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„A keresztény teológus számára a Korán nemcsak a Bibliához közel álló volta miatt érdekes, hanem
azért is, mert az iszlám az egyetlen olyan világvallás, melynek megjelenésekor a kereszténység már
létezett. A kereszténység számára mindig is problémát jelentett, hogy utána – Krisztus után – újból
létrejött egy világvallás” (Joachim Gnilka:  Biblia és Korán – Ami összeköti és ami elválasztja őket,
Szent István Társulat, Budapest, 2007. p. 12.). 

1. A Korán és a Biblia

A Biblia és a Korán között komoly teológiai különbségek és ellentmondások vannak. Erre a
nyilvánvaló tényre az iszlám válasza az, hogy a zsidók és a keresztények meghamisították a
korábbi kinyilatkoztatások (a Törvény, a Zsoltárok és az Evangélium) szövegét. 

„A Tahrif egy másik olyan mód, amellyel az iszlám arra próbál válaszolni, mi okozza a Korán,
illetve a zsidók és a keresztények szent könyvei közötti eltéréseket. A Tahrif az a felfogás, hogy
a régebbi 'könyv népe' 'megváltoztatta' vagy meghamisította az írásokat, s most ezért nem
egyeznek a Koránnal.  Azzal  vádolják a 'könyv népét',  hogy  a saját  céljaiknak megfelelően
változtattak az írásokon” (Michael Nazir-Ali:  A Korán és a Biblia, in: Pat és David Alexander:
Scolar Kézikönyv a Bibliához, Scolar, Budapest 2014. p. 87.).

„Hogyan kívánhatjátok ti [muszlimok], hogy [a zsidók] higgyenek nektek, amikor egy
részük hallotta Allah szavát, és miután megértette azt, tudatosan meghamisította?”
(Korán, 2:75, vö. 4:46, 5:14).

1.1. A Korán azt állítja, hogy a Biblia Isten kinyilatkoztatása 

Törvény: „Adtuk [hajdan]  Mózesnek az  Írást  és  [más]  prófétákat  küldtünk utána.
Nyilvánvaló  bizonyítékokat  adtunk  Jézusnak,  Mária  fiának  (Isa  b.  Maryam)  és
megerősítettük  őt  a  Szentlélekkel.  [Ti  zsidók],  vajon  valahányszor  egy  próféta
olyasvalamit  hozott  nektek,  ami  nem  volt  ínyetekre,  akkor  fölfuvalkodtatok,  s
egyeseket hazugsággal vádoltatok, másokat pedig megöltetek?” (Korán, 2:87). 

Zsoltárok: „Kinyilatkoztattuk neked, ahogyan [korábban] kinyilatkoztattuk Noénak és
az utána [jövő]  prófétáknak:  kinyilatkoztattunk Ábrahámnak,  Ismáelnek,  Izsáknak,
Jákobnak, [Izrael] törzseinek, Jézusnak, Jóbnak, Jónásnak, Áronnak, Salamonnak és
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adtunk Dávidnak egy zsoltárt (zaburan)” (Korán, 4:163, más fordítás: „...és adtunk
Dávidnak Zsoltárokat”, Buzitai Szeldmayer Imre és Gedeon György fordítása, Kassa,
1831). „És a te Urad a legjobb ismerője azoknak, akik az egekben és a földön vannak.
És egyes prófétákat előnyben részesítettünk másokkal szemben. És Dávidnak zsoltárt
adtunk” (Korán, 17:55). 

Evangélium: „Leküldte  reád  [ó  próféta]  az  Írást  az  Igazsággal  ama
[kinyilatkoztatások] bizonyságaképpen, amik előtte voltak.  Leküldötte   a Tórát és az
Evangéliumot korábban útmutatás gyanánt az embereknek” (Korán, 3:3-4). „És az ő
nyomukba küldtük Jézust, Mária fiát, bizonyságul annak, ami a Tórából előtte volt. És
adtuk néki az Evangéliumot – útmutatással és fényességgel benne –, hogy bizonyítsa
azt,  ami  a  Tórából  előtte  volt  –  útmutatásként  és  intésként  az  istenfélőknek.  Az
Evangélium birtokosainak tehát aszerint kell ítélkezniök, amit Allah [kinyilatkoztatás
gyanánt] leküldött benne, s akik nem aszerint ítélkeznek, amit Allah leküldött, azok
az [igazi] vétkesek!” (Korán, 5:46-47). 

A  fenti  idézetek  azt  mutatják,  hogy  a  Korán  tanítása  szerint  a  korábbi
kinyilatkoztatások  (a  Tóra,  vagyis  a  Törvény,  a  Zsoltárok  és  az  Evangélium)
Istentől  –  a  Korán  szóhasználatával  élve  –  Allahtól  származnak,  és  az  ő
kijelentésének eredményei. 

1.2. A Korán azt állítja, hogy Isten kinyilatkoztatását az emberek nem tudják meghamisítani

„Már  teelőtted  is  meghazudtoltak  küldötteket,  ám  ők  türelmesen  elviselték  azt,
hogy hazugsággal illették őket és zaklatást szenvedtek el, amíg el nem jött hozzájuk a
mi  segítségünk.  És  nincs  senki,  aki  megváltoztathatná Allah szavait.  Ám jött  már
hozzád híradás a [korábbi] küldöttekről” (Korán, 6:34).

„Beteljesedett  a  te  Urad  szava  a  valóság  és  az  igazság  szerint.  Nincs  senki,  aki
megváltoztathatná az ő szavait. Ő az, aki [mindent] hall és tud” (Korán, 6:115). 

„Akik hittek és istenfélők voltak, azoké az örömhír az evilágon és a túlvilágon. Allah
szavait nem lehet megváltoztatni. Nagy diadal ez” (Korán, 10:63-64).

1.3. A bibliai kinyilatkoztatás elfogadásának jelentősége 

Az iszlám magyarázata tehát a bibliai szöveg meghamisításáról saját logikája alapján
sem állja meg a helyét, ugyanis  elismerik, hogy a Biblia Isten kinyilatkoztatása, és azt
mondják, hogy Isten kinyilatkoztatását nem lehet meghamisítani.  Így a Szentíarás
kijelentéseit nem hamisították meg, azok ma is megegyeznek azzal, ahogyan Isten
adta őket. Ezt megerősíti a bibliai szövegkritika tudománya is, mely a rendelkezésre
álló  nagy számú szövegtanú alapján igazolta,  hogy a ma kezünkben tartott  Biblia
szövege tisztán megőrződött az évszázadok folyamán. 

Jézus szavaival élve: „Mert bizony mondom nektek, hogy amíg az ég és a föld el nem
múlik,  egy ióta vagy egy vessző sem vész el  a törvényből,  míg az  egész  be nem
teljesedik” (Mt 5:18). 
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„Ha  az  Újszövetség  szövegének  jelen  állapotát  összehasonlítjuk  más  ókori
írásokkal,  azt  kell  mondanunk,  hogy  csodálatosan pontosan maradt ránk.  A
gondosság, amivel az újszövetségi írásokat másolták, kétségkívül a szent igék
iránti  mélységes  tisztelet  eredménye...  Más  ókori  írásművekkel  összevetve
páratlan,  hogy  milyen  romlatlanul  fennmaradt  az  Újszövetség  szövege
használat és áthagyományozás közben” (Benjamin B. Warfield: Introduction to
Textual Criticism of the New Testament, Hodder & Stoughton, London, 1907.
pp. 12-13.). 

„Az Újszövetség szövege nem csak sokkal több kéziratban maradt fenn, mint az
ókori  irodalom bármely  más  alkotása,  hanem  torzulásmentesebben maradt
ránk  a  többi  jelentős  könyv  szövegénél:  olyan  formában,  amely  99,5
százalékban őrzi  az eredetit” (Norman L.  Geisler,  William E. Nix:  A General
Introduction to the Bible, Moody Press, Chicago, 1980. p. 367.). 

„Megingathatatlan  bizonyítékok  állnak  rendelkezésünkre  arra  vonatkozóan,
hogy  a  Szentírás  lényegében  úgy  jutott  el  hozzánk,  amint  azt  eredetileg
lejegyezték” (Frederic Kenyon:  The Bible and Archeology,  Harper, New York,
1940. p. 288.). 

További bizonyítékokért a Biblia pontossága és hitelessége tekintetében
lásd: F. F. Bruce: Az Újszövetség megbízhatósága, Evangéliumi, Budapest,
1993.,  Bruce  M.  Metzger,  Bart  D.  Ehrman:  Az Újszövetség  szövege  –
Hagyományozás, szövegromlás, helyreállítás,  Harmat, Budapest, 2008.,
Josh  McDowell:  Bizonyítékok  a  keresztyén  hit  mellett,  KIA,  Budapest,
2004.,  pp.  33-115.,  Lee  Strobel:  A  Jézus-dosszié,  Harmat,  Budapest,
2006. pp. 21-86.

2. Ellentmondások a Korán és a Biblia között 

2.1. Jézus keresztre feszítése 

Korán: „...és [mivel]  azt  mondták:  'Megöltük Jézust,  a Messiást,  Mária fiát,  Allah
küldöttét'  –  holott  [valójában]  nem  ölték  meg  őt  és  nem  feszítették  keresztre,
hanem [valaki  más]  tétetett  nekik  [Jézushoz]  hasonlóvá [és  azt  ölték  meg].  Akik
[Jézust] illetően összekülönböztek, azok kétségben vannak felőle. Nincs tudomásuk
róla,  csupán  vélekedésüket  követik.  Bizonyosan  nem  ölték  meg  őt,  ellenkezőleg,
Allah magához emelte őt. Allah hatalmas és bölcs” (Korán, 4:157-158).

Biblia: „Miután kigúnyolták, levették róla a köpenyt, felöltöztették a saját ruhájába,
és  elvitték,  hogy  keresztre  feszítsék...  Miután  megfeszítették,  sorsvetéssel
megosztoztak a ruháin...  Vele együtt feszítettek keresztre két rablót is, az egyiket a
jobb, a másikat a bal keze felől... Jézus pedig ismét hangosan felkiáltott, és kilehelte
lelkét”  (Mt  27:31-56,  Mk  15:20-41,  Lk  23:26-49,  Jn  19:16-30).  „...tudjátok  meg
valamennyien, Izráel egész népével együtt, hogy a názáreti Jézus Krisztus neve által,
akit ti megfeszítettetek, akit Isten feltámasztott a halálból: őáltala áll előttetek ez az
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ember egészségesen” (ApCsel 4:10). 

Történelmi  források: „Christust,  akitől  nevük  ered,  Poncius  Pilátus,  Júdea
prokurátora  Tiberius  uralkodása  idején  kivégeztette”  (Tacitus  [Kr.  u.  55-120]:
Annales,  XV. 44.).  „ A keresztények, tudod, mindmáig egy embert imádnak: azt a
kiváló  személyt,  aki  újszerű  szertartásaikat  megalkotta,  és  akit  emiatt  keresztre
feszítettek”  (Szamoszatai  Lukianosz  [II.  század]:  Peregrinus  halála,  11-13.).  „Azt
tanították:  Húsvét előestéjén Jézust [keresztre] akasztották. Negyven napon át egy
hírnök járt előtte (aki azt hirdette): 'Meg fogják kövezni őt, mert varázslást űzött, és
tévútra csábította Izráelt. Aki mondani tud valamit az érdekében, álljon elő, és vegye
védelmébe  őt.'  Mivel  azonban  semmit  sem  hoztak  fel  az  érdekében,  húsvét
előestéjén  [keresztre]  akasztották”  (Talmud,  Szanhedrin  43a,  vö.  Szanh.  10:11,  j.
Szanh. 7:12, Tg. Eszter 7:9). „Ebben az időben élt Jézus, ez a bölcs ember, ha ugyan
szabad őt embernek neveznünk. Ugyanis csodákat művelt és tanította az embereket,
akik szívesen hallgatják az igazságot és sok zsidót és sok görögöt megnyert. Ő volt a
Krisztus. És ámbár főembereinek följelentésére Pilatus  keresztre feszítette, most is
hívek maradtak hozzá azok, akik szerették” (Josephus Flavius:  A zsidók története,
XVIII. 3.). „Mi hasznuk volt a zsidóknak abból, hogy  kivégeztették bölcs királyukat?
Nem sokkal később a királyságukat lerombolták” (Mara bar Szerapion). 

2.2. Hány lánya volt Jetrónak? 

Korán: „Amint Madyan felé vette útját, azt mondta: 'Az Uram talán az egyenes útra
vezérel engem!' Amikor Madyan vizéhez érkezett le, egy csapat embert talált ott,
akik itattak. És mellettük két nőt talált, akik visszatartották [jószágukat a víztől]. Azt
mondta: 'Mi van veletek?' 'Nem itathatunk addig', – mondták –, 'amíg a pásztorok
vissza  nem  viszik  [az  állataikat]!  Az  atyánk  hajlottkorú  öregember.'  [Mózes]
megitatott kettőjüknek. Aztán félrevonult az árnyékba és azt mondta: 'Uram! Bizony
szükségem lenne valami  jóra,  amit  leküldenél  nekem!'  És  odajött  hozzá szabódó
járással  a  két  [nő] közül  az  egyik  és  azt  mondta:  'Az  atyám  hív  téged,  hogy
odaadhassa  neked  a  fizetséget  azért,  hogy  megitattál  nekünk.'  Miután  odament
hozzá és elmesélte neki a történetet, az azt mondta neki: 'Ne félj! Megmenekültél a
vétkes néptől.' A két [nő] közül az egyik azt mondta: 'Apácskám! Szegődtesd őt! Nem
szegődtethetsz jobbat, mint azt, aki erős és megbízható!' 'Hozzád adnám az egyik
leányomat feleségül' – mondta az –, 'azzal a feltétellel, hogy hozzám szegődsz nyolc
esztendőre.  Ha letöltöd a tíz  [esztendőt]  – az rajtad áll.  Nem akarok nehézséget
támasztani neked. Úgy találod majd – ha Allah is úgy akarja –, hogy jóravaló vagyok a
jóravalók között'” (Korán, 28:22-27). 

Simon Róbert jegyzete, melyet e versekhez fűzött:  „Speyer 249-51 szerint a
koráni történetben az Ótestamentum három epizódja ötvöződött össze: Mózes
találkozása Jethró leányaival  a kútnál  (2Móz: 2:15 kk);  Ábrahám szolgájának
Eliezernek találkozása Rebekával (1Móz 24:11 kk) és Jákob találkozása Ráhellel
(1Móz 29:9 kk)” (Simon Róbert:  A Korán világa, Helikon, Budapest, 2001. p.
299.). A történet hitelességét tehát már az is nagyban aláássa, hogy Mohamed
a hallott  hasonló  ószövetségi  történeteket  összekeverte,  összemosta.  Vajon
mennyiben  származhat  ilyen  pontatlanság  isteni  kinyilatkoztatásból,  és
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mennyire  a  hibás  emberi  emlékezetből,  vagy  a  tények  szándékos
elferdítéséből? 

Biblia: „A fáraó is meghallotta ezt a dolgot, és halálra kerestette Mózest. De Mózes
elmenekült  a  fáraó elől.  Midján  földjén  állapodott  meg,  és  leült  ott  egy  kútnál.
Midján papjának volt hét leánya. Ezek odajöttek, vizet merítettek és megtöltötték a
vályúkat, hogy megitassák apjuk juhait” (2Móz 2:15-21). 

2.3. Mózes születésének elbeszélése 

A  Korán  és  a  Biblia  között  eltérések  mutatkoznak  abban  is,  ahogyan  Mózes
születésének történetét elbeszéli. A Korán szerint Mózest a tengerbe vetették, és a
fáraó felesége fogadta fiává, a Biblia szerint pedig a Nílusba, és a fáraó lánya fogadta
fiává. 

Korán: „És azt sugalltuk Mózes anyjának, hogy: 'Szoptasd őt! Ha pedig félsz miatta,
akkor vesd őt a tengerbe, s ne félj és ne legyél szomorú! Vissza fogjuk adni őt neked
és  küldötté  tesszük  őt  a  küldöttek  között.'  És  fölszedte  őt  Fáraó  családja,  hogy
ellenségük és bánatuk legyen. Bizony, Fáraó, Hámán és csapataik bűnösek voltak!
Fáraó  felesége azt mondta: 'Az én és a te szemed gyönyörűsége [lesz]! Ne öljétek
meg! Még hasznunkra válhat, vagy gyermekünkké fogadhatjuk őt!'” (Korán, 28:7-9). 

Simon Róbert jegyzete: „Az Ótestamentumban Fáraó leánya szerepel, l. 2Móz
2:5.  A Koránban Fáraó felesége (l. még 66:11) a hívő asszony példaképeként
jelenik  meg  (l.  Künstlinger,  Die  'Frau  Pharaos'  in  Kuran 132-5).  Itt  olyan
szavakat használ, mint Potiphar Józseffel szemben (l. 12:21)” (A Korán világa,
p. 299.). Itt ismét két történet összemosását látjuk. 

Biblia: „Egy Lévi házából való férfi elment, és feleségül vette Lévi egyik leány utódját.
Az  asszony  teherbe  esett,  és  fiút  szült.  Amikor  látta,  hogy  milyen  szép,  három
hónapig rejtegette. Amikor azonban nem tudta már tovább rejtegetni,  fogott egy
gyékénykosarat,  bekente  szurokkal  és  gyantával,  majd  beletette  a  gyermeket,  és
kitette  a Nílus partján a sás közé. A gyermek nővére pedig ott állt távolabb, hogy
megtudja,  mi történik  vele.  A fáraó  leánya éppen odament,  hogy megfürödjék  a
Nílusban, cselédei meg ott járkáltak a Nílus partján... Amikor a gyermek nagyobb
lett, elvitte a fáraó leányához, aki a fiává fogadta” (2Móz 2:1-10).

2.4. Ki volt Mária apja?

Egy  nagyon  érdekes  problémával  találkozhatunk  a  Koránban:  Jézus  anyjának,
Máriának  az  apja  Amrám,  aki  Mózesnek,  Áronnak  és  Mirjámnak  az  édesapja  az
Ószövetségben. A két nőalakot, Máriát és Mirjámot összekeverte Mohamed, noha
közöttük több évszázadnyi időbeli különbség volt. 

Korán: „És [példának állította]  Máriát, Imrán leányát, aki érintetlenül őrizte meg a
szemérmét és mi beléleheltünk a lelkünkből. És ő hitt Ura szavaiban és Írásaiban és
áhítatos volt az áhítatosak között” (Korán, 66:12, vö.: 3:33-36). 
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„E  Jézus-legenda  apokrif  anyagból  –  főleg  Jakab  evangéliumából...  és  a
Gyermekség  evangélium  szír  és  örmény  változatából  és  Mohamed
képzeletéből  ötvöződött  össze...  Utaltam  arra,  hogy  a  Korán  Jézus-
legendájának egyik problémája az, hogy Máriának, Imrán (héber alak: Amrám)
lesz az apja, aki – s ez lehet az összetévesztés egyik oka – nemcsak Mózesnek
és  Áronnak  volt  az  atyja  (2Móz  6:20),  hanem  velük  együtt  Maryamnak  is
(4Móz  26:59),  aki  maga  is  prófétanő  volt  (2Móz  15:20).  A  két  bibliai  alak
párhuzamba állítása, majd azonosítása Mohamed előtt a szíriai keresztények
körében történt” (Simon Róbert: A Korán világa, pp. 83-84.). 

2.5. Kit imádtak az angyalok? 

Korán: „És [emlékezz arra], amikor így szóltunk az angyalokhoz: 'Boruljatok le Ádám
előtt!' És ők mindnyájan leborultak...” (Korán 2:34). 

Biblia: „Amikor pedig bevezeti az  elsőszülöttet a világba, ismét így szól:  'Imádja őt
Isten  minden  angyala!'”  (Zsid  1:6;  a  szövegösszefüggés  alapján  a  Fiú  itt  Jézus
Krisztus). Talán e versből kiindulva írta meg Mohamed a hasonló jelenetet, melyben
az angyalok Ádám előtt borulnak le – ez azonban bálványimádás lenne, hiszen Ádám
teremtmény. Simon Róbert is elismeri e Korán-versről: „A míthikus anyag ebben a
formában keresztény eredetű,  amelyben bizonyos zsidó elemek is  fellelhetők...  A
legfontosabb  elem,  az  angyalok  imádása  egyértelműen  keresztény  eredetű”  (A
Korán világa, p. 20.). 

2.6. Gedeon vagy Saul tette próbára az embereit a folyóból ivással?

Korán: „Miután  Saul kivonult  csapataival,  azt  mondta  [nékik]:  'Allah  megpróbál
benneteket  egy  folyóval.  Aki  iszik  belőle,  az  nem  tartozik  hozzám,  [s  ismét
hazamehet]. Aki nem kóstolja meg azt, az hozzám tartozik – kivéve azt, aki csak egy
tenyérnyit  kortyol  belőle.'  Ekkor  kevés  kivétellel  [mindenki]  ivott  belőle.  Amikor
[Saul]  és  azok,  akik  vele  együtt  hívők  voltak,  átkeltek  [a  folyón],  akkor  ezt
mondták...” (Korán 2:249). 

„'Allah  megpróbál  benneteket  egy  folyóval'  (inna'llaha  mubtala-kum
binaharin): Mohamed e motívummal Sault Gedeonnal téveszti össze (l. Bír 7:4-
8, közrejátszhatott talán 1Sám 14:24-30).” (Simon Róbert:  A Korán világa, p.
71.).  Ismét  felmerül  a  kérdés:  mennyire  elfogadható,  hogy  az  isteni
kinyilatkoztatás ilyen tévedést tartalmazzon? 

Biblia: „Akkor ezt mondta Gedeonnak az ÚR: Még ez a nép is sok. Vezesd le őket a
vízhez, hadd tegyem próbára őket ott! Amelyikről azt mondom neked, hogy menjen
veled, az menjen veled. De akiről azt mondom neked, hogy ne menjen veled, az ne
menjen! Akkor  Gedeon levezette a népet a vízhez. Az ÚR pedig ezt mondta neki:
Mindazokat, akik nyelvükkel nyaldossák a vizet, ahogyan a kutya nyaldossa, állítsd
külön,  meg  azokat  is,  akik  letérdelve  isznak!  És  azok,  akik  nyaldosták  a  vizet,
háromszázan voltak.  A nép többi része letérdelve,  kezét a szájához emelve itta a
vizet. Az ÚR ezt mondta Gedeonnak: Ezzel a háromszáz emberrel, akik nyaldosták a
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vizet, szabadítalak meg benneteket, és adom a kezedbe Midjánt. A nép többi része
pedig menjen haza!” (Bír 7:4-8).

2.7. Belépés a Szentek Szentjébe 

Korán: „Az  ő  Ura  kegyesen elfogadta  [a  leányt]  és  [az  az  Úr  akaratából]  illendő
módon  nőttön  növekedett.  Zakariás  vette  őt  gondjaiba.  Valahányszor  Zakariás
belépett  hozzá  a  szentélybe,  úgy  találta,  hogy  minden szükségessel  el  van  látva
[anélkül, hogy valaki is gondoskodott volna róla]. 'Mária' – mondta [neki] – Honnan
van neked [mind]ez?'  Ő [pedig]  azt mondta:  'Allahtól.'  Allah ellátja azt,  akit akar,
számadás nélkül” (Korán 3:38). 

Biblia: „Miután ezeket így rendezték el: a sátor első részébe mindenkor bejárnak az
istentiszteleti szolgálatot végző papok, a másodikba azonban csak évenként egyszer
és egyedül a főpap mehet be azzal a vérrel, amelyet bemutat önmagáért és a nép
tudatlanságból eredő vétkeiért” (Zsid 9:6-7, vö. 3Móz 16:2-29). 

„Egyes legendaszerű iszlám hagyományok szerint a fiatal Mohamed, még meghívása előtt,
nagybátyjával,  Abu  Talibbal  karavánutat  tett  Szíriába.  Ott  egy  Bahira  nevű  keresztény
szerzetessel  találkozott...  Mohamed első feleségének,  Hadigának Waraqa ibn Naufal  nevű
unokatestvére  állítólag  keresztény  volt.  A  Koránban  szereplő  bibliai  szövegeket  és
hagyományokat közelebbről tekintve, az a benyomásunk, hogy Mohamed ezeket nem írott
szövegként, hanem szóban előadott hagyományok formájában ismerte meg és – lényegesen
átalakítva – adta tovább” (Joachim Gnilka: Biblia és Korán, p. 69.).

„Ha  összehasonlítjuk  Mohamed  elbeszéléseit  az  ősatyákról  (patriarchákról),  az
ótestamentumi prófétákról vagy Krisztusról a Biblia történeteivel, nyomban szembetűnik az a
nagyszámú félreértés,  amely csak akkor válik  érthetővé,  ha feltételezzük,  hogy Mohamed
egyes  legendákról  csupán  hallott,  de  a  Bibliát  nem  látta.  Érthető,  hogy  a  zsidók  és  a
keresztények később vele folytatott vitáikban mindig újból ezekre a dolgokra hivatkoztak, és
ezzel  kellemetlen helyzetbe  hozták”  (Helmut von Glasenapp:  Az öt  világvallás,  Gondolat,
Budapest, 1975. pp. 334-335.). 

3. Ellentmondások a Koránban

Azon  túlmenően,  hogy  a  Korán  és  a  Biblia  között  vannak  ellentmondások,  találhatunk  a
Koránon belül is ellentmondásokat: 

3.1. Miből teremtetett az ember? 

Vérrögből: „Hirdess Urad nevében, aki teremtett,  vérrögből teremtette az embert”
(Korán 96:1-2).

Agyagból: „És teremtettük hajdan az embert  száraz agyagból, megformált sárból”
(Korán, 15:26). 
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Porból: „Jézus olyan Allah előtt, mint Ádám. Porból teremtette őt, majd azt mondta
neki: 'Legyél!' – és lett” (Korán 3:59). 

Semmiből:  „Vajon  nem  emlékezik  az  ember,  hogy  megteremtettük  őt  korábban,
amikor nem volt semmi sem?” (Korán 19:67). „Vagy a semmiből teremtettek? Vagy
talán ők a teremtők?!” (Korán 52:35). 

Spermacseppből: „Megteremtette az embert egy spermacseppből; és lám, ő [mégis]
nyilvánvaló perlekedő” (Korán 16:4). 

3.2. Szabad-e kényszert és erőszakot alkalmazni a hittérítésben? 

Nem:  „Nincs  kényszer  a  vallásban! Immár  látszik  az  igaz  út  különbsége  a
tévelygéstől” (Korán 2:256). 

„Tudjuk, hogy 'az Írás népével' (a zsidókkal és a keresztényekkel) szemben sem
Mohamed, sem a klasszikus iszlám gyakorlata  nem alkalmazott kényszert az
iszlám felvételére” (Simon Róbert: A Korán világa, p. 72.). 

Igen: „És kihirdetés [hangzik el] Allah és a küldötte részéről az emberek előtt a nagy
zarándoklat  napján,  hogy  Allah  és  küldötte  minden  kötelezettségtől  mentesek  a
pogányokkal  szemben.  Ha  megbánással  fordultok  [Allahhoz],  az  jobb  nektek.  Ha
azonban  elfordultok,  akkor  tudnotok  kell,  hogy  nem  fogjátok  meghiúsítani  Allah
[rendelkezését]. És fájdalmas büntetésről adj hírt azoknak, akik hitetlenek... Ha tehát
a szent hónapok letelnek, akkor öljétek meg a pogányokat, ahol csak föllelitek őket!
Fogjátok  el  őket!  Ostromoljátok  meg  őket!  Állítsatok  nekik  csapdát  az  összes
leshelyről... Harcoljatok azok ellen – azok között, akiknek az Írás adatott –, akik nem
hisznek Allahban és a Végső Napban és nem tekintik tilalmasnak azt, amit Allah és az
ő küldötte megtiltott és nem vallják az igaz vallást” (Korán 9:3, 5, 29). 

„A zsidók mellett meghirdeti a keresztények elleni harcot is” (Simon Róbert: A
Korán világa, p. 201.). 

3.3. Megbocsátja-e Allah a bálványimádást? 

Nem: „Allah nem bocsátja meg, hogy [más isteneket] társítanak mellé. Ami [vétek]
ez alatt van, azt megbocsátja annak, akinek akarja. Aki [más istent] társít Allah mellé,
az hatalmas bűnt eszel ki” (Korán 4:48). „Allah nem bocsátja meg azt, hogy [más
isteneket]  társítanak mellé.  Ami ez alatt  van,  azt  megbocsátja,  akinek akarja.  Aki
Allah  mellé  [más  isteneket]  társít,  az  [az  igaz  úttól]  messze  bolyongva tévelyeg ”
(Korán 4:116). 

Igen: „Az Írás birtokosai azt kívánják tőled, hogy [küldetésed bizonyságául] küldess le
nekik egy Írást az égből. Mózestől [hajdan] ennél nagyobbat kívántak, [amikor] azt
mondták  [neki]:  'Mutasd  meg  nekünk  Allahot  szemmel  láthatóan!'  És
istentelenségükért mennykő sújtotta őket. Aztán elővették az [arany]borjút – miután
nyilvánvaló  bizonyítékokat  kaptak.  Ám  mi  elnéztük  ezt és  nyilvánvaló  hatalmat
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adtunk Mózesnek” (Korán 4:153). 

3.4. Vízbe fulladt-e a fáraó? 

Nem: „És  általvezettük  Izráel  fiait  a  tengeren.  És  követte  őket  Fáraó a  seregével
föllázadva  [az  isteni  elrendelés  ellen]  és  áthágva  [azt].  Amikor  végül  közel  állt  a
megfulladáshoz, [Fáraó] azt mondta: 'Hiszem, hogy nincs más Isten, csak az, akiben
Izráel fiai hisznek. Azok közé tartozom, akik alávetik magukat [neki].' [Allah pedig így
szólt]:  'Most?!  Korábban azonban nem engedelmeskedtél,  és azok közé tartoztál,
akik romlást okoznak.  A mai napon mégis megmentünk téged tested szerint, hogy
[csodás]  jel  legyél  azoknak,  akik  utánad  lesznek.  Bizony  számosan  vannak  az
emberek között, akik ügyet sem vetnek a mi jeleinkre'” (Korán 10:90-92). 

Igen: „'Tudhatod pedig' – mondotta ő –, 'hogy e [jeleket] senki más, csakis az egek és
a föld Ura küldte le látható bizonyságok gyanánt. Fáraó! Úgy vélem, hogy elvesztél.'
És [Fáraó] el akarta ijeszteni őket a földről.  És vízbe fullasztottuk őt és mindazokat,
akik vele voltak” (Korán 17:102-103). 

4. Teológiai különbségek a Biblia és a Korán között 

4.1. Isten, Szentháromság 

Biblia: monoteista, de tanítja a Szentháromságot: Ézs 43:10, 44:6-8, Mt 28:19, 2Kor
13:14. Korán: monoteista (5:73, 112:1-4), tagadja a Szentháromságot (5:73). 

4.2. Jézus Krisztus 

Biblia: ő a megtestesült Isten (Jn 1:1, 14, Kol 2:9), keresztre feszítve kivégezték (1Pt
2:24), feltámadt a halálból (Jn 2:19-20), Isten fia (Mk 1:1, Jn 3:16). Korán: nem Isten
(5:17, 75), nem feszítették keresztre (4:157), így nem is támadt fel a halálból, nem
Isten fia (9:30). 

4.3. A Szentlélek 

Biblia: a Szentháromság harmadik személye, Isten, aki Jézusról tesz bizonyságot (Jn
14:26, 15:26). Korán: a Szentlélek nem más, mint Gábriel angyal (2:97, 16:102). 

4.4. Üdvösség 

Biblia: kegyelemből, hit által (Ef 2:8-9). Korán: jó cselekedetek alapján (3:135, 7:8-9,
21:47, 49:14, 66:8-9). 

4.5. Az istentisztelet napja 

Biblia: az Ószövetségben szombat (2Móz 20), az Újszövetségben Jézus feltámadása
miatt vasárnapra változott (ApCsel 20:7, 1Kor 16:1-2). Korán: péntek (62:9). 
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5. Meghökkentő versek a Koránban 

A következő verseket meghökkentő tartalmuk miatt érdemes összegyűjtenünk: 

5.1. Jézus csecsemőként a bölcsőben is tudott beszélni: „[Mária] akkor [a gyermek Jézusra]
mutatott.  Azok  azt  mondták:  'Hogyan  beszélhetnénk  egy  kisgyermekkel,  [aki  még]  a
bölcsőben [fekszik]?' [A gyermek] azt mondta: 'Allah szolgája vagyok! Odaadta nékem az Írást
és prófétává tett'” (Korán 19:29-30). 

5.2. Salamon tudott beszélni a madarak nyelvén: „És Salamon lépett Dávid örökébe. Azt
mondta:  'Ti  emberek!  Megtaníttattunk  a  madarak  nyelvére  és  mindenféle  dolog  adatott
nékünk. Bizony, nyilvánvaló kegy ez!” (Korán 27:16). 

5.3.  A  madarak  mellett  a  hangyák  is  beszélnek: „Amikor  végül  elérkeztek  a  hangyák
völgyébe, egy hangya ezt mondta: 'Ti hangyák! Menjetek be bolyaitokba, nehogy Salamon és
csapatai széttapossanak benneteket, anélkül, hogy észrevennék!'” (Korán 27:18). 

5.4. A nőket fegyelmezés céljából meg kell verni: „A férfiak fölötte állnak a nőknek, mivel
Allah előnyben részesített közülük egyeseket másokkal szemben, s amiatt, amit javaikból [a
nőkre] költenek. A jóravaló asszonyok engedelmeskednek és vigyáznak arra, ami [a kívülállók
számára] rejtve van, mivel Allah vigyáz [arra]. Akiknek nyakaskodó természetét félitek, azokat
intsétek  meg,  kerüljétek  őket  [a  házastársi]  ágyakban és  lássátok  el  a  bajukat!  Ha [már]
engedelmeskednek nektek, ne keressétek ellenük [a kényszerítés] más útját! Allah magasztos
és nagy” (Korán 4:34). 

5.5. A paradicsomban szüzek vannak, hogy örömet szerezzenek a férfiaknak: „Szemérmes
tekintetű  [szüzek]  vannak  ott,  akiknek  őelőttük  sem  ember,  sem  dzsinn  nem  vette  el  a
szüzességét” (Korán 55:56). „És a jobbkéz felőliek! Milyenek a jobbkéz felőliek? Tövis nélküli
krisztustövis-fák,  és  [virággal]  borított  akácfák  között  messzire  nyúló  árnyékban  lesznek,
csobogó  vízzel,  sok  gyümölccsel,  amelyet  szakadatlanul  és  akadálytalanul  [ehetnek],
fölmagasított  ágyakon;  [hurikkal],  akiket  [külön]  teremtéssel  teremtettünk,  és  tettük  őket
szüzekké, szerelemmel szeretőkké, egykorúakká – a jobbkéz felőliek számára: csapatostól a
hajdanvoltak közül, és csapatostól a későbbiek közül [is]” (Korán 56:27-40). „Az istenfélőket
pedig  győzelmük  helye  várja,  kertek  és  szőlők,  és  duzzadó  keblű,  egykorú  [hurik],  és
csordultig telt kupa; nem hallanak ott sem üres fecsegést, sem meghazudtolást – [mindezt]
fizetségképpen a te Uradtól: ajándék [és] elszámolás gyanánt” (Korán 78:31-36). 

Befejezés

„Mohamed  azzal  alapított  birodalmat,  hogy  gyilkolt,  Krisztus  azzal,  hogy  meggyilkoltatta
magát. Mohamed úgy választotta meg módszereit és eszközeit, hogy emberi számítás szerint
győzzön, Krisztus pedig úgy, hogy emberi számítás szerint legyőzzék. Mármost ha a muszlim
vallás (átmenetileg) győzedelmeskedett, ez csupán azt bizonyítja, hogy a kereszténységnek
felsőbb erők segítsége nélkül alul kellett volna maradnia” (Blaise Pascal: Gondolatok, II. 13.). 
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