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Bogen giver svar på tidens store spørgsmål: Hvad er kristendom og islam enige om, og hvor skilles deres
veje? Du skal elske din næste, siger religionerne – men hvem er næsten for henholdsvis kristne og muslimer?
Har kristendom et andet syn på kvinder end islam? Hvad er kultur, og hvad er religion? Hvad siger skrifterne?
BIBELEN OG KORANEN – LIGHEDER OG FORSKELLE er en genvej til konkret viden om verdens to
største religioner, men også om den religion, de begge udspringer af: jødedommen. De tre religioner har
således fælles rødder, og mange myter fortælles på samme måde i de hellige skrifter, men der er også
afgørende forskelle. Bogens mange små citater fra Bibelen og Koranen giver en enestående mulighed for at
danne sig et overblik over forskelle og ligheder i religionernes centrale begreber og myter: gudsbegrebet,
skabelsen, de første mennesker, synd, rent og urent, næstekærligheden, kønsroller, seksualitet, tørklæder,
ægteskab, døden, forestillinger om paradis m.
m. Sidst i bogen er der desuden en gennemgang af de tre religioners vigtigste trosretninger. BIBELEN OG
KORANEN – LIGHEDER OG FORSKELLE er en letlæst og nøgtern indføring i jødedommens,
kristendommens og islams grundtanker, som de er formuleret i de hellige skrifter. "Mange præster kunne lære
noget af Engels klare gengivelse af kristendommens budskab ... bidrager med et religiøst overblik i en forvirret
tid ... kan anbefales som klar indføring i de tre store religioner." – Kristeligt Dagblad
Ja, les det en gang til, det er sant: Norge er i krig mot Syria. Pagtens Ark er i Bibelen en kiste, hvori
israelitterne opbevarede stentavlerne med De Ti Bud, præsten Arons stav og noget af den mana som nærede

israelitterne i. Koranen og andre hellige tekster. Som navnet siger, er denne hjemmeside henvendt til ateister.
Et nyt handelscentrum| Første møde | Ibn Fadlans rejsebeskrivelse | Dødsritualet | Hygiejne | Vestlige
Islamiske lande og Nordafrika | Venskab Spørgsmål og svar: Her kan du læse udvalgte svar på spørgsmål, som
vi allerede har modtaget. Huffda. Spørsmål: Jeg har fått en oppgave på skolen, og trenger litt informasjon om
forskjellene mellom shia- og sunnimuslimer. Ja, les det en gang til, det er sant: Norge er i krig mot Syria. Jeg
er satanist selv (medlem av the First Church of Satan) og kan virkelig ikke annet enn å riste på hodet av. Som
navnet siger, er denne hjemmeside henvendt til ateister. Spørsmål: Jeg har fått en oppgave på skolen, og
trenger litt informasjon om forskjellene mellom shia- og sunnimuslimer. Spørsmål: Jeg har fått en oppgave på
skolen, og trenger litt informasjon om forskjellene mellom shia- og sunnimuslimer. Et virrvarr av tanker ord
og ingen gjerninger. Jeg har lest at de ber, faster og tolker. Sammen med USA, England, Frankrike og flere
NATO-land, selvsagt.
Oppgaven inneholder fakta om guder, hellige skrifter, frelse, mangfold, opprinnelse, aktuelle spørsmål og en
tabell som sammenligner de fem verdensreligionene.

