

(eller andre) 

De første 240 år: 

11 af de første 32 kaliffer blev myrdet af andre muslimer 

De første 240 år:  

14 af de første 25 paver led martyrdøden – myrdet af 

hedninge (ikke af andre kristne) 

Kaliffer var polygame og havde haremer med hundredvis af 

tilfangetagne sexslaver 
Paver forventedes at leve i cølibat 

Islamiske moskeer blev vedligeholdt med skatter opnået fra 

underkastede ikke-muslimer 
Kristne kirker vedligeholdtes gennem frivillige tiender 

fra kristne (nå ja, det er måske nok sagt!) 
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Forskellen mellem Islamisk lære og Kristen lære 

Koranen Biblen 

Eksterne kilder (Hadith og Sira) nødvendige for at forstå 

Koranen Historisk kontekst indeholdt i testamenternes tekst 

Man skal kunne arabisk for ”fuldstændigt at forstå” 
Kan enkelt oversættes til andre sprog uden mange 

kommentarer 

Lidelse er en undskyldning for hævn og udbredelse af Islam 

med magt 

“Og slagt dem hvor end du finder dem, og driv dem ud af de 

steder, de drev dig ud af, for forfølgelse (af muslimer) er værre 

end nedslagtning (af vantro)…og bekæmp dem indtil der ikke 

er mere forfølgelse, og religionen er Allahs”  

(Koranen 2:191) 

Lidelse bygger karakter 

“Vi glædes over vore lidelser, da vi véd, at lidelse 

skaber udholdenhed, udholdenhed skaber karakter, 

og karakter skaber håb” 

(Romerbrevet 5:4) 

Fokus på denne verden 

“Og Allah har givet jer deres land, og deres boliger, og deres 

ejendom” (Altså efter at have stjålet ejendommen fra de 

vantro…) 

(Koranen 33:27) 

Fokus på den næste verden 

“Mit kongerige er ikke af denne verden” 

(Johannes 18:36 og Lukas 14:33) 

Privilegium 

“Bekæmp dem der ikke tror på Allah eller Den Sidste Dag, 

eller ikke forbyder, hvad Allah og hans budbringer har forbudt, 

eller anerkender sandhedens religion (selv om de er) fra 

Bogens Folk, indtil de betaler Jizya med villig underkastelse, 

og føler sig selv underlagte” 

(Koranen 9:29) 

Tjene folket 

“Hvis nogen ønsker at blive den første, må han 

gøre sig selv til den sidste af alle og til tjeneste for 

alle” 

(Markus 9:35) 

Martyrer som mordere 

“Allah har købt de troendes liv og ejendom mod paradisets 

have. De kæmper hans sag og slagter og og slagtes” 

(Koranen 9:111) 

Martyrer som martyrer 

“Som det står skrevet, for din skyld dræbes vi 

dagen lang; 

vi regnes for får til slagtning” 

(Romerbrevet 8:36) 

Drab på frafaldne 

“De mener, at du bør forkaste troen, som de gør, og derfor 

være lige med dem: Men tag ingen venner fra deres rækker før 

de går Allahs vej. Hvis de ikke vil, så fang dem og slagt dem 

hvor end du finder dem” 

(Koranen 4:89, og Bukhari 52:260, 83:37…) 

Lade Gud dømme frafaldne 

“For vi kender ham, der har sagt: ”Hævnen er 

min, jeg vil hævne”, siger Herren. Og igen: 

”Herren skal dømme sit folk” 

(Hebræerbrev 10:25-30) 

Koranen befaler ikke at ægtemænd skal elske deres koner, 

men den giver mænd lov til at slå ulydelige kvinder. 

(Koranen 4:34, Sahih Muslim 2127) 

“Ægtemænd, elsk jeres koner, og gør dem ikke 

fortræd” 

(Paulus’ Brev til Kolossenserne 3:19) 

Muhammed er Allahs budbringer, og de, der er med ham, er 

hensynsløse over for vantro 

(Koranen 48:29) 

“Vær god mod dem, der behandler dig dårligt”. 

(Lukas 6:27) 

Advarer mod at betvivle tro og søge ny viden 

(Koranen 5:101-102) 
Velkommer intellektuel udfordring 

(1 Peter 3:15) 

Vold som dyd 

“Kamp er foreskrevet for dig, selvom du ikke bryder dig om 

det. Men det er muligt ikke at kunne lide ting, som er gode for 

dig, og at du kan lide ting, der ikke er gode for dig. Men Allah 

véd det, men du véd ikke” 

(Koranen 2:216) 

Vold som synd 

“Tag ikke hævn, mine venner, men giv plads for 

Guds vrede, for det står skrevet: ”Hævnen er min; 

Jeg vil gengælde”, siger Herren. Tværtimod: 

”Hvis fjenden er sulten, giv ham mad…” 

(Romerbrevet 12:19-20) 

Helvede for vantro 

Gode gerninger tæller ikke for noget 

(Koranen 18:102-107) 

Helvede for onde gerninger og ikke at gøre det 

rigtige 

(Romerbrevet 2:6-8, Matthæus 16:27, Matthæus 

25:41-45) 
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Døm 

“Strid imod de vantro og hyklerne! Vær hård mod dem…” 

(Koranen 9:73) 

Døm ikke 

“For når du dømmer en anden person, 

dømmer du dig selv…” (Romerbrevet 2:1) 

Plyndrer andre i Allahs navn – for at selv få “Allah har lovet 

dig så megen bytte, som du kan erobre…” 

(Koranen 48:20) 

Arbejder med hænderne for at kunne skænke 

til andre 

“Den, som stjæler, stjæle ikke mere, men arbejde 

hellere og gøre det gode med sine egne Hænder, 

for at han kan have noget at meddele den, som er i 

Trang.” 

(Paulus’ Brev til Efeserne 4:28) 

Nedkalder Allahs forbandelse på kristne og alle andre 

religioner  

(Koranen 9:30) 

Nedkalder Guds velsignelser, på dem der 

forbander kristne 

(Matthæus 5:44) 

Arrogance 

“I er det bedste folk udviklet af menneskeheden” 

(Koranen 3:110) 

Ydmyghed 

“Hvad du gjorde mod den svageste af disse, gjorde 

du mod mig”(Matthæus 25:34-40) 

“Oh du der tror! Tag ikke mine fjender og dine fjender som 

venner: Vil du tilbyde dem kærlighed, mens de benægter, 

hvilken sandhed der er kommet til dig?” 

(Koranen 60:1) 

“Elsk dine fjender…” 

(Lukas 6:27) 

  

 
 

Forskellen mellem den islamiske og den kristne verden 

Muslimsk arv Kristen arv 

Lande muslimer ønsker at flygte fra Lande muslimer ønsker at flygte til 

Madrassah er som indoktrinerer muslimske børn med 

fordomme og terror 
Missionærskoler der både underviser muslimer og kristne i 

at læse og skrive 

Selvmordsbomber for Allah Ingen selvmordsbomber for Jesus 

Internationale terrororganisationer Internationale velgørenhedsorganisationer 

Ingen formel velgørenhed for ikke-muslimer Førende bidragsgivere af katastrofehjælp til muslimer 

Mord på nødhjælpere Støtte til nødhjælpere 

Moderne slaveri i Islams navn Afvisning af slaveri i Kristendommens navn 

Muslimske gejstlige der engagerer sig i, eller bifalder, 

terrorisme. Kristne gejstlige, der bandlyser vold 

Daglig religiøs vold mod hinduer Ingen 

Daglig religiøs vold mod jøder Ingen 

Daglig religiøs vold mod buddhister Ingen 

Daglig religiøs vold mod muslimer Ingen 

Religion Teknologi og medicin 

Censur Ytringsfrihed 

Intolerance mod kritik af Islam Tolerante mod religiøse afvigere 

Forhindring af andre religioner at prædike deres tro Tilladelse til alle religioner at forkynde 

Konvertering kun tilladt til Islam Trosfrihed 

Konvertitter til Kristendom halshugges Ingen dødsdom over konvertitter til Islam 

Mest berømte muslim: Osama bin Laden. Mest berømte kristne: Paven 

 


