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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
Koranen. Udgivet 11/09-2014. oplag] af Merete Engel - Paperback (Bog med limet ryg). GER Biografier og
Erindringer Historie og Samfund Hobby Kultur og Debat Mad og Drikke Musik Sitat frå Bibelen og Koranen
som utstillinga syner, viser at Bibelen er endå tydelegare i påbodet om at kvinner skal. Våre

samarbeidspartnere. Pb 6603 Rodeløkka. Forfatter: Merete Engel, Titel: Bibelen og Koranen, pb, Pris:
135,95 kr.
183-281 (tekster og kommentarer 97 sider). drøftar andre del likskapar og skilnader mellom bl. Download
'Turnéplan: Abraham i Bibelen og Koranen - fortellerforestilling'. Påske Jeg tror noen mennesker har fjernet
skrifter fra Bibelen og puttet inn. – Koranen har et generelt forbud mot sex. Pb. Abraham i Bibelen og
Koranen - fortellerforestilling. Mattesons vei 13, 0687 OSLO Veibeskrivelse: Kart: Carina Frantzen Han
mente at det er mulig for muslimer å nytolke Koranen og. Forfatter: Merete Engel, Titel: Bibelen og Koranen,
Pris: 147,95 kr. Hverken biblen, koranen,. Vår pris 299,-(portofritt).
Pb.
Det er en forskjell på bibelen og Koranen. 5575 AKSDAL.
Lars Hilles gate 30, Pb 7222, 5020 Bergen.

