
vinden spred sig islams ”gräshoppor” och bildade ett imperium som till ytan var 
större än Rom.  

Jihad i Koranen 
Trots att Koranen på vissa ställen uppmanar till tolerans mot otroende (10:99, 
3:20) så finns det även uppmaningar till krig mot de som förkastat sanningen: 
”Kämpa mot dem som, trots att de [förr] fick ta emot en uppenbarad Skrift, 
varken tror på Gud eller på den Yttersta dagen och som inte anser som 
förbjudet det som Gud och Hans sändebud har förbjudit och inte iakttar den 
sanna religionens bud - [kämpa mot dem] till dess de erkänner sig besegrade 
och frivilligt betalar skyddsskatten.” (9:29, se även 9:5, 2:191). Men lägg märke 
till att de inte skulle angripa alla: ”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.” (3:113-115). Det fanns alltså 
vissa kristna som inte var islams fiender. Och krigen var inte riktade mot dessa. 
Abu-bakr, Muhammeds efterträdare, satte igång ett av de muslimska fälttågen 
(Jihad) genom att ge följande befallning till sina soldater: ”När ni strider i 
Herrens krig… låt inte era segrar färgas med kvinnors eller barns blod. Förstör 
inga palmer och bränn inga sädesfält. Hugg inte ner några fruktträd, skada inte 
heller nötkreatur, förutom de ni dödar för att äta. … Där ni går fram kommer ni 
att träffa på några religiösa personer som lever avskilt i kloster, och tror sig 
tjäna Gud på det sättet. Låt dem vara och varken döda dem eller förstör deras 
kloster. Och så kommer ni att finna en annan sorts människor, som tillhör 
Satans synagoga, som har rakade kronor. Var noggranna med att klyva deras 
skallar. Visa dem ingen nåd tills de antingen blivit muslimer eller betalar skatt.” 
(Edward Gibbon, The Decline and Fall of the Roman Empire, b. 5, kap. 51, s. 189-
190) Denna befallning var förutsagd i Upp. 9:4. 
 

Jesus undervisning 
Trots att Gud använde Islam för att straffa avfällig kristendom, så följde varken 
dessa krigare eller de kristna bekännarna Jesus undervisning: ”Ni har hört att 
det är sagt: Du ska älska din nästa och hata din fiende. Jag säger er: Älska era 
fiender och be för dem som förföljer er.” (Mat 5:43-44). 
 
 
 

 

ISLAM, BIBELN    

OCH ÄNDENS TID 
Jihad i Bibelns profetior 

 

Jihad är ett arabiskt ord som betyder ”strävan” eller ”att kämpa”. Enligt Islam 
finns det två olika sorters Jihad – den stora och den lilla. Den stora Jihad 
innebär kampen mot det onda i ens inre. Den lilla jihad innebär en väpnad 
kamp mot förtryck och orättvisor. Under medeltiden utfördes jihad som ett svar 
på kristendomens korståg. Både kristna och muslimer slogs då med varandra i 
religionens namn. Men kampen mellan islam och kristendomen under 
medeltiden hade en djupare profetisk innebörd. 
 

Avfallet i kristendomen 
Apostlarna varnade den tidiga kyrkan för att ett avfall skulle ske i kristenheten. 
Paulus sa: ”Jag vet att när jag har lämnat er, skall rovlystna vargar komma in 
bland er, och de skall inte skona hjorden. Ja, ur er egen krets skall män träda 
fram och förvränga sanningen för att dra lärjungarna över på sin sida.” (Apg. 
20:29-30). Till tessalonikerna skrev han att inte förvänta att Jesus kommer 
tillbaka än: ”Ty först måste avfallet komma och laglöshetens människa, 
fördärvets son, öppet träda fram” (2 Thess. 2:3). Johannes kallade avfallet för 
Antikrist (1 Joh. 2:18-19). Redan på apostlarnas tid arbetade avfallets anda i den 
kristna kyrkan men ännu hade avfallsmakten inte trätt fram öppet (2 Thess 2:7-
8; 1 Joh 4:3). Under de första århundradena efter Jesus himmelsfärd förföljdes 
kyrkan hårt av romarna. Men vid 300-talet kom en romersk kejsare vid namn 
Konstantin till makten. Han satte stop för förföljelsen och anslöt sig till och med 
till kristendomen. Många kristna jublade och trodde att faran var över. Men i 
själva verket stundade en större kris. Resultatet av Konstantins åsiktsbyte blev 
en förening mellan kristendomen och hedendomen. Rom blev kristet till 
namnet, men förblev i praktiken hedniskt. Därigenom kunde Rom uppnå en 
större enighet bland sina invånare. Men kompromissen hade förödande 
konsekvenser. Eftersom omvändelsen inte längre krävde några förändringar i 
en persons livsstil, eller ett förkastande av sina synder, blev det populärt att 
vara kristen. Men det skedde på bekostnad av kristendomens innebörd. 
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Sanningen förvrängs 
Falska läror smögs in i kristendomen. De gick till och med så långt att de öppet 
förändrade på Guds lag (Dan. 7:25). Påvens ofelbarhet, traditionens auktoritet 
över Skriften, söndagens helighet, skärselden, avlaten, pilgrimsfärderna, 
förtäring av orent kött, katolska mässan, celibatet, tillbedjan av statyer och 
reliker och dyrkan av Maria och andra helgon var exempel på obibliska läror 
som snart blev standardkristendom. Mycket av detta fördömer Koranen också 
(5:116). För att förhindra splittringar togs Bibeln bort från lekfolket och det blev 
uteslutande prästernas uppgift att tolka Skriften. De som vågade trotsa kyrkans 
läror exkommunicerades och förföljdes brutalt. Den rena kyrkan hade nu blivit 
otrogen mot sin äkta man – Kristus.  
 

Den stora skökan 
I Uppenbarelseboken 17:1-6 beskrivs en kvinna som rider på ett vilddjur. Bibeln 
jämför ofta Guds församling med en kvinna, som Kristus brud (2 Kor. 11:2, Ef. 
5:31-32, Jer 6:2, Jes. 54:5-6, Hos. 2:19). Men när Guds folk blev otroget mot 
honom representerades de som en sköka (Hes. 16:32-35; Jer. 3:20). I 
Uppenbarelseboken 17 beskrivs alltså en otrogen kyrka som sitter på ”sju berg” 
(v.9). Ängeln förklarade för Johannes: ”kvinnan som du såg är den stora staden, 
som regerar över kungarna på jorden.” (17:18) Vad är detta för en otrogen 
kyrka, som även är en stad som sitter på sju kullar? Med korten på bordet kan vi 
tyvärr inte annat än dra samma slutsats som Luther och de andra 
reformatorerna i denna fråga: "Luther … bevisade, genom Daniels och Johannes 
uppenbarelser, genom Paulus, Petrus och Judas brev, att Antikrists styre, som 
förutsagts och beskrivits i Bibeln, var påvedömet…" (Merle D'aubigne , History 
of the Reformation, band 6, s. 215) Genom att förena sig med världens kungar 
blev den romerska kyrkan på 500-talet etablerad som Europas mäktigaste 
maktfaktor. Genom sitt maktmissbruk utnyttjade hon folkets okunnighet och 
ökade sin omåttliga rikedom bland annat genom att sälja förlåtelse. Och ingen 
annan institution kan så sanningsenligt sägas vara ”berusad av de heligas blod” 
(17:6). Under medeltiden fick 50-100 miljoner människor sätta livet till för att 
de trodde på Bibeln hellre än påven. Och allt gjordes i Guds namn! 

 
De sju basunerna 

Kommer Gud att bara stå och se på medans hans folk förföljs? Svaret är nej. 
Han skickar domar mot den falska kristenheten för att väcka dem till 
omvändelse. De sju basunerna i Uppenbarelseboken är Guds svar på den 

förföljelse som Antikrist har orsakat Jesus efterföljare. I Bibeln var basunstötar 
associerade med krig och dom (1 Kor. 14:8; Jer. 4:19-21; Hes. 7:14; Sef. 1:15-
16). Gud straffar dem som missbrukat hans namn. Detta för att föra dem till 
omvändelse. Den fjärde basunen för Europa in i den mörka medeltiden (Upp. 
8:12). Solen, månen och stjärnorna representerar Guds sannings ljus genom 
Jesus och Bibeln (Upp. 12:1, Joh. 8:12, Ps. 119:105, 2 Pet. 1:19, Mal. 4:2, Ps. 
84:12). Under kompromissens tid, när sanningen blir förvrängd så mörkläggs 
avgörande sanningar i Bibeln. Därefter ser Johannes en örn flyga högst uppe på 
himlen med tre fruktansvärda ve-rop (som motsvarar de följande tre 
basunerna) (Upp. 8:13). Enligt GT används symbolspråket om en örn när Guds 
folk övergett hans lag: ”Sätt hornet för din mun! Som en örn kommer fienden 
över HERRENS hus, eftersom de har brutit mitt förbund och syndat mot min 
lag.” (Hos. 8:1, se även Upp. 9:20-21, Jer. 48:40). Veropen är endast riktade mot 
de som inte har ”Guds sigill” i sin panna (Upp. 9:4). Guds sigill har endast de 
som bär hans lag i sitt hjärta (5 Mos. 6:6-8, Jes. 8:16). 
 

Islam i Bibelns profetior 
Den femte basunen beskriver gräshoppor som liknar stridshästar med 
lejontänder, kvinnohår och skorpiongaddar. I GT är gräshopporna en symbol för 
stridshästar och arméer (Jer. 51:27; Nah. 3:17). I Joels profetia jämförs ett 
speciellt folk med gräshoppor som har tänder som lejon (Joel 1:4-6, 15). Det 
beskrivs som ”ett stort och mäktigt folk, vars like inte har funnits och aldrig skall 
uppstå igen under kommande släkten” och det uppstår när Herrens dag är nära 
(Joel 2:1-2, 4-6). Vilket mäktigt folk kan det här handla om? I Domarboken 
jämförs de arabiska stammarna med gräshoppor: ”Och midjaniterna, 
amalekiterna och alla österlänningarna låg där i dalen, talrika som gräshoppor. 
Deras kameler var oräkneliga, talrika som sanden på havets strand.” (Dom. 
7:12; 6:5). Dessa folkslag var Abrahams barn genom hans andra hustrur – Hagar 
och Ketura (1 Mos. 25:2-6; 21:13-21). Idag anser sig muslimerna och araberna 
vara Ismaels arvtagare. Isaac Newton skrev: “Svärmar av gräshoppor uppstod 
ofta i Arabien och därifrån översvämmade de grannländerna. Därigenom är de 
en passande bild på arabernas talrika arméer som invaderade romarna.” 
(Observations upon the prophecies of Daniel, s. 303-307). År 610 e.Kr. fick 
Muhammed uppenbarelser som skrevs ned i en bok som senare blev Koranen. 
Islam enade de arabiska stammarna under en religion och satte i gång en 
världsvid revolution som fick hela Europa att knaka i fogarna. Snabbt som  
 


