Jeesus:

Islamin profeetta
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Jeesus oli profeetta.

Muslimit uskovat, että Jeesus (rauha olkoon hänen kanssaan) on yksi Allahin
(Jumalan) profeetoista, joka oli lähetetty
ohjaamaan Israelin Lapsia uudella pyhällä kirjalla. Itseasiassa usko kaikkiin
profeettoihin ja Allahin lähettiläisiin on
perustavanlaatuinen uskon artikkeli islamissa. Muslimien pyhä kirja Koraani
julistaa:“Sano: Me uskomme Allahiin ja
siihen, mitä meille on lähetetty, ja mitä on
lähetetty Abrahamille (Ibrahim), Ismaelille, Iisakille (Ishaq), Jaakobille (Yaqub),
ja sukukunnille, ja mitä Herra on antanut
Moosekselle (Musa), Jeesukselle (Isa), ja
muille profeetoille. Me emme erottele heidän välillään vaan alistumme Hänelle.”
(Koraani, 3/84).
Jeesus (Isa) nähdään islamissa Muhammadin edeltäjänä, ja muslimit uskovat
hänen ennustaneen jälkimmäisen tulon.
Itseasiassa islamilaisen uskon mukaan
alkuperäinen uskonto jota kaikki nämä

profeetat opettivat on ja oli aina islam,
joka tarkoittaa rauhanomaista alistumista yhdelle ja ainoalle Jumalalle.
Toinen Koraanin jae (5/46) vahvistaa että
Jeesus seuraa profeettojen, kuten Mooseksen, linjaa ennen häntä: “Heidän jälkeensä me lähetimme Jeesuksen, Marian
pojan, todistamaan oikeaksi Tooran, joka
oli ennen häntä. Hänelle me annoimme
Evankeliumin, jossa on johdatus ja valo ja
joka todistaa oikeaksi Tooran, joka oli ennen sitä. Me annoimme sen johdatukseksi
ja varoitukseksi hurskaille.”
Jeesus mainitaan Koraanissa nimeltä 25
kohdassa. Häntä puhutellaan kunnioittavasti "Marian poikana, messiaana, Allahin
palvelijana ja Allahin lähettiläänä." Hänestä puhutaan myös "Jumalan sanana",
"Jumalan henkenä", "Jumalan merkkinä",
ja lukuisilla muilla kunniallisilla nimityksillä, jotka ovat levinneet viiteentoista eri
lukuun.

Maria ja Jeesuksen
neitseellinen syntymä

Muslimit kunnioittavat Jeesusta ja hänen
äitiään Mariaa. Monet muslimit antavat
lapsilleen nimet Isa (Jeesus) ja Maryam
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(Maria). Koraanissa on tosiaankin luku
nimeltä Maria. On myös toinen luku, joka
on saanut nimensä hänen isältään, Imranilta. Koraanin mukaan Maria oli siveä ja
neitseellinen nainen, joka ihmeen kautta synnytti Jeesuksen: “Enkelit sanoivat:
Maria, Allah on valinnut sinut ja puhdistanut sinut, Hän on valinnut sinut kaikkien
naisten joukosta.” (Koraani, 3/42)
Muslimit uskovat, että Jeesus syntyi Jalosta Neitsyestä. Muslimit eivät kuitenkaan hyväksy Jeesuksen neitseellistä
syntymää todisteeksi Jeesuksen jumalallisuudesta. "Maria vastasi: "Herrani, kuinka minä voisin saada lapsen? Eihän yksi-

kään mies ole koskenut minuun." Enkeli
vastasi: "Herrasi luo mitä tahtoo. Kun Hän
päättää asian, Hän sanoo sille “Ole!”, ja se
on." (Koraani 3/47). Jeesus oli Jumalan
edessä samankaltainen kuin Aatami. Hän
loi Aatamin tomusta ja sanoi: ‘Ole.’ Ja Aatami oli.” (Koraani, 3/59). Aatamin luominen oli vielä ihmeellisempää, koska hän
syntyi ilman isää tai äitiä. Kun Maria toi
vauvan kansansa luokse, he sanoivat: “Oi
Maria! Tosiaankin olet tuonut kummallisen olennon! Oi Aaronin sisar! Isäsi ei ollut paha mies, eikä äitisi siveetön nainen!”
Maria osoitti sitten vauvaa. He sanoivat:
“Kuinka voimme puhua lapselle, joka
makaa kehdossa?” Sitten tapahtui ihme.
Äitiäänsä puolustaakseen Jeesus-vauva
puhui ja sanoi: “Minä olen Allahin palvelija. Hän on antanut minulle Kirjan, tehnyt
minusta profeetan ja siunannut minut,
missä kuljenkin. Hän on määrännyt minut rukoilemaan ja antamaan almuja niin
kauan kuin elän ja olemaan kuuliainen
äitiäni kohtaan; ei Hän ole tehnyt minusta niskuroivaa eikä väkivaltaista. Rauha
minulle päivänä jona synnyin, ja päivänä,
jona kuolen, ja päivänä, jona minut herätetään henkiin!” (Koraani, 19/27-33).
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Jeesuksen ihmeet

Jeesukselle annettiin kyky tehdä ihmeitä
jotka auttoivat häntä hänen pyrkimyksissään, kaikki Jumalan luvalla. “Olen tuonut teille merkin teidän Herraltanne. Minä
teen teille savesta linnun ja puhallan siihen, ja se muuttuu eläväksi Jumalan luvalla. Minä parannan sokeita ja spitaalisia
ja herätän kuolleita henkiin Jumalan luvalla. Minä kerron teille tunnusmerkkinä,
mitä te syötte ja mitä varastoitte taloihinne. Siinä on teille merkki, jos olette uskovia. Hän on lähettänyt minut todistamaan
oikeaksi sen, mitä oli ennen minua Toorassa, ja sallimaan teille osan siitä, mikä
oli teiltä ennen kielletty. Olen tuonut teille

merkin teidän Herraltanne. Pelätkää Jumalaa ja totelkaa minua. Jumala on minun Herrani ja teidän Herranne. Palvokaa
Häntä. Tämä on oikea tie.” (Koraani, 3/4951).

Oliko Jeesus Jumala
vai Jumalan poika?

Muslimit eivät pidä Jeesusta Jumalan
poikana tai Jumalana vaan tavallisena ihmisenä, joka, kuten muutkin profeetat, oli
valittu levittämään Allahin sanomaa kansalleen, Israelin kansalle. Islam kieltää
liittämästä Jumalaan kumppaneita, painottaen Jumalan jumalallista ykseyttä.
Koraani julistaa: “Mikään ei ole Hänen kaltaisensa.” (Koraani, 42/11); ja, “Ei Hän ole
siittänyt eikä syntynyt.” (Koraani, 112/3).

Ristiinnaulittiinko Jeesus?

Kolminaisuuteen uskovat kristityt uskovat että Jeesus oli itse Jumala, tai osa Jumalaa, joka tuli maailmaan ja ristiinnau8-9

littiin jotta puhdistuisimme synneistä,
herätettiin henkiin ja nousi taivaaseen,
kunnes jälleen palaa maailmaan.
Muslimit uskovat ettei Jeesus kuollut
ristillä ollenkaan. Allah pelasti hänet ja
joku muu ristiinnaulittiin hänen tilallaan.
Koraanissa todetaan: “ja sanoivat: "Me tapoimme Messiaan, Jeesuksen, Marian pojan, Jumalan lähettilään" - mutta eivät he
ristiinnaulinneet häntä. Heistä vain näytti siltä. Ne, jotka kiistelevät Jeesuksesta,
eivät tiedä varmasti, eikä heillä ole tietoa
hänestä, vaan he vain arvailevat. Eivät he
häntä tappaneet, vaan Jumala korotti hänet luokseen. Jumala on Mahtava, Viisas.”
(Koraani, 4/157-158).
Aiheesta on erilainen mielipide mitä tulee tämän jakeen tarkkaan tulkintaan ottaen huomioon seuraava lausunto : “He
(juutalaiset) eivät tappaneet Jeesusta,
vaan Allah nosti hänet luokseen.” Jotkut
pitävät siitä näkemyksestä, että Jeesus
ei kokenut tavallista ihmisen kuolemaa,
vaan elää yhä omassa ruumiissaan ja lihassaan taivaassa. Tämä on muslimien
laajasti hyväksymä näkemys. Toisten
mielestä hän kuoli, mutta ei ristillä. "Nouseminen" Allahin luo tarkoittaa että Allah
pelasti hänet niiden käsistä jotka halusivat tappaa hänet.

Kuoliko Jeesus syntiemme
vuoksi?

Useimmat kristilliset kirkkokunnat uskovat, että Aatamin ja Eevan synti ja tottelemattomuus Jumalalle periytyvät heidän
jälkeläisilleen, joten ihmiskunta on kirottu perisynnin takia, josta ei ole mahdollisuutta pelastua ellei usko Jumalan Pojan
kuoleman ristillä sovittavan sitä.
Muslimit uskovat, ettei Jeesus kuollutsyntiemmepuhdistamiseksi ja jotta saisimme anteeksi. Toisin kuin kristityt opettavat, että ihmisluonto on pohjimmiltaan
paha (perisynnin takia), Islam opettaa,
että kaikki ihmiset ovat viattomia syntymästään asti ja heistä tulee syntisiä vasta
silloin kun he tekevät tietoisesti synnin.
Siksi islamissa ei ole perisyntiä.
Islamilainen synninkäsitys on perusteltu
uskomuksella että yhden ihmisensyntiä
ei voi siirtää toiselle; eikä myöskään hyvien tekojen palkkioita. Jokainen yksilö
on vastuussa vain omista teoistaan, sillä
Jumala ei ole koskaan epäoikeudenmukainen. Koraani (17/15) tekee selväksi että
jokainen yksilö on itsenäinen henkilö joka
on vastuussa yksin omista teoistaan. Ei
ole tarvetta pelastautua synnistä, sillä ei
ole perisyntiä.
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