Vad säger Koranen om Bibeln?
Introduktion

Att Koranen är inspirerad av Gud är det få muslimer som ifrågasätter. Men när
det kommer till Bibeln så är de flesta muslimer överens om att den är de
kristnas bok och att den antingen är oinspirerad eller åtminstone förvrängd
och förändrad av de kristna. Många är rädda för att läsa Bibeln. För dessa kan
det komma som en chock att se vad Koranen faktiskt säger om Bibeln.
Vi kan börja i An-Nisa’, sura 4 och vers 163-164…
Koranen 4:163-165 Vem var det som gav Noa, Abraham, Ismael, Isak, Jakob, Job, Moses, Aron,
David, Solomon, Jesus och de andra bibliska profeterna sin uppenbarelse?
Enligt Islam finns det faktiskt fyra heliga böcker: Tawrat (Tora - GT), Zabur
(Psalmerna), Injil (Evangeliet – NT) och Koranen (3:84).
Al-’Imran gör det ännu tydligare: Sura 3 och verserna 3-4…
Koranen 3:3-4
Vem uppenbarade Tora och Evangeliet (dvs Gamla och Nya Testamentet)?
Varför? Vad händer med den som förnekar Gamla och Nya Testamentet?
Och detta är inte ett undantag i Koranen. Låt oss se på Al-Ma’idah: sura 5, vers 44 och 46…
Koranen 5:44, 46
Vem har uppenbarat Tora? Finns det ljus och vägledning i Tora? Är resten av
GTs profeter inspirerade? (jfr Luk 24:44). Vad är man om man inte dömer
enligt det som Gud uppenbarat? Vem sände Gud efter GTs profeter? Är Nya
Testamentet vägledning och ljus? Skulle Jesus upphäva eller bekräfta Tora?
Detta stämmer bra överens med vad Jesus själv sa i Injil (Evangeliet)…
Matt 5:17-18
Skulle Jesus komma för att upphäva Tora?
Nytt ljus ersätter inte gammalt. Det gjorde Jesus tydligt…
Luk 24:25-27
Vad ansåg Jesus Kristus om de som inte trodde på alla profeterna? (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.
Okej, men är inte den Bibelversion vi har idag förvrängd av de kristna? Vad säger Koranen om det?
Koranen 5:47, 48
Vad ska kristna döma efter? Koranen eller Evangeliet? (5:68, 3:110-115) Om
texten i Evangeliet vore förvrängd av de kristna, hur skulle de då kunna döma
enligt Evangeliet? Vad skulle Koranen vaka över? Om Bibeln skulle ha
förändrats av kristna, skulle Koranen ha lyckats med sitt uppdrag att vaka över
Bibeltexten? Det finns texter i Koranen som talar om att judar och kristna
förvrängt Bibelns innebörd och feltolkat den (3:78, 2:75, 4:46, 5:13 och 5:41).
Men dessa säger ingenting om att den skrivna texten har förändrats. Det fanns
uppenbarligen en korrekt version av Bibeln på Muhammeds tid eftersom Gud
inte skulle hänvisa kristna till en korrupt bok. Och vi vet med säkerhet att den
Bibel som existerade på 600-talet är den vi har idag.
IE: Dödahavsrullarna 1947. GT från 200-talet f.Kr. 99 % identiska.
IE: NT – 230 mss. före 600-talet. 97-99 % identiska med senare.
Idén om att en god muslim endast ska tro på och läsa Koranen står i konflikt med Koranen själv…
Koranen 2:4-5
Vilka har förvissning om det eviga livet och följer Guds vägledning?
Vad händer med de muslimer som förnekar att Gamla och Nya Testamentet är inspirerade av Gud?
Koranen 4:136
Hur långt har de muslimer som förnekar Bibeln drivit synden?
Det är en allvarlig varning för varje muslim, som stämmer överens med Nya Testamentet…
2 Tim 3:15-17
Hur mycket av de heliga skrifterna påstås vara inspirerade av Gud?
APPELL

Önskar du att ha evigt liv? Är du då villig att acceptera Bibeln som Guds
inspirerade ord? Är du villig att studera alla Guds uppenbarelser inkl. Bibeln?

BILAGA
ISLAMSKA TEOLOGERS KOMMENTARER OM BIBELN
Ibn Taymiyya
“ingen har förändrat någon text i Skriften. De (judarna och de kristna) har
snarare förvrängt innebörden genom falska tolkningar.” (Ibn Taymiyya, alTafsir al-Kabir, I, 209)
Abdullah Ibn Abbas “”De förvanskade ordet [2:75]” betyder “de modifierade eller förändrade dess
innebörd.” Men ingen kan förändra ett enda ord från någon av Allahs böcker.
Innebörden är att de feltolkade ordet.” (Abdullah Ibn Abbas’, Profetens kusin
och nära kompanjon, Al-Bukhari, Kitaab Al-Tawheed, Baab Qawlu Allah Ta’ala,
“Bal Huwa Qur’aanun Majeed, fi lawin”)
Saeed Abdullah

“Judarnas och de kristnas auktoriserade Skrifter är mycket lika de som fanns
vid Profetens tid. Det är svårt att argumentera för att Koranens hänvisningar
till Toran och Evangeliet endast syftar på den ”rena” Toran och Evangeliet som
de var vid Moses respektive Isa al Masihs (föh) tid. Om texten har förblivit mer
eller mindre densamma sen 600-talet, så borde den respekt som Koranen visat
dem vid sin tid bibehållas fortfarande idag. Många Korantolkare, från Tabari till
Razi till Ibn Taymiyya och till och med Qutb, tycks vara benägna att hålla med
om den synen. Den fullständigt avvisande attityd som finns bland många
muslimer i modern tid jämtemot judendomens och kristendomens Skrifter
tycks inte ha stöd av varken Koranen eller de ledande kommentatorerna
(tafsir).” (Saeed Abdullah, “The Charge of Distortion of the Jewish and Christian
Scriptures”, The Muslim World, vol. 92, [2002], s. 434-435)

HISTORISKA CITAT OM BIBELN
Millar Burrows
“Det är en sak att förundra sig över att texten på omkring 1000 år har
förändrats så lite. Som jag sa i min första artikel om rullarna, ’Häri ligger dess
viktigaste upptäckt, till stöd för noggrannheten i den massoretiska
traditionen.’” (Millar Burrows, The Dead Sea Scrolls (1955), s. 304)
Gleason Archer

“Även om de två kopiorna av Jesaja som hittades i Qumran grotta 1 nära Döda
havet 1947 var tusen år äldre än de äldsta manuskriptet man tidigare känt till
(980 e.Kr.), visade de sig vara ord-för-ord identiska med vår standard hebreiska
Bibel till mer än 95 % av texten. De fem procent som skiljer är främst
uppenbara skrivfel med pennan och stavningsvariationer.” (Gleason Archer, A
Survey of Old Testament Introduction (1985), s. 25)

Daniel Wallace

“Stavning och felaktiga avläsningar är den största andelen av variationer, vilket
står för minst 75 %.” (intervju m.Justin Taylor, The Gospel Coalition, 21/3 2012)

Frederick Bruce

“Det finns ingen samling antik litteratur i hela världen som har en så väldig
mängd bra handskriftsbelägg som Nya testamentet.” (Frederick Bruce, citerat i
Lee Strobles Fallet Kristus, s. 63 [engelsk pagering])

