
uppgift att vaka över Evangeliet. Om de kristna lyckats fördärva och förvränga 
Bibeln så har Koranen misslyckats i sin uppgift. Dessutom uppmanas profeten 
att undersöka tidigare Skrifter om något i Koranen verkar tveksamt: ”OM DU 
skulle känna tveksamhet inför något av det som Vi har uppenbarat för dig, fråga 
då dem som läser den Skrift [som uppenbarades] före din tid och [du skall se 
att] vad du har fått ta emot från din Herre är sanningen…” (10:94). Om vi 
dessutom studerar historien så kan vi med säkerhet bekräfta att den Bibel som 
existerade på Muhammeds tid är samma som existerar idag. 1947 hittade man 
Döda Havsrullarna i Qumran. Dessa innehöll hela böcker eller delar av alla 
Gamla Testamentets böcker förutom Esters bok. När man daterade dessa 
manuskript visade de sig härstamma från 200-talet f.v.t. När man jämförde 
dessa skrifter med dagens Biblar blev man förvånad över att de stämde överens 
med varandra till 99 %. När det gäller Nya Testamentet så finns det över 5000 
grekiska manuskript, långt fler än det finns för någon annan antik skrift. De 
tidigaste manuskripten är från mindre än 100 år från originalet. Det finns ca 230 
manuskript som daterats före 600-talet. Om man jämför dessa manuskript med 
varandra så stämmer de överens till 97-99 %. Skillnaderna är inte av avgörande 
läromässiga skillnader. Dessa manuskript är de som dagens översättningar 
grundar sig på. De teologer som, i konflikt med Koranen, hävdar att Bibeln har 
förändrats, behöver kunna ge ett bra svar på frågan: När har Bibeln förändrats?  
 

Har alla kristna avfallit från Skrifterna? 
Trots att många kristna har förvrängt skriften och bryter mot dess uppenbara 
bud så medger Koranen att inte alla är av samma slag: ”… Om efterföljarna av 
äldre tiders uppenbarelser hade trott [på denna], skulle det helt visst ha varit 
bäst för dem. Fastän det finns bland dem de som tror, har de flesta av dem 
förhärdat sig i trots och olydnad. … Alla är inte av samma sort. Bland 
efterföljarna av äldre tiders uppenbarelser finns [även] redbara människor, som 
under nattens timmar läser högt ur Guds budskap och faller ned på sina 
ansikten [i tillbedjan].… De hör till de rättfärdiga och vad gott de gör skall inte 
frånkännas dem; Gud vet vilka de är som fruktar Honom.” (3:110-115). Vi ska 
senare studera mer om vilka dessa är. Men den viktigaste frågan för oss nu 
lyder: Är vi villiga att underkasta oss Guds Ord, oavsett om vi är kristna eller 
muslimer? Är vi villiga att med ett öppet sinne studera, inte bara vissa delar av 
vad Gud uppenbarat, utan allt han uppenbarat? Är vi därefter också villiga att 
vara ”ordets görare, inte bara dess hörare” (Jak. 1:22)? 

 

ISLAM, BIBELN    

OCH ÄNDENS TID 
Vad säger Koranen om Bibeln? 

 

Ändens tid har fascinerat människor i alla tider. Nyheterna fyller vår vardag 
med alla de tecken som de heliga skrifterna förutsagt ska ske innan Jesus 
återvänder. Det talas om en eskalering av våld, sjukdom, jordbävningar och 
omoral. Ett av tidens tecken är att okunskap om sanningen kommer att öka. 
Idag har terrorism i Islams namn gjort att många i västvärlden fått fördomar och 
är rädda för muslimer. Andra angriper muslimer. Men många har ingen aning 
om vad Koranen säger. Och om sanningen ska fram så har de flesta människor i 
västvärlden inte heller någon aning om vad Bibeln säger. Även många 
bekännande muslimer saknar en förståelse för vad Koranen faktiskt säger. 
Många felaktiga uppfattningar som går i rak konflikt med Koranens budskap 
finns bland muslimer idag. En av dessa vanföreställningar handlar om Bibeln. 
Många goda muslimer har hört att Bibeln är de kristnas bok, medan Koranen är 
muslimernas bok. Därför är de rädda för att läsa Bibeln och menar att boken 
inte är inspirerad av Allah, eller att den åtminstone är förvrängd av de kristna 
och judarna så att man inte kan lita på den. Den omoraliska livsstil som många 
kristna har är för många muslimer ett bevis på att det måste vara så. 
 

Vilka är Islams heliga böcker? 
Men vad säger Koranen om Bibeln? För en muslim är Koranen en högre 
auktoritet än mänskliga åsikter. Många kristna blir förvånade över att lära sig 
att det inte bara finns en helig bok inom Islam, utan fyra: Koranen, Taurat 
(Toran), Zabur (Psalmerna) och Injil (Evangeliet). I Koranen, sura 3, verserna 3-4, 
säger Allah till profeten: ”Steg för steg uppenbarar Han för dig denna Skrift och 
med den sanningen och bekräftelse av det som ännu består [av äldre tiders 
uppenbarelser]; det är Han som uppenbarade Tora och Evangeliet i äldre tid, till 
vägledning för människorna och det är Han som har uppenbarat den måttstock 
med vars hjälp rätt kan mätas och skiljas från orätt. Ett strängt straff väntar 
dem som förnekar [sanningen i] Guds budskap...” Vidare säger Koranen: ”Vi har 
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uppenbarat Tora med vägledning och ljus. Profeterna, som underkastade sig 
Guds vilja, dömde på dess grundval mellan dem som bekände den judiska tron… 
Efter [dessa profeter] sände Vi Jesus, Marias son, med bekräftelse av allt det 
som ännu bestod av Tora och Vi skänkte honom Evangeliet, som gav vägledning 
och ljus och bekräftade det som ännu bestod av Tora - där fanns vägledning och 
förmaningar till de gudfruktiga.” (5:44-46). Lägg märke till att det var Gud själv 
som uppenbarade Tora för profeten Moses och även profeternas budskap i 
resten av Gamla Testamentet (se även 3:84, 4:163-164). Sen kom Jesus, Marias 
son, inte för att upphäva det utan för att bekräfta Tora och profeterna. Detta 
stämmer med vad Jesus sa i Evangeliet: ”Tro inte att jag har kommit för att 
upphäva lagen [Tora] eller profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva utan 
för att uppfylla. Jag säger er sanningen: Innan himmel och jord förgår ska inte 
en bokstav, inte en prick i lagen förgå…” (Matt. 5:17-18). Många kristna hävdar 
att Evangeliet ersatte Gamla Testamentet och bryter därför öppet mot många 
av dess bud. Men både Koranen och Nya Testamentet bekräftar att Jesus inte 
gjorde det. Jesus tillrättavisade judarna på sin tid som inte trodde på GT: ”Så 
oförståndiga ni är och tröga till att tro på allt som profeterna har sagt. … Och 
han började med Mose och alla profeterna och förklarade för dem vad som var 
sagt om honom i alla Skrifterna.” (Luk. 24:25-27, se även 2 Tim 3:16). På samma 
sätt sägs Koranen ha uppenbarats, inte för att ersätta eller upphäva Tora eller 
Evangeliet utan för att bekräfta dessa uppenbarelser. 
 

Hur mycket ska en muslim tro på? 
För att en muslim ska kunna vara försäkrad om evigt liv behöver de tro, inte 
bara på Koranen, utan även på Toran, Psalmerna och Evangeliet: ”dem som tror 
på det som har uppenbarats för dig [Muhammed] och på det som har 
uppenbarats före din tid och som har förvissningen att det eviga livet [väntar]. 
Det är de som följer Guds vägledning - dem skall det gå väl i händer.” (2:4-5) 
Varje muslim uppmanas att tro på alla dessa skrifter: ”Troende! Håll [fast vid] er 
tro på Gud och Hans Sändebud och på den Skrift som Han har uppenbarat för 
Sitt Sändebud och på det som uppenbarades i äldre tid; [tänk på att] den som 
förnekar Gud och Hans änglar och Hans uppenbarelser och Hans sändebud och 
Domens dag har drivit synden till dess yttersta gräns.” (4:136). Här går Koranen 
ett steg längre. Den som förnekar Guds uppenbarelser – i plural – har drivit 
synden till dess yttersta gräns. Allvarliga ord som visar varför tron på alla de 
heliga skrifterna är en viktig del av islamsk tro. 

Är Bibeln förvrängd av de kristna? 
De flesta troende muslimer är överens om att Gamla och Nya Testamentet var 
heliga böcker inspirerade av Gud. Men många menar att Bibeln har förändrats 
och förvrängts av judar och kristna och att dagens Bibel inte är i närheten av 
originalet som skrevs av profeterna och apostlarna. Många menar också att 
Koranen själv hävdar att Bibeln har förvrängts av kristna. Sanningen är att 
Koranen klart fördömer många kristnas sätt att feltolka Bibeln och deras 
hyckleri i att inte följa den, men en noggrann läsning av Koranen visar att den 
aldrig säger att de kristna ändrat själva texten i Bibeln. Det var långt efter 
profeten Muhammeds tid som sådana tankar började smyga sig in i Islam. 
De texter som hänvisas till i Koranen är 3:78, 2:75, 4:46, 5:13 och 5:41. Låt oss 
studera dessa: ”Bland dem finns helt visst de som lindar sina tungor om Skriften 
för att ni skall tro att [deras förvrängda ord] är hämtade ur Skriften, fastän de 
inte är hämtade ur Skriften...” (3:78) Lägg märke till att denna text inte handlar 
om en förvrängning av texten, utan en muntlig förvrängning. De ljuger och 
undervisar fel utifrån den sanna uppenbarelsen. Koranen säger: ”Bland de 
judiska trosbekännarna finns de som förvränger uppenbarelsens ord och bryter 
ut dem ur sitt sammanhang, och de säger "Vi har hört, men vi lyder inte… - allt 
är ordvrängningar för att förlöjliga tron. Om de [i stället] hade sagt "Vi har hört 
och vi skall lyda" och "Lyssna och ta hänsyn till oss", hade det varit bättre för 
dem och mer passande. ...” (4:46). Lägg märke till att dessa förnekare bryter ut 
orden ur sitt sammanhang och tolkar texten som de själva vill. De anklagas inte 
för att ha ändrat på själva texten. Det samma gäller de andra texterna. 
 
Koranen visar dessutom att Bibeln inte förvrängts på 600-talet. I suran Al-
Ma’idah uppmanas profeten Muhammed att säga följande till de kristna: ”Låt 
därför dem som följer Evangeliet döma i enlighet med vad Gud där har 
uppenbarat; de som inte dömer i enlighet med vad Gud har uppenbarat är 
syndare som trotsar Gud. [Muhammad!] Vi har uppenbarat Koranen för dig 
med sanningen, som bekräftar det som består av [äldre tiders] uppenbarade 
Skrifter och vars uppgift det är att vaka över det.” (5:47-48, se även 5:68). Lägg 
märke till att de kristna kallas till att döma, inte enligt Koranen, utan enligt 
Evangeliet. Hur kan de kristna göra det, om Nya Testamentet redan var 
förvrängt när Koranen skrevs? Det vore omöjligt. Gud skulle inte hänvisa 
människor till en korrupt bok. Därför måste vi dra slutsatsen att de kristna hade 
en ofördärvad upplaga av Injil på profeten Muhammeds tid. Det var Koranens 


