SANNINGEN OM TANAK, BIBELN OCH KORANEN AVVÄPNAR IDEOLOGIN OM
DET HELIGA KRIGET
Stora delar av världen plågas av våld, krig och terror som har sin grund i ett religiöst motiverat hat mot
alla som inte tillhör den egna gruppen. Idag är det militanta islamister som står i fokus men samma
enkla samband gäller för alla ideologiskt styrda grupper. Grunden är en övertygande ideologi som kan
skapa hängivna kämpar och genom att man får en stor tillströmning av trogna anhängare ökar också
rörelsens tillgängliga resurser i form av till exempel pengar, vapen, arbetskraft och kunskap. Genom de
ökande resurserna kan man föra ut ideologin på ett ännu mer övertygande sätt och därmed attrahera
ännu fler hängivna kämpar och få tillgång till ännu mer resurser osv.

Det heliga krigets destruktiva spiral

Religiös extremism är en ideologi som göds av krig och strid. USA stödde Usama bin Laden när han
bildade al-Qaida år 1988 i samband med kriget mellan Afghanistan och Sovjetunionen. Under 1990talet vände sig al-Qaida mot västvärlden med sin terror och genomförde den 11:e september 2001 flera
stora terrorattacker mot USA. USA startade då det s.k. kriget mot terrorismen och invaderade tillsammans med sina allierade först Afghanistan och sedan Irak där man avsatte Saddam Hussein och installerade en ny regering. Detta ledde i sin tur till uppror i Irak mot den USA-ledda koalitionen och landets
nya ledning. Många av upprorsledarna var islamister som hävdade att de utkämpar ett religiöst krig för
att återupprätta det islamiska kalifatet. Ur dessa islamistiska rörelser uppstod terrorgruppen IS som idag
med krig och terror har tagit kontroll över stora delar av Irak och Syrien och som dessutom utför blodiga terrorattacker mot västländer, som till exempel dådet i Paris den 13:e november 2015. Det är uppenbart att kriget mot terrorismen, som har pågått ända sedan september 2001, i hög grad har bidragit
till att skapa instabilitet, lidande och en växande maktbas för islamistiska terrorgrupper som IS.
Kan denna våldsspiral brytas på något sätt? På kort sikt kan de hämndaktioner mot IS som startades
direkt efter den senaste massakern i Paris minska antalet hängivna kämpar och kanske också de resurser
som IS har tillgång till i form av träningsanläggningar, tankbilar för att transportera olja etc. Men dessa
hämndaktioner ökar däremot kraften och övertygelsen i ideologin genom att de skapar nya martyrer
och nya motiv för hämnd och vedergällning, och därigenom kommer IS och andra liknande grupper på
sikt också att få nya trogna kämpar.
IDEOLOGIN OM DET HELIGA KRIGET VILAR PÅ ÖVERTYGELSEN ATT TANAK, BIBELN OCH KORANEN INNEHÅLLER GUDS EGNA ORD

Den enda åtgärd som på lång sikt kan bryta denna destruktiva våldsspiral är att avväpna den ideologi
som möjliggör rekrytering av ständigt nya heliga krigare och martyrer. Vad är det då för ideologi som är
motorn i religiösa terrororganisationer som IS, Boko Haram och al-Qaida? Jo, det är faktiskt samma
ideologi som har gjort etablerade monoteistiska religioner som kristendom och islam framgångsrika i
två tusen år.
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Grunden i de monoteistiska religionerna är tron på att den heliga skrift, i form av Tanak, Bibeln eller
Koranen, innehåller Guds egna ord och befallningar som förmedlats via profeter som Moses, Jesus och
Muhammed och att dessa befallningar måste åtlydas om man inte skall utplånas av Guds vrede eller
hamna i helvetet. De gudomliga befallningarna i Tanak, Bibeln och Koranen handlar om att Gud har
utvalt ett eget folk som är rättfärdiga och befallt dem att utkämpa ett heligt krig mot alla människor
som inte tillhör den egna gruppen, eftersom dessa är syndare som Gud har förbannat. Om du strider i
det heliga kriget står du enligt denna filosofi över alla jordiska lagar, och om du dör i detta heliga krig
kommer du automatiskt att bli en martyr, få evigt liv och komma till himlen. Det finns alltså bara vinster att hämta om man tillhör det utvalda folket och bara förluster om man tillhör de otrogna, eftersom
man då är förutbestämd att komma till helvetet.
EN NY SANNING OM VILKA SOM EGENTLIGEN SKAPADE TANAK, BIBELN OCH KORANEN

För att hotet om terror och heliga krig som motiveras av tron på att de monoteistiska urkunderna innehållet Guds befallningar skall minska måste en ny sanning om vilka som egentligen skapade dessa böcker och varför de gjorde det föras fram. Denna sanning är att Tanak (GT), Bibeln och Koranen inte har
gudomligt ursprung, de skapades av människor av rent politiska skäl.
Tanak skapades på befallning av ptoleméerna i Alexandria omkring år 160 fvt för att stödja mackabéernas krig mot seleukiderna med målet att skapa ett nytt mackabeiskt rike med centrum i Jerusalem. Ptoleméernas syfte vara att det nya riket skulle utgöra en buffertzon mellan Egypten och seleukidernas rike.
Tanak är ren politisk propaganda som skapades för att med hjälp av en påhittad nationell historia och
påstått gudomliga profetior motivera ett självständigt rike för mackabéerna och elda deras stödtrupper
till krig och martyrskap.
De ursprungliga kristna var en rörelse som avskildes från de styrande mackabéerna omkring år 100 fvt.
De kallade sig själva jahad (församlingen), och genom tiderna benämndes de bland annat fariséer, nazaréer, sicarier och seloter. Romarna kallade dem så småningom för chrestiani. Jahad trodde på budskapet i Tanak om att Gud hade utvalt ett visst folk och befallt dem att utkämpa ett heligt krig mot alla
syndare och dessutom gett dem löfte om kroppens uppståndelse och ett liv i paradiset om de dog som
martyrer. Jahad såg sig själva som detta utvalda folk som enligt profetiorna i Tanak skulle bereda vägen
för Messias och den enda rätta religionens världsherravälde med centrum i Jerusalem. Jahad utkämpade
under sista århundradet före vår tideräkning krig mot mackabéerna och deras efterträdare Antipater och
Herodes. Efter Herodes död kämpade de mot Rom från vår tideräknings början och framåt. Det ledde
till det första judiska kriget som utspelade sig mellan åren 66 och 73, då romarna bland annat såg sig
tvingade att förstöra templet i Jerusalem för att undanröja jahads ideologiska maktbas.
Efter det förödande andra judiska kriget mot de messianska jahad på 110-talet skapade den romerske
kejsaren Hadrianus omkring år 120 ett evangelium om Jesus (Diatessaron) och en kult av honom som
spreds i de områden som var mest infekterade av jahads messianska upprorsanda. Jesus skulle enligt
detta evangelium ha varit den Messias som hade uppfyllt alla profetiorna i Tanak och dessutom ha varit
en fredsapostel. Genom att de krigiska chrestiani/jahad skulle ta emot budskapet om Jesus, som hade
varit Messias, hoppades den romerske kejsaren att de äntligen skulle sluta kriga för att bereda vägen för
Messias.
Jahad trodde dock inte på det nya evangeliet utan startade ett tredje krig mot Rom. Detta krig rasade
mellan åren 132 och 136 och avslutades först när jahad hade kämpats ned till siste man.
Kejsar Hadrianus dog år 138 men den nya kulten av Jesus som han hade skapat levde kvar. Under de
följande decennierna spreds olika tolkningar av det nya evangeliet, vilket fick kyrkofadern Irenaeus att
på 180-talet ta upp kampen mot sådana som tolkade kristendomen i termer av gnosticism och grekisk
filosofi. Irenaeus skapade därför Paulus och hans epistlar samt Apostlagärningarna och delade upp det
ursprungliga evangeliet i fyra delar med olika författare som alla skulle ha tillhört Paulus krets. På det
sättet fick Irenaeus och kyrkan i Rom makten över den kristna historien och över vilka texter som var
godkända. Irenaeus återförde också den romerska kristendomen till de krigiska jahads filosofi genom
att Uppenbarelseboken, som ursprungligen var en judisk messiansk apokalyps, infördes i NT. Genom
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denna text införlivades jahads tro på martyrskapet och det heliga kriget som skulle föregå den sista domen och Messias ankomst i den romerska kristendomen.
Muhammed var en orientalisk kristen som på 620-talet enade judekristna och orientaliska kristna, alltså
alla som trodde på Messias och den kristna Bibelns båda testamenten, i ett heligt krig mot de hedniska
polyteisterna som härskade i Mecka. Islam innebar därför en kompromiss som förenade de judekristnas
lydnad under Mose lagar med den orientaliska kristendomens doktriner. Koranen innehåller dels diskussioner som endast har relevans i samband med interna kristna strider mellan orientaliska och romerska kristna om Jesu och Marias status och natur, och dels rent kristna predikningar som manar Muhammeds trupper till heligt krig mot syndarna i Mecka med retorik från den kristna Bibeln. Man har
alltid vetat att Koranen skapades av Muhammed och de första kaliferna, men vad som inte har varit
känt är att de var kristna.
DEN RÖDA TRÅDEN I DE MONOTEISTISKA RELIGIONERNA ÄR PROPAGANDAN FÖR DET UTVALDA FOLKET OCH DET HELIGA KRIGET
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SANNINGEN OM TANAK, BIBELN OCH KORANEN RASERAR GRUNDEN FÖR PÅSTÅENDET ATT
DE INNEHÅLLER GUDS ORD SOM MÅSTE LYDAS TILL VARJE PRIS

Bevis för den nya sanningen om hur och varför Tanak, Bibeln och Koranen skapades kan man bland
annat få genom att:
- ursprunget till historien i Tanak finns bevarad i Josephus Antiquities I-XII.
- 1QaIsa, som är en arbetsversion på vägen till den slutliga versionen av Jesajas profetia, finns
bevarad i Dödahavsrullarna från Qumran. Den visar att Jesajas bok skapades efter Karthagos
förstörelse år 146 fvt.
- jahads filosofi om Messias och det heliga kriget finns bevarad i det s.k. sektmaterialet i Dödahavsrullarna från Qumran.
- det ursprungliga evangeliet finns bevarat i form av Diatessaron.
- Irenaeus arbete med att skapa Paulus, Apostlagärningarna och fyra evangelier kan spåras i hans
böcker Adversus Haereses I-V.
- Irenaeus inkorporering av Valentinus texter i Paulus epistlar kan spåras genom texter från Nag
Hammadi.
- man kan se att Koranen helt och hållet bygger på den kristna Bibeln om man läser Koranen
med kunskap om vad som står i Bibeln och om den orientaliska kristendomens doktriner.
Efter mer än 2000 år plågas världen fortfarande av de monoteistiska religionernas destruktiva idéer om
en partisk och krigslysten gud och om det apokalyptiska heliga kriget och de heliga martyrerna som får
evigt liv och en plats i himlen om de dör i detta krig. Mänskligheten måste befrias från detta gissel, och
det kan bara ske genom att vi kommer till insikt om den rätta bakgrunden till de monoteistiska religionernas urkunder. Genom att vi förstår vilka som skapade Tanak, Bibeln och Koranen och varför de
gjorde det, förstår vi också att Gud aldrig har uppmanat till uppdelning av mänskligheten i olika religioner och till krig, hat, mord och våld.
Den islamistiska terrorismen är bara det senaste skottet på de monoteistiska religionernas träd. Där
iscensätter man åter den ideologi, vars grund är det heliga kriget och martyrskapet, som skapades i
Alexandria och som utvecklades vidare av de kompromisslösa heliga krigarna i jahad som var de ursprungliga kristna. Jahads ideologi fördes vidare i den romerska kristendomen när Irenaeus skapade
Nya Testamentet. I nästa steg förenade Muhammed judekristna och orientaliska kristna i ett heligt krig
för den kristna tron mot polyteisterna i Mecka. De heliga krig och det förtryck som världen plågas av
idag genom islamistiska extremister är ett direkt arv från de messianska kämparna i jahad, via den romerska kristendomen. Detta arv kan endast desarmeras genom kunskap om hur de monoteistiska religionernas heliga skrifter egentligen skapades. Logiken bakom det heliga kriget är att Gud har befallt det i
den heliga skrift som innehåller hans direkta ord. Men om man kan visa att de heliga skrifterna inte innehåller Guds ord faller hela motivet för heliga krig och martyrskap.
1. Enligt Koranen tror en rättrogen muslim på Toran (GT) och Evangeliet och allt som Gud uppenbarade för profeterna Abraham, Ismael, Isak, Jakob, Mose och Jesus (se t.ex. verserna 2.136-2.138,
4.163, 5.66, 33.4, 42.13).
2. Koranens anspråk på att innehålla Guds ord vilar alltså på det som står i Gamla Testamentet
(Tanak) och Nya Testamentet i Bibeln eftersom det är där dessa profeters budskap finns.
3. Profeterna i Tanak/GT har aldrig funnits, de skapades i Alexandria omkring år 160 fvt.
4. Eftersom Tanak (GT) inte innehåller Guds ord, utan skapades av människor av politiska skäl, är det
ett brott mot mänskligheten att lyda uppmaningarna till heligt krig och martyrskap i denna bok.
5. Jesus i NT har aldrig funnits, han skapades av kejsar Hadrianus omkring år 120. Paulus har aldrig
funnits, han skapades av Irenaeus på 180-talet.
6. Eftersom NT i Bibeln inte innehåller Guds ord, utan skapades av människor av politiska skäl, är det
ett brott mot mänskligheten att lyda uppmaningarna till heligt krig och martyrskap i denna bok.
7. Eftersom Koranens legitimitet vilar på profeterna i Tanak/GT och NT i Bibeln, och eftersom dessa
profeter aldrig har funnits, så innehåller inte Koranen Guds ord.
8. Eftersom Koranen inte innehåller Guds ord, är det ett brott mot mänskligheten att lyda uppmaningarna till heligt krig och martyrskap i denna bok.
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ARBETET BÖRJAR INOM OSS SJÄLVA

I stället för att förklara religiös extremism och terror med att terroristerna inte har den rätta tolkningen
av Tanak, Bibeln eller Koranen, måste vi acceptera att deras tolkning är den enda rätta. Syftet med
Tanak, Bibeln och Koranen är verkligen att elda människor till krig, erövring och terror med hot om att
Gud kommer att straffa dem om de inte lyder uppmaningarna till heliga krig och med löften om att
Gud kommer att belöna dem med evigt liv om de lyder. Men om vi förstår vilka som egentligen skapade dessa böcker och varför de gjorde det kan vi också bryta den destruktiva spiralen av rekrytering av
nya heliga krigare och ökande resurser till religiösa extremiströrelser.

Sanningen om Tanak, Bibeln och Koranen bryter det heliga krigets destruktiva spiral

För att detta skall kunna ske måste vi börja med att ta in den nya sanning i oss själva och omvärdera vår
egen syn på det budskap som förs fram genom Tanak, Bibeln och Koranen. Denna omvärdering är inte
lätt eftersom kristendomen är så invävd i vår egen kultur, även om vi inte alltid förstår det. Men samtidigt är det hoppfullt eftersom grunden för den religiösa terrorn inte är tillgång till vapen och bomber
utan människors tro på att Gud har befallt dem att utkämpa heliga krig och söka martyrskap. På samma
sätt som vi genom våra uppfattningar och tankar kan skapa krig, förtryck och lidande, kan vi också
skapa fred, jämlikhet och frihet genom att ändra dessa uppfattningar.

Om författaren: Jag heter Åsa Kleveland och är född 1957. Jag är utbildad civilingenjör och arbetar
som IT arkitekt. Parallellt med mitt vanliga arbete har jag sedan hösten 1999 dokumenterat ett andligt
projekt, vilket bl.a. har resulterat i ett antal texter som finns tillgängliga på internet.
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