Jeesus ja Mohammed, Raamattu ja Koraani – vertailua
Jeesus sikisi pyhästä hengestä ja syntyi neitsyt Mariasta. Jeesus on Jumalan poika, koska hänen
isänsä ei ole ihminen vaan Jumala.
Mohammed sai alkunsa sukupuoliyhteydestä ja hänen vanhempansa olivat molemmat ihmisiä.
Mohammed ei ole Jumalan poika.
Jeesuksesta on ennustettu Vanhassa testamentissa ja hän on se luvattu messias, jota Israel odotti.
Mohammedista ei ole ennustettu Vanhassa testamentissa eikä hän ole se luvattu messias, jota Israel
odotti.
Raamatussa on kerrottu Jaakobin suvun historia. Jaakobista polveutui Israelin kansa. Israelin kansa
on valittu kansa Jumalan silmissä, sillä Jumala antoi Israelille pyhät kirjoitukset ja lain, jota ei ole
lupa kenenkään ihmisen muuttaa (kymmenen käskyä ja muut Mooseksen kirjojen lait).
Koraanissa pidetään Ismailin jälkeläisiä pyhänä ja valittuna sukuna. Israelia vihataan ja
halveksitaan. Juutalaiset käsketään tappaa tai alistaa muslimien valtaan ja pakottaa islamiin.
Raamatussa sanotaan, että Jumala on antanut lupaukset messiaasta ja hänen valtakaudestaan
Aabrahamin pojalle Iisakille, joka syntyi Saarasta. Jumala lupasi messiaan syntyvän Iisakin
jälkeläisistä, ei Ismailin jälkeläisistä.
Koraanissa sanotaan Jumalan luvanneen Ismailille ja hänen jälkeläisilleen se asema, joka kuuluu
Raamatussa Iisakin pojalle Jaakobille ja Israelin kansalle, ja Jeesukselle kristukselle, joka on
Jaakobin jälkeläinen, israelilainen ja juutalainen. Ismail syntyi Haagarista, jonka jälkeläisistä
Jumala ei ollut luvannut tulevaa messiasta. Mohammed ei ole israelilainen eikä juutalainen, joten
hän ei voi olla se messias, jonka Jumala on luvannut antaa Israelin ja koko maailman valtiaaksi.
Raamattua ei ole väärennetty niin kuin muslimit väittävät. Vanhat meille asti säilyneet
käsikirjoitukset eroavat vain vähän toisistaan.
Muslimit väittävät, että Raamattua on väärennetty aikojen saatossa. Raamattua ei ole väärennetty,
mutta Koraanissa vääristetään Raamatun luotettavia historiallisia kertomuksia ja Jumalan sanaa.
Koraanissa on vääristetty Jumalan lakia ja sanaa. Sapatti eli levon päivä ja Herran päivä on siirretty
lauantaista perjantaiksi. Israelin uskontunnustus on vaihdettu muslimien uskontunnustukseen.
Koraani on kumonnut suuren osan Raamatun kirjoituksista ja Jumalan laista ja Jumalan sanasta.
Raamattu on vaihdettu Koraaniin, vaikka Jeesus ei luvannut sellaista tehdä. (Katso Matteus 5:17-18,
Daniel 7:25-27, Deuteronomy 6:4-9, Ilmestyskirja 13:5-18 )
Jeesus käski rakastaa lähimmäisiämme niin kuin itseämme ja kielsi tarttumasta miekkaan: Jeesus
kielsi tappamasta eriuskoisia ja monijumalisia.
Mohammed käski tappaa vääräuskoiset ja monijumaliset.
Jeesus ei tehnyt koskaan syntiä.
Mohammed on tehnyt syntiä.

Kristuksen Jeesuksen ilmestymisen jälkeen on ollut syntiä tappaa tai käskeä tappaa ihmisiä sen
vuoksi, että he uskovat eri tavalla (ovat kristittyjä tai juutalaisia tai monijumalisia tai ateisteja).
Mohammed on käskenyt tappaa vääräuskoiset ja ateistit.
Jeesus ei mennyt naimisiin, eikä hänellä ole lapsia.
Mohammed meni naimisiin ja yhtyi mm. noin 9-vuotiaaseen tyttöön, jonka otti vaimokseen (Aisha
alias A'iša bint Abi Bakr). Niin nuoreen lapseen yhtyminen on syntiä.
Jeesus teki monta voimallista tekoa, ihmeitä, paransi sairaita ja herätti kuolleita.
Mohammed ei tehnyt yhtään voimallista tekoa eikä parantanut sairaita eikä herättänyt ylös
kuolleita.
Jeesus ilmestyi Jumalan kansan Israelin keskelle sinä aikana, joka oli ennustettu Vanhassa
testamentissa messiaan osaksi.
Mohammed ei ilmestynyt Jumalan kansan Israelin keskelle vaan vihasi juutalaisia ja käski tappaa
heidät, missä ikinä heitä kohdattaisiin. Mohammed ilmestyi aikana, joka ei sovi luvatulle
messiaalle.
Jeesus kuoli ristillä, mikä oli ennustettu Vanhassa testamentissa. Hän nousi ylös kuolleista
"kolmantena päivänä", niin kuin jo etukäteen oli sanonut tapahtuvan. Jeesus elää tällä hetkellä isän
Jumalan luona taivaassa. Jeesuksen ruumiin ja veren uhri toi meille sovituksen synneistä.
Kristuksen uhri on välttämätön syntien sovitukseksi ja anteeksisaamiseksi. Tämä on koko Raamatun
keskeisin sanoma ja ehto sielujemme pelastumiselle.
Mohammed ei kuollut Raamatun ennustusten mukaan ristillä. Mohammed on tosin kuollut, mutta
hän ei ole noussut ylös kuolleista. Mohammed ei ole isän Jumalan luona taivaassa niin kuin Jeesus
kristus siellä on.
Jeesus on luvannut tulla takaisin maan päälle hallitsemaan maailmaa. Hänen toisesta
tulemuksestaan on ennustettu Raamatussa.
Mohammed ei ole luvannut tulla takaisin maan päälle hallitsemaan maailmaa. Hänestä ei ole
ennustettu yhtään mitään Raamatussa.
Jeesus käski saarnata rauhan evankeliumia, johon uskovat sielut pelastuvat iankaikkiselta
kuolemalta ja saavat elää ikuisesti. Raamatun mukaan iankaikkinen rangaistus on kuolema ja
ruumiin hävittäminen tulessa: perinpohjainen ja lopullinen tuho.
Mohammed käski tappaa vääräuskoiset ja ateistit tai alistaa juutalaiset ja kristityt muslimien valtaan
dhimmeiksi. Mohammed sanoi niiden joutuvan ikuiseen piinaan helvetin tulessa, jotka eivät usko
Allahiin Koraanin opettamalla tavalla.
Raamatun ilmoittaman Jumalan nimi on Jahve, ei Allah. Raamatun ilmoittama Jumala rakastaa
ihmisiä ja tahtoo vääräuskoisten pelastuvan iankaikkiselta kuolemalta ja elävän iankaikkisesti.
Vääräuskoisia ei ole kristityn lupa tappaa sen vuoksi, että he eivät suostu palaamaan Jumalan tykö

ja kääntymään kristityiksi. Kristitty ei saa harjoittaa väkivaltaa eikä tarttua miekkaan, kun julistaa
evankeliumia Jeesuksesta Kristuksesta eriuskoisille ja ateisteille.
Koraanin ilmoittaman Jumalan nimi on Allah. Allah ei rakasta ihmisiä ja käskee tappaa
vääräuskoiset ihmiset ja ateistit, jos nämä eivät käänny edes kuoleman pelosta islamiin, kun heitä
uhataan väkivallalla ja miekalla.
Jeesus tulee pian takaisin, mutta sitä ennen ilmestyy väärä profeetta ja antikristus, jotka eksyttävät
muslimeja ja koko maailmaa, ja he sotivat vääräuskoisia vastaan. Mutta Jeesus tulee takaisin ja
surmaa muslimien armeijan ja pelastaa kansansa Israelin ja kristittyjen jäännöksen. (Ilmestyskirja
19:11-21)
Mohammed ei tule takaisin, mutta muslimien odottama väärä Jeesus (valhemessias) ja väärä
profeetta (Mahdi) ilmestyvät 3,5 vuotta ennen Kristuksen takaisin paluuta. Oletko valmis
kohtaamaan Jeesuksen hänen puolellaan ja voittajana, vai alistutko mieluummin islamin kautta
Allahin ja muslimien valtaan, jotka ovat väärentäneet Jumalan sanan ja korvanneet Raamatun
Koraanilla?
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