Koraani puhuu ja todistaa mm:
Israelilaisten Egyptissä olosta ja matkasta luvattuun maahan.

Lehmän suura (2)

Tosin Islamin uskoa ei silloin ollut vielä olemassakaan, kun Israelilaiset olivat Egyptissä!
- Islamin usko syntyi vasta Jeesuksen syntymän jälkeen v. 632 jKr.

47. Israelilaiset! Muistakaa armoani, jota olen teille osoittanut, ja että olen suosinut teitä
ja korottanut teidät yli kaikkien kansojen
48. Ja varokaa sitä päivää, jolloin yksikään sielu ei voi suorittaa vähäisintäkään hyvitystä
toisen puolesta, jolloin ei mitään välitystä hyväksytä eikä mitään lunnaita vastaanoteta, eikä kukaan saa toisen apua.
49. ja muistakaa, kuinka Me pelastimme teidät faraon kansan käsistä, egyptiläisten käsistä,
jotka vaivasivat teitä julmilla rasituksilla, tappoivat poikanne ja antoivat vain tytärtenne
elää. Tämä oli Herranne sallima kauhea koettelemus.
50. Entä kun Me jaoimme meren kahtia edessänne ja pelastimme teidät, mutta hukutimme faraon kansan silmienne nähden?
51. Entä kun Me määräsimme Mooseksen viipymään edessämme neljäkymmentä vuorokautta, ja sillä aikaa kun hän oli poissa, te valitsitte (epäjumalaksenne) vasikan, koska olitte
uppiniskaisia?
52. Senkin jälkeen annoimme teille anteeksi, josta teidän olisi oltava kiitollisia.
53. Entä silloin, kun annoimme Moosekselle Lain, jotta oppisitte hylkäämään pahan ja valitsemaan hyvän ja teidät ohjattaisiin oikeata tietä,
54. ja kun Mooses sanoi kansallensa: »Kansani, totisesti olette langenneet syntiin tekemällä itsellenne vasikan; kääntykää siis katuen Luojanne puoleen ja surmatkaa syylliset keskuudessanne. Siten on teidän parempi Luojanne edessä, ja Hän armahtaa teitä, Hän on totisesti armollinen ja laupias.»
55. Entä kun te sanoitte: »Mooses, me emme usko sinua, ennenkuin silmillämme näemme
Jumalan», ja taivaan tuli yllätti teidät tuijottaessanne,
56. ja sitten Me sallimme salamanlyömien tointua eloon, jotta ehkä oppisitte olemaan kiitollisia.
57. Ja Me levitimme suojaksenne pilven ja lähetimme teille mannaa ja viiriäisiä. »Syökää
sitä hyvää, mitä olemme teille suoneet.» Eivät israelilaiset synnillänsä Meitä vahingoittaneet vaan itseänsä.
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58. Entä kun Me sanoimme: »Astukaa tähän kaupunkiin ja nauttikaa runsaasti löytämäänne ravintoa»? Astukaa sisään portista kumartaen nöyrästi ja sanokaa: » (Synti) taakkamme
lievennettäköön!» jotta antaisimme teille synnit anteeksi ja siunaisimme niitä, jotka tekevät hyvää.
59. Mutta ne, jotka rikkoivat (Jumalan käskyn), vaihtoivat tämän sanan toiseen, kuin mikä
oli sanottu heille, ja näille me lähetimme rangaistuksen taivaasta, koska he olivat uppiniskaisia.
60. Entä kun Mooses pyysi vettä janoiselle kansalleen, ja Me sanoimme: »Lyö sauvallasi
kallioon!» ja kaksitoista lähdettä pulppusi kivestä, niin että joka sukukunta tiesi juomapaikkansa? »Syökää ja juokaa Jumalan antimista, älkääkä kavalasti saako aikaan pahennusta maan päällä.»
61. Entä kun te sanoitte: »Mooses, me emme jaksa syödä aina samaa ravintoa; huuda siksi Herraasi puolestamme, että hän anaisi meille, mitä maa kasvaa, kuten vihanneksia,
kurkkuja, leipäviljaa, herneitä ja punasipulia»? Hän vastasi: »Haluatteko saada huonompaa paremman sijasta? Menkää alas Egyptiin, siellä voitte saamitään. da mitä haluatte.»
Viheliäisyys ja kurjuus kasaantuivat heidän päällensä, ja he joutuivat Jumalan vihan alaisiksi. Tämä tapahtui siksi, että he kielsivät Jumalan ilmoituksen ja vääryydessään surmasivat profeetat; siksi että he olivat tottelemattomia ja kapinallisia.
Koraanissa viitataan muutamin paikoin, samoihin asioihin joista puhutaan Raamatussakin. - Puhutaan Israelin Egyptissä oloajasta, sieltä lähdöstä, meren yli kulkemisesta, lain
antamisesta, kultaisesta vasikasta ym asioista. Koraani vahvistaa nämä asiat tosiksi!
Erityistä tässä on vaan se ,että näyttää siltä kuin islamit Koraanissa antaisi näitä asioita Israelilaisille: - Kun me sanoimme, kun me annoimme, kun me sallimme!
Totuushan on se, että islamisteja ei näinä aikoina edes ollut olemassa, niin miten he
ovat voineet kenellekään antaa yhtään mitään?
- Islaminusko perustettiin näistä tapahtumista vasta 2000 vuoden kuluttua! Jeesus oli
silloin jo kuollut ja Uusi testamenttikin oli jo olemassa
Huomioitava on, että asiat esitetään kertomuksina, ei tapahtumina paikanpäällä!

Pöydän suura (5)
20. Entä kun Mooses sanoi kansalleen: »Kansani! Muistakaa Jumalan suosiota kohtaanne;
kuinka Hän lähetti keskuuteenne profeettoja ja asetti teille kuninkaita ja antoi teille sen,
(mitä) Hän ei antanut kenellekään (muulle) luoduistaan.
21. Kansani, kulkekaa sisälle Jumalan luvattuun pyhään maahan. Älkää kääntykö pakoon,
muutoin varmaan joudutte perikatoon.
22. He sanoivat: »Mooses, katso, jättiläiskansaa asustaa siellä, emmekä me pääse sinne,
ennenkuin he poistuvat. Kun he ovat lähteneet, menemme me sinne.»
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23. Silloin puhui kaksi heistä, jotka pelkäsivät Herraa ja olivat Jumalan suosiossa: »Käykää sisään portin kautta heidän luokseen, ja kun olette sisälle päässeet, olette voittavat. Siis pankaa
luottamuksenne (Jumalaan), jos olette uskovaisia.»
24. He sanoivat: »Emme koskaan käy sisälle niin kauan kuin he siellä ovat. Mene sinä ja sinun
Herrasi ja taistelkaa! Me jäämme tänne.»
25. Hän sanoi: »Herra! Minulla ei ole valtaa (enää) muiden kuin itseni ja veljeni suhteen; tule
Sinä erotuomariksi meidän ja väärintekijäin välille.»
26. (Heidän Herransa) sanoi: »Tämän tähden olkoon se heiltä kielletty maa neljäkymmentä
vuotta, jotka heidän on erämaassa vaellettava. Älä siis katkeroidu väärintekijäkansan vuoksi.
Koraani puhuu tässä Raamatun kanssa samoista asioista, - 12 vakoojan käynnistä Luvatussa maassa.
Siinä kerrotaan 10 vakoojan kannasta, jotka ovat sitä mieltä ettei maata voi valloittaa! Kerrotaan
myös siitä, kuinka Israelilaiset joutuivat kiertämään erämaata 40 vuotta, ennen kuin pääsivät heille
luvattuun maahan! Pitää suurin piirtein yhtä Raamatun kanssa!

Kumpujen suurassa (7). 107 - 162.
Kerrotaan myös Egyptin ajoista ja niistä tapahtumista, jotka jo tulivat edellä esille!
Eipä Koraanista sitten paljon muuta yhteistä löydykään Raamatun kanssa!
Koraani keskittyy aikalailla arkisiin asioihin. Miten suhtautua vaimoon , miten suhtautua vääräuskoisiin, rahan käyttöön, minkälaisia rangaistuksia annetaan yms.
Asiat kerrotaan Raamatussa suoraan tapahtumapaikalta. Kaikki on melkein vuoden tarkkuudella ajoitettavissa ja todennettavissa. - Koraanissa asiat kerrotaan kertomuksina.
- Raamattu on vielä siitä erikoinen kirja, että siihen on asennettu hieno lukkolaite, joka aukeaa vain niille, joilla on siihen avaimet!
Näissä edellä olevissa kohdissa tulee Koraanin kautta todistetuksi se, että Israelilaiset ovat
olleet Egyptissä orjina ja he ovat tulleet meren poikki ja olleet erämaassa 40 vuotta. Lisäksi
vahvistetaan, että he ovat olleet vakoilemassa luvattua maata, kuten Raamatussakin lukee.
Lisäksi mainitaan, että Israel oli matkalla heille Luvattuun maahan!

Raamatun ja Koraanin vertailua:
Koraanissa on sivuja 577, rivejä sivulla noin 20 ja sanoja rivillä noin 8

= noin 92.000 sanaa

Vanhassa Testamentissa on sivuja 978, rivejä sivulla noin 40, sanoja rivillä n. 10 = noin 391.000 sanaa
Vanhassa Testamentissa on tietoa 4-kertainen määrä Koraaniin verrattuna!
Sitten on lisäksi vielä Uusi Testamentti 340 sivua x 40 x 10

= noin 136.000 sanaa

527 000 : 92 000 = 5.2
Raamatussa on näin ollen tietoa noin 5.2 kertaa enemmän kuin Koraanissa!
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