
(Jes. 65:8). När Jesus instiftade nattvarden med sina lärjungar kallade han 
innehållet i bägaren för nytt vin från vinstockens frukt (Luk. 22:18, Matt. 26:26-
29). Det var uppenbarligen ojäst vin. Jesus själv varnade för berusning (Luk. 
21:34) och vägrade dricka alkohol på korset (Mark. 15:22-23). Måttligt 
drickande är skolan där alkoholisten får sin utbildning. Alkohol skadar hälsan 
allvarligt även i små mängder. Ingen förlorar något på att helt ta avstånd från 
denna ”världens farligaste drog”. Det samma gäller tobak och andra droger. 
 

Klädsel 
Koranen säger att kvinnor ska klä sig anständigt och enkelt (24:30-31). Den 
undervisningen finner man också i Bibeln: ”På samma sätt ska kvinnorna 
smycka sig med anständig klädsel, med blygsamhet och gott omdöme, inte med 
håruppsättningar och guld eller pärlor eller dyra kläder, utan så som det anstår 
kvinnor som bekänner sig till gudsfruktan: med goda gärningar.” (1 Tim. 2:9-10). 
Vissa muslimska kvinnor drar det till en ytterlighet och täcker allt i tron att det 
ska göra dem mer heliga. Men Bibeln betonar att det är den inre skönheten 
som Gud värdesätter (1 Pet. 3:3-4). Många kristna har tolkat det som att det 
inte spelar någon roll hur man klär sig. Men det är uppenbart att texten inte 
menar det. Både kvinnor och män förväntas klä sig anständigt, enkelt och med 
gott omdöme eftersom fåfänga leder oss bort från Gud (1 Joh. 2:15-17). Bibeln 
ger inte någon exakt klädkod. Kultur påverkar till viss del vad som är anständigt. 
Men det finns gränser oavsett vilken kultur man befinner sig i. Västvärldens 
urringade och utmanande klädmode är långt ifrån lämpligt för en sann kristen. 
 

Har alla kristna avfallit? 
Trots att Bibeln medger att ett avfall ska uppstå inom kristendomen (2 Thess. 
2:3, Apg. 20:29-30) så säger den också att det ska finnas en trogen kvarleva 
bland kristna som följer Guds bud helt fram till ändens tid (Upp. 12:17, 14:12). 
Koranen bekräftar att de fanns på 600-talet: ”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 tror på 
Gud och på den Yttersta dagen och de anbefaller det som är rätt och förbjuder 
det som är orätt och de tävlar om att göra gott. De hör till de rättfärdiga” 
(3:113-114). De ska respekteras och är inte Islams fiender (9:29, 42:15). Även 
om det finns viktiga olikheter mellan muslimer och sant kristna, kan vi 
åtminstone följa de saker som är tydligt från Bibeln och Koranen när det gäller 
livsstil och utifrån den punkten sträva efter att förstå sanningen om resten. 

 

ISLAM, BIBELN    

OCH ÄNDENS TID 
Är Allah och Jahve samma gud? 

 

I vårt tidigare möte etablerade vi att Koranen uppmanar oss till att också tro på 
Bibeln (Tawrat, Zabur och Injil) som Guds inspirerade ord och att dessa inte har 
förvrängts sedan profeten Muhammeds tid. Men den slutsatsen leder till en del 
problem. Det finns enorma skillnader mellan Islam och Kristendomen idag. Är 
Allah och Jahve verkligen samma gud? Vad säger Koranen och vad säger Bibeln? 
 

Ismael och Isak 
Vi behöver börja med historien om Ismael och Isak. Ismael anses av många 
muslimer som deras anfader. Han var Abrahams förstfödde son genom sin 
andra fru Hagar (Hājar). Gud hade lovat att ge Abraham en son. Men då hans 
fru Sara var ofruktsam tog Abraham saken i egna händer och tog en andra fru i 
stället för att lita på Guds löfte. Abraham vädjar sen till Gud att göra Ismael till 
löftessonen utifrån vilkens släkt Messias skulle födas: ”"Låt bara Ismael få leva 
inför dig!" Men Gud sade: "Nej, din hustru Sara skall föda en son åt dig, och du 
skall ge honom namnet Isak. Jag skall upprätta mitt förbund med honom, som 
ett evigt förbund med hans avkomma efter honom. Men också ifråga om Ismael 
har jag hört din bön. Jag skall välsigna honom och göra honom fruktsam och 
föröka honom mycket. Han skall bli fader till tolv hövdingar, och jag skall göra 
honom till ett stort folk.” (1 Mos. 17:18-20). På sin ålderdom blev Sara gravid 
och Isak föddes. Abraham blev därefter satt på prov i ett kall att offra Isak. 
Koranen talar också om händelsen (37:100-107). Många muslimer tror idag att 
det var Ismael som Abraham skulle offra. Men Koranen nämner inte sonens 
namn. Isak var löftessonen. Men det betydde inte att Ismael var förbannad – 
tvärtom – Gud välsignade honom och lovade att han skulle bli ett stort folk. 
 

Österlänningarna 
Efter Saras död gifte Abraham om sig med Ketura som födde sex söner till åt 
Abraham (1 Mos. 25:1-4). En av dessa var Midjan som blev far till midjaniterna. 
Ismael och Midjan var inga avgudadyrkare. De tjänade samma Gud som 
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Abraham, Isak och Jakob (jfr 1 Mos. 28:6-9). Sen säger Bibeln att Abraham 
skickade sina dessa till ”Österlandet” (1 Mos. 25:5-6). Österlandet var den 
arabiska öknen. Midjaniterna och ismaeliterna bodde tillsammans och blev ett 
och samma folk – araberna (1 Mos. 37:24-28). Efter att Jakobs (Israels) barn 
varit slavar i Egypten i hundratals år planerade Gud att befria dem genom 
Moses. Men först behövde Moses lära sig ödmjukhet i 40 år hos araberna ”i 
Midjans land”. Moses gifte sig med en dotter till ”prästen i Midjan” (2 Mos. 
2:15-16). Jetro var präst åt den sanne guden (2 Mos. 18:10-12). Under sin 
vistelse i Midjan skrev Moses Jobs bok. Job och hans vänner var inflytelserika 
araber och sanna Guds profeter (Job 1:1, 3). På Salomos tid kom drottningen av 
Saba till Israel med kameler och gåvor och lovprisade Jahve (1 Kung. 10:1-9). 
Saba syftar på det arabiska rike som Abrahams barnbarn grundade (se 1 Mos. 
25:3). Profeten Jesaja fick se att detta skulle ske på nytt under Messias tid: 
”Skaror av kameler ska täcka dig, unga kameler från Midjan och Efa. Från Saba 
kommer de alla, de bär guld och rökelse och förkunnar Herrens lov.” (Jes. 60:6, 
se Ps. 72:9-10, 15). Den här profetian fick en slående uppfyllelse när Jesus 
Kristus föddes och ”vise män från Östern” kom till Betlehem (Matt. 2:1-2). Var 
dessa araber från Österlandet? Många menar det. De bar fram rökelse och guld 
och förkunnade Jahves lov enligt profetian. Trots att judarna hade alla profetior 
om Messias i sin hand (se Matt. 2:4-5) så reste ingen av dem till Betlehem för 
att hylla Messias. Endast dessa österlänningar kom för att hylla honom. 
 

Allah och Jahve 
Det var från de arabiska stammarna som profeten Muhammed kom och 
försökte få araberna bort från avgudar och tillbe Allah som den ende sanne 
Guden. Allah är det arabiska ordet för Gud. I de arabiska Biblarna används Allah 
för att översätta ordet Elohim (Gud). Enligt Koranen är de kristnas Gud och 
muslimernas Gud den samma (29:46, 10:90). Det är sant att det finns avsevärda 
skillnader i muslimers och kristnas beskrivning av Gud. Men det kan även sägas 
om olika kristna inriktningar. Trots det skulle de flesta kristna vara överens om 
att de tänker på samma Gud eller entitet (även om de har olika uppfattningar 
om hur han är). Det är viktigt att ha en korrekt bild av Gud och Jesus (Joh. 17:3, 
2 Kor. 11:4). Men vi behöver ändå medge att alla de abrahamitiska religionerna 
har ett gemensamt ursprung i tillbedjan av Abrahams Gud, den ende sanne, 
allsmäktige skaparen av universum. Frågan är då snarare, vad vill denne Guden? 
Många muslimer har sett den omoraliska livsstil som många kristna ursäktar 
och försvarar som ett bevis på att de inte tillber samma Gud. Men Bibelns 

livsstil är mer likt Koranens livsstil än många tror. Lägg märke till följande. 
Koranen uppmanar oss att be dagligen (2:238). Många kristna lever ett 
världsligt liv och ber kanske endast i nödfall eller en gång i veckan. Men Bibeln 
uppmanar oss att ”be utan uppehåll” (1 Thess. 5:17). Vi ser exempel på 
gudfruktiga människor som bad stående, liggande, sittande osv. Men Bibeln 
talar varmt om att knäböja under bön i respekt för Gud (Ps. 95:6, Luk. 22:41, 
Dan. 6:10). Enligt Bibeln är sexuell omoral ett av tidens tecken. Sex utanför 
äktenskapet, otrohet och homosexualitet har blivit vardagsmat i västvärlden 
idag. Bibeln fördömer dock allt detta som synd (1 Kor. 6:9-11, 3 Mos. 18:22).  
 

Rent och orent kött 
Koranen förbjuder förtäring av griskött (6:145). Långt tidigare förbjöd Tora 
förtäring av griskött och andra orena djur (3 Mos. 11:3-7, Jes. 66:17). Gud vet 
vilket kött som är dåligt att äta och gav därför sitt folk olika hälsolagar (2 Mos. 
15:26). Judarna, muslimer och vissa kristna fortsätter att följa dessa. Men 
majoriteten av kristna hävdar att Jesus i Evangeliet upphävde dessa lagar. De 
hänvisar till Mark. 7:18-19 där Jesus sa: ””Inser ni inte att inget som går in i 
människan utifrån kan göra henne oren, eftersom det inte går in i hennes hjärta 
utan ner i magen och ut på avträdet?" Därmed förklarade han all mat ren.” Men 
här har vi ett exempel på när kristna rycker saker ur sitt sammanhang och 
förvränger Jesus ord. Jesus apostlar tolkade inte Jesus undervisning så och 
skulle aldrig komma på tanken att äta orent kött (Apg. 10:14). Sammanhanget 
visar vad Jesus menar. Fariséernas traditioner sa att kontakt med vissa saker 
gjorde dem andligt orena (syndiga) och att de behövde tvätta sig ceremoniellt 
inför måltiden osv (Mark. 7:1-5). Jesus visade att synden kommer från hjärtat 
och inte genom fysisk kontakt. Han angrep mänskliga traditioner men inte Guds 
lagar i GT (7:8). Hälsolagarna i GT gällde fortfarande den kristna kyrkan i NT 
(Apg. 15:20). Det var först efter apostlarnas tid som det skedde ett avfall inom 
kristendomen (Apg. 20:29-30) och då började många äta orent kött.  
 

Alkohol och droger 
Islam fördömer användandet av alkohol. Den läran finner man också i Bibeln 
(Ords. 20:1, 23:29-35, 1 Kor. 6:10, Ef. 5:18). Men många kristna har förkastat 
det och har till och med infört alkohol i den heliga nattvarden. De menar att 
Jesus själv drack vin. Men vin och alkohol är inte samma sak. Ordet vin används 
i Bibeln om all dryck från druvan, oavsett om det finns alkohol i eller inte (Jer. 
48:33, Joel 2:24, Klag. 2:11-12). Ojäst druvsaft ansågs vara en stor välsignelse  


