
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

  

    

 

 

  

 

     
     

   
    

 

 
       

 

 

    

 

Jämförelse mellan islam och kristendom

  Jesus och Mohammed, islam och 
kristendom:  En jämförelse sida vid sida

Syftet med denna webbplats är  inte att  främja  någon  särskild religion, inte heller kristendomen.
TROP gillar dock att motbevisa nonsens, som t.ex. påståendet att Mohammed och Jesus predikade

 moraliskt likvärdiga budskap eller att alla religioner är likadana.

"Jag ska sätta skräck i hjärtat på dem som
inte tror. Slå därför av deras huvuden och slå

av varenda fingertopp av dem."  "Allah"
(Koranen 8:12)

"Bekämpa alla på Allahs väg och döda
  dem som inte tror på Allah."

Muhammad (Ibn Ishaq 992)

"Älska din nästa och be för dem som förföljer dig."
Jesus (Matteus 5:44)

Även om många muslimer betraktar terrorister som dödar i Allahs namn som brottslingar kan de inte
förneka att Mohammed också dödade i Allahs namn.  Vilket exempel på Jesus efterliknar de
kristna som får dem att förväxlas med terrorister och brottslingar?

Varje år  bränns  eller  bombas  tusentals kristna hem och kyrkor av muslimska grupper, och  hundratals
kristna, inklusive dussintals  präster,  pastorer,  nunnor  och andra  kyrkliga medarbetare, mördas av 
islamiska extremister. Den så kallade motiveringen varierar, från anklagelser om  apostasi  eller
evangelism  till påstådd "hädelse" eller "förolämpning"  av  islam. Oskyldiga människor har till och 
med hackats ihjäl av fromma muslimer på grund av  karikatyrer.

Ändå finns det få eller inga våldsamma repressalier från religiösa kristna mot  diskriminering,
kidnappning,  våldtäkt,  tortyr,  lemlästning  och  mord  som rutinmässigt rapporteras från länder med 
muslimsk majoritet. Det finns inte heller någon betydande dödlig terrorism i Jesu namn, vilket det 
finns i Allahs namn varje dag. Muslimska präster i västvärlden fruktar inte för sin säkerhet på 
samma sätt som deras kristna motsvarigheter.

Den "kristna världen" och den islamiska världen står i skarp kontrast även på andra sätt, från de 
olika villkoren för mänskliga rättigheter och medborgerliga friheter till ekonomisk status.
Förvånansvärt mycket av världens flyktingar är muslimer - vanligtvis försöker de leva i kristna 
länder.

Medan västerländska samhällen tar  "skandaler" som Abu Ghraib och Guantanamo på  allvar  (där 
ingen har dödats), blundar muslimerna rutinmässigt för sina egna fruktansvärda grymheter, till
och med de som begås uttryckligen i Allahs namn. Den muslimska världen har ännu inte bett om
en enda ursäkt för de hundratals miljoner människor som förintades under århundraden av
obeveklig jihad och slaveri.

Dessa skarpa skillnader har med största sannolikhet sina rötter i  de bakomliggande religionerna, 
som börjar med de olika läror och exempel som Jesus och Mohammed har gett...
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Jämförelse mellan islam och kristendom 

  
Jesus... 

 
Stenade kvinnor för äktenskapsbrott. 

(Muslim 4206) 

"Låt den som är utan synd kasta den 
första stenen." 
(Johannes 8:7) 

 
 

 

 

 

 

Tillåtet att stjäla från icke-troende. 
(Bukhari 44:668, Ibn Ishaq 764) 

"Du skall inte stjäla." 
(Matteus 19:18) 

Tillåten lögn. 
(Sahih Muslim 6303, Bukhari 49:857) 

"Du skall inte vittna falskt." 
(Matteus 19:18) 

Ägde och handlade med slavar. 
(Sahih Muslim 3901) 

 
Varken ägde eller handlade med slavar. 

halshöggs 800 judiska män och pojkar. 
(Abu Dawud 4390) 

 
Ingen har halshuggits. 

Mördade dem som förolämpade honom. 
(Bukhari 56:369, 4:241) 

Predikade om förlåtelse. 
(Matteus 18:21-22, 5:38) 

 

 

 
"Om någon slår dig på den högra 

kinden, vänd honom också den andra 
till." (Matteus 5:39) 

 

 

"Saliga är de fredsskapande, för de 
skall kallas Guds söner" (Matteus 5:9). 

Han gifte sig med 13 fruar och hade 
sexslavar. 

(Bukhari 5:268, Koranen 33:50) 

 
Var i celibat. 

Sov med ett 9-årigt barn. 
(Sahih Muslim 3309, Bukhari 58:236) 

 
Har inte haft sex med barn. 

Beordrade mord på kvinnor. 
(Ibn Ishaq 819, 995) 

 
Har aldrig skadat en kvinna. 

 
 

 

 
"Saliga är de ödmjuka, ty 

de skall ärva jorden." 
(Matteus 5:5) 

Mohammed...

  

 

  "Jag har fått order om att kämpa mot
människor tills de vittnar om att det inte
finns någon annan gud  än Allah och att
Mohammed är Allahs budbärare"

(Muslim 1:33)

  
 

 

"Om någon bryter mot
förbudet mot er,

Överträd också mot honom" 
(Koranen 2:194)

Jihad på  Allahs väg höjer ens position 
paradiset med hundra gånger.  

(Muslim 4645)

"Åh ni som tror! Bekämpa de otrogna 
som är nära er.

och låt dem finna hårdhet hos dig."
(Koranen 9:123)

"Den som lever genom
svärd  kommer att dö

  genom svärd."
(Matteus  26:52)



Beordrade 65 militära 
kampanjer och räder under 
sina tio sista år. (Ibn Ishaq ) 

Beordrade inga militära kampanjer 
och gav inte heller något godkännande 
till krig eller våld. 

Dödade fångar som tagits till fånga i 
strid. 

(Ibn Ishaq 451) 

Tog aldrig fångar. 
Aldrig dödat någon. 

Uppmuntrade sina män att våldta förslavade 
kvinnor. 

(Abu Dawood 2150, Koranen 4:24) 

Har aldrig uppmuntrat 
till våldtäkt. Aldrig 
förslavat kvinnor. 

Krävde tillfångatagna slavar och 
en femtedel av allt annat byte 
som togs i krig. 

(Koranen 8:41) 

"Människosonen kom inte 
för att bli betjänad utan för 
att tjäna. " (Matteus 20:28) 

Han blev aldrig torterad, men torterade 
andra. 

(Muslim 4131, Ibn Ishaq 436, 595, 734, 764) 

Han har lidit tortyr, men har aldrig 
torterat någon. 

"Kämpa mot dem tills det inte finns 
någon förföljelse längre och religionen är 

enbart för Allah" (Koranen 8:39).  

Välsignade det brutala mordet på en 
halvblind man 
(al-Tabari 1440) 

 
Helade en blind man 

(Mark 8:28) 

Beordrade en slav att bygga den 
predikstol från vilken han predikade islam. 

(Bukhari 47:743) 

 
Tvättade sina lärjungars fötter. 

(Johannes 13:5) 

 
Vilka är de största buden? "Tro på Allah 
och Jihad för hans sak" (Muslim 1:149). 

Vilka är de största buden? "Älska Gud 
och älska din nästa som dig själv." 

(Matteus 22:34-40) 

Krävde skydd av beväpnade livvakter, 
även i en gudstjänstlokal (Koranen 4:102). 

Han tuktade alla som 
försökte försvara honom med 

våld. (Johannes 18:10-12) 

De dog feta och rika av det som 
togs från andra i krig eller krävdes 

av andra i form av tribut. 

 
Krävde ingenting för sig själv. 

Dog utan ägodelar. 

Förespråkade att korsfästa andra. 
(Koranen 5:33, Muslim 16:4131) 

 
Han korsfästes själv. 

Enligt hans anhängare: 
Han fick andra att ge sina liv för 

honom. 
(Sahih Muslim 4413) 

Enligt hans anhängare: 
Gav sitt liv för andra. 
(Johannes 18:11 och andra 
ställen) 

"Älska era fiender och be fö
dem som förföljer er" 

(Matteus 5:44).



 

Kontrast mellan 

Tidiga muslimer och kristna 

 

 

 

 
Levde som krigare.  

Dödade och förföljde religiösa minoriteter. 
 

(I islams tidiga dagar kunde man 
bli dödad om man inte var muslim.) 

Dödades och förföljdes 
som en religiös minoritet. 

 
(Under kristendomens första tid kunde 
man bli dödad för att man var kristen). 

 
 

 

 
 

 

 

 
Han tog inte till våld av något slag, 

trots en oerhörd förföljelse. 

 

 
De har gått i århundraden utan att förklara 

ett heligt krig. 

Plundrade och levde på andras rikedomar. De gav bort sina ägodelar till behövande. 
(Apg 2:44-45) 

Fångade och förslavade icke-muslimska 
människor. 

De betraktade sig själva som andras 
slavar. 

Förde krig för att hindra medlemmarna 
från att lämna religionen. Dödade 
avfällingar. 

 
Inga uppgifter om aggressioner mot 

apostater. 

Mohammeds
följeslagare...

 

  

 

 

 

  Jesus 
lärjungar...

Levde som harmlösa hippies.

Betoning på Jihad (Mohammeds 
väg)

"Den som kämpar för att Allahs
ord är överlägset, kämpar för 
Allahs  sak" (Bukhari  53:355).

Betoning på evangelisation (Jesu väg)

"Gå ut i hela världen och förkunna 
evangeliet för alla varelser" 

(Matteus 15:16).

Attackerade och erövrade befolkningen i
delar av 28 moderna länder bara under 

de första tre decennierna efter 
Mohammeds död.

Förklarade heligt krig mot folk från 
fem stora världsreligioner bara under 
de första 100 åren efter Mohammeds 
död.



 

Jesu lärjungar använde aldrig våld mot 
varandra (eller någon annan). 

De första 240 åren: De första 240 åren: 

11 av de 32 första kaliferna 
mördades av andra muslimer. 

14 av de 25 första påvarna 
martyriserades av hedningar (ingen av 
kristna). 

Kaliferna var polygama och upprätthöll 
harem med hundratals tillfångatagna 
sexslavar. 

 
Påvarna förväntades vara celibatära. 

Islamiska moskéer som finansieras genom 
skatter från underkuvade icke-muslimer 
(jizya). 

 

 

 

Kontrast mellan 
Islamisk undervisning och kristendomen 

 
Koranen 

 
Bibeln 

 

Historisk kontext som finns 
i bibeltexten 

Måste kunna arabiska för att "förstå" 
Koranen fullt ut (enligt muslimska 

försvarare). 

Universal. Kan översättas till andra 
språk utan att behöva kommenteras. 

Koranens kronologiska 
utveckling går från fred till våld. 

Bibelns kronologiska utveckling 
går från våld till fred. 

Orden "tortyr" och "straff" förekommer sex 
gånger oftare i Koranen än i Nya testamentet. 

Ordet "kärlek" förekommer fem gånger 
oftare i Nya testamentet än i Koranen. 

Innehåller inte ett enda ursprungligt moraliskt 
värde. 

Bergspredikan och andra. 

  
  
 
 

Externa källor (Hadit och Sira) som
  är nödvändiga för att översätta
  Koranen.

Mohammeds egna familjemedlemmar
hamnade snabbt i väpnat krig mot  
varandra.

Kristna kyrkor som upprätthåll
genom frivillig tiondel från de 

kristna.



Lidande är en ursäkt för våldsam hämnd 
och för att införa islam med våld. 

 
"Döda dem där ni finner dem och fördriv 
dem från de platser där de fördrev er, för 
förföljelse [av muslimer] är värre än slakt 
[av icke-troende]... och bekämpa dem 

tills förföljelsen upphör och religionen är 
för Allah." 

(Koranen 2:191) 

Lidande bygger karaktär 
 

"Vi gläds också åt våra lidanden, 
eftersom vi vet att lidandet skapar 

uthållighet, uthållighet ger karaktär och 
karaktär ger hopp" (Rom 5:4). 

Betoning på denna värld 
 

"Och Allah har gjort er till arvtagare till 
deras land. 

och deras bostäder och egendom" 
(Koranen 33:27) 

Betoning på nästa 
 

"Mitt rike är inte ett rike av denna värld" 
(Johannes 18:36, se även Lukas 14:33) 

Döda, konvertera eller underkuva kristna och 
judar. 

(Koranen 9:29) 

Dela med sig av sin tro med mildhet och 
respekt. (1 Petrus 3:15) 

Martyrer som mördare 
 

"Allah har köpt av de troende deras personer 
och deras ägodelar; för deras del (i gengäld) 

är trädgården (Paradiset): de kämpar för 
Hans sak, och dödar och blir dödade". 

(Koranen 9:111) 

Martyrer som martyrer 
 

"Som det står skrivet: "För din skull 
dödas vi hela dagen, vi räknas som 

får till slakt." (Romarbrevet 8:36). 

 
 

 

 
 

 

Bestraffning 
 

"Låt inte barmhärtighet hindra 
er från att utföra Guds lag..." 

(Koranen 24:2) 

 
 

 
 

Att låta  Gud döma apostater

"Ty vi känner honom som har sagt:
'Hämnden tillhör mig, jag ska ge igen',
säger Herren. Och återigen: 'Herren 

skall döma sitt folk'" 
(Hebreerbrevet 10:25-30).

Nåd

"Kärleken är  tålmodig. 
Kärlek är vänlig... Den för 

inga register över fel."
(1 Korintierbrevet 13:4-5)

Att döda apostater

"De önskar bara att ni skulle förkasta tron,
som de gör, och på så sätt vara på samma 
fot (som  de): Men ta inte vänner från deras 

led tills de flyr på Allahs väg (från det 
förbjudna). Men om de blir apostater, grip 
dem och döda dem var ni än hittar dem"
(Koranen 4:89, även Bukhari 52:260, 83:37...)



Välgörenhet och icke-troende 
 

Barmhärtighet mot andra muslimer - 
hänsynslöshet mot otrogna. Muslimerna 

varnas för att inte bli vänner med dem som 
står utanför tron. De måste till och med se till 
att deras välgörenhets tionde (zakat) stannar 

inom den egna identitetsgruppen. 
(Koranen 48:29, 3:28, Sharia) 

Välgörenhet och icke-troende 
 

Kristna får uttryckligen veta att även de 
som hatar dem har rätt till vänlighet och 

barmhärtighet. De bör älskas 
och tas om hand lika säkert som alla andra 

troende. 
(Mark 10:25-37) 

Koranen instruerar uttryckligen män att 
slå olydiga fruar - som en sista utväg. 

(Koranen 4:34, Sahih Muslim 2127) 

"Män, älska era hustrur och var 
inte hårda mot dem." 

(Ingen tillåtelse att slå kvinnor) 
(Kolosserna 3:19) 

Den tillåter uttryckligen muslimska män att 
våldta sina kvinnliga slavar, även om de redan 

är gifta. (Koranen 4:24, 70:29-30, 23:5-6...) 

Han uppmanar herrar och slavar att 
tjäna varandra som om de tjänade 

Gud. (Efesierbrevet 6:7-9) 

 

 

 
"Gör gott mot dem som hatar dig" 

(Lukas 6:27) 

Allah vill att de otrogna ska irra och gå vilse. 
(Koranen 16:93) 

Gud vill att alla människor ska bli frälsta 
(1 Timoteus 2:4) 

Varnar för att ifrågasätta tron. 
(Koranen 5:101-102) 

Välkomnar intellektuell utmaning. 
(1 Petrus 3:15) 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

Helvetet för otro. 
Goda gärningar räknas inte 

(Koranen 18:102-107) 

Helvetet för dåliga gärningar 
och underlåtenhet att göra vad 

som är rätt. 
(Romarbrevet 2:6-8, Matteus 16:27, Matteus 25:41-45) 

Bedömning 
 

"Strid mot de otrogna och hycklarna! 
Var hård mot dem..." (Koranen 9:73) 

Döm inte 
 

"För när du dömer en annan människa, 
dömer du dig själv..." 

(Romarbrevet 2:1) 

Mohammed är budbäraren
av Allah. Och de som är med 

honom är skoningslösa mot de 
otrogna"

(Koranen 48:29).

Våld  som dygd

"Kampen är föreskriven för er, men ni
ogillar den. Men det är möjligt att ni 

ogillar något som är bra för er och att 
ni älskar något som är dåligt för er.  

Men Allah vet, och ni vet inte."
(Koranen 2:216)

Våld som synd

  "Mina vänner, hämnas inte, utan lämna
utrymme för Guds vrede, för det står 
skrivet: Jag ska hämnas, jag ska betala 
tillbaka, säger Herren. Tvärtom: Om din 
fiende är  hungrig, ge honom mat...'"

(Romarbrevet 12:19-20)



Att ta rikedomar från andra 
 

"Allah lovar er mycket byte 
som ni kommer att fånga..." 

(Koranen 48:20) 

Arbeta för och ge andra rikedomar 
 

"Tjuven får inte längre stjäla, utan 
måste arbeta hårt och göra det som är 
bra med sina egna händer, så att han 
får något att ge till de behövande." 

(Efesierbrevet 4:28) 

Han kallar Allahs förbannelse över 
kristna och andra religioner. 

(Koranen 9:30) 

Han kallar Guds välsignelse 
över dem som förbannar de 

kristna. (Matteus 5:44) 

Arrogans och privilegier Ödmjukhet och tjänande 

 

"Om någon vill bli den förste måste 
han göra sig själv till den siste av alla 

och till allas tjänare." 
(Mark 9:35) 

 

 
 

 
 

"Älska era fiender..." 
(Lukas 6:27) 

 

Kontrast mellan den 
islamiska och den kristna 
världen 

 
Det muslimska 

arvet 

 
Det kristna arvet 

Länder som muslimer vill fly från.  
Länder som muslimer vill fly till. 

Madrassahs som indoktrinerar 
muslimska barn med fanatism 
och terror. 

Missionsskolor som lär kristna och 
muslimer att läsa och skriva. 

Självmordsbombningar för Allah Inga självmordsbombningar för Jesus 

Internationella terroristorganisationer. Internationella 
välgörenhetsorganisationer. 

 
Inga formella 

välgörenhetsorganisationer för icke-
muslimer.  

Mord på 
biståndsarbetare. 

Tillgång till biståndsarbetare. 

  "Ni är det bästa av 
alla  folk, ni är 
utvecklade för 
mänskligheten"
    (Koranen 3:110).

"Åh  ni som tror, ta inte min fiende och er 
fiende till vänner:

Skulle du erbjuda dem kärlek medan de 
förnekar det som har kommit till dig i 

form av sanningen?
(Koranen 60:1)

Ledande leverantör av
katastrofhjälp till 
muslimer.



Kristna i fängelse för apostasi 
eller hädelse. 

 
Religionsfrihet. 

Modernt slaveri i islams namn. Avskaffande i kristendomens namn. 

Muslimska präster som 
ägnar sig åt eller 
godkänner terrorism. 

Kristna präster mördas varje år av 
terrorgrupper som är fulla av 
muslimska präster. 

Några konvertiter som blir terrorister Inga konvertiter som blir terrorister 

Dagligt religiöst våld mot hinduer.  

Dagligt religiöst våld mot judar.  

Dagligt religiöst våld mot buddhister.  

Dagligt religiöst våld mot muslimer.  

Rituell halshuggning av djur Slut på djuroffer 

Religion Teknik och medicin 

Censur Yttrandefrihet 

Intolerans mot kritik av islam. Tolerans för religiösa avvikelser. 

 

Att ge alla religioner 
samma rätt att sprida 
evangelisation. 

Endast konverteringar till islam är tillåtna. Samvetsfrihet. 

Konverterade till kristendomen halshöggs.  

Den mest kända muslimen till minne: 
Osama bin Laden.  

 
 

 

 

Inget.

Inget.

Inget.

Inget.

Inga dödade konvertiter till islam.

Begränsning av andra religioners
 möjligheter att predika sin tro.

Den mest kända  samtida 
kristna: Påven.

Vare sig de är giltiga eller inte är alla klagomål som sekulära kritiker säger sig ha mot  kristendomen,
från kvinnofrågor till slaveri, inte bara en påtaglig del från islam, utan oftast förstärkt.

Medan den katolska kyrkan kritiseras för att den inte tillåter kvinnliga präster, tvingar islams 
fundamentalister kvinnor att bära burka och spränger  skolor som utbildar flickor i luften. Till och 
med aktivister som är kända för att försvara kvinnors rättigheter i den muslimska världen 
rationaliserar  att hålla tillfångatagna kvinnor som sexslavar, eftersom det är uttryckligen tillåtet i 
Koranen.

Medan kristna vanligtvis motsätter sig sex utanför äktenskapet är det bara islamiska purister som 
planterar vuxna som samtycker till det i marken och  stenar  dem till döds. Och om ett homosexuellt

http://rt.com/news/activist-sex-sold-war/
http://www.cnn.com/2015/11/04/asia/afghanistan-taliban-woman-stoning/


par inte får en bröllopstårta från en baptistbakare är det knappast jämförbart med att kastas från en 
hög byggnad. 

 
Teokrati (i form av sharia) är verkligen det uttalade målet för den islamiska läran, medan 
kristendomen lämnar gott om utrymme för åtskillnad mellan religion och regering (Markus 
12:17, Johannes 18:36). Terrorism är verkligen ett uttryck för hängivenhet till Allah och inte 
bara kriminell verksamhet eller krigföring av ointresserade parter med en nominell religiös 
identifikation (t.ex. "född katolik"). 

 
Om det anses osmakligt att hota människor med evig fördömelse har kristendomen mycket mindre 
att skämmas för än islam, som inte bara anspelar på det fruktansvärda öde som väntar de otrogna i 
nästan vart och vartannat kapitel i Koranen, utan även innehåller levande beskrivningar av tortyr i 
händerna på en sadistisk gud. 

 
De två religionerna står i skarp kontrast till varandra även i sina positiva aspekter. Koranens 
moral är amatörmässig och frustrerande oklar jämfört med Bibeln. Större delen av islams 
heligaste bok ägnas åt att särskilja och ösa kränkningar över icke-troende. Det finns inga verser 
som främjar universell kärlek och broderskap. De få verser som ibland lyfts fram som exempel 
på tolerans och fred kräver i allmänhet att man separerar dem från textuellt och historiskt 
sammanhang. 

https://www.thesun.co.uk/news/3203292/isis-gay-execution-throw-man-roof/


 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

* Återigen är detta en pluralistisk webbplats. TROP försöker inte 
främja någon särskild religion. Den här artikeln handlar om 
sanning. 

 
 
 

 
 
 

 

 

 
    
   
 

    
   

 

 
                   

    
          
 

            
   

   

 
    
   
 

    
   

 
  

 
                   

   
          
 

            
   

 

 

Ytterligare läsning:
Islams protestantiska reformation
Jag är kristen och älskar Koranen
Profeten som stal julen: Varför Koranens Jesus inte är Bibelns Jesus  
Den muslimska Jesus
Är judendomen och kristendomen lika våldsamma som islam?
Islams hat mot det kristna korset

Skillnaden mellan kristendom och islam börjar i toppen: Muslimerna får veta att deras profet 
Mohammed -  en slavägare, sexuell frossare, tjuv och mördare  -  är "Det  vackraste 
uppförandemönstret"  och  "exemplet"  för mänskligheten att följa (Koranen 33:21), liksom "den 
upphöjda karaktärsstandarden"  (Koranen 68:4).

Kristna uppmanas att efterlikna Jesus  -  en pacifist och tjänare  - och  "vandra som han vandrade"
(1 John 2:6). Till  skillnad från Mohammed, som till exempel beordrade militära angrepp  mot  
kristna,uppmanade Jesus sina efterföljare att inte ta till våld och att be för sina fiender.

Jesus och Mohammed kunde knappast ha varit mer olika i hur de levde och vad de lärde andra.
Varför skulle vi inte förvänta oss starkt kontrasterande arv? Det är faktiskt vad vi ser, från hur deras 
närmaste följeslagare uppför sig till hur livskraftiga dagens länder är som påverkas av att den  ena 
grundarens läror dominerar över den andra.

Som  Wafa Sultan (som beskriver sig själv som en "muslim som inte följer islam") uttrycker det:
"Problemet  med  kristna  är  att  de  inte  är  lika  bra  som  Jesus.  Men  tack  och  lov  är  de  flesta 
muslimer bättre än Mohammed."

I total brist på respekt för en annan religion förvandlade Turkiet en av de mest vördade katedralerna
  i den kristna världen till en moské  2020. Detta var Hagia Sopia, som togs av muslimerna i en
Den  blodiga  belägringen  av  Konstantinopel  1453,  efter  vilken  de  överlevande  förödmjukades,
våldtogs och  rånades.

Kristna symboler finns fortfarande kvar på väggarna, men de har täckts med "specialteknik" i en
  charad  för  att  utplåna arvet.  Bristen på  respekt  och  grundläggande  känslighet  illustrerades  under
  den första predikan, när khatib höll i det  svärd som användes för att slakta kristna när deras stad
  erövrades.  Han hänvisade också till dagens kristna i Turkiet som "rester av  svärdet".

https://www.persecution.org/2021/04/01/turkish-foreign-ministry-condemns-2020-u-s-human-rights-report/
https://www.persecution.org/2021/04/01/turkish-foreign-ministry-condemns-2020-u-s-human-rights-report/
http://www.meforum.org/4740/islam-protestant-reformation
http://www.siasat.com/news/im-christian-love-quran-american-author-robert-spencer-885786/
http://www.crisismagazine.com/2016/prophet-stole-christmas
https://www.answering-islam.org/Authors/JR/Future/ch06_the_muslim_jesus.htm
https://www.meforum.org/articles/2009/are-judaism-and-christianity-as-violent-as-islam
https://www.meforum.org/articles/2009/are-judaism-and-christianity-as-violent-as-islam
https://www.gatestoneinstitute.org/18071/hatred-for-christian-cross

