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Jesus: En profet inom Islam

Jesus var en profet
Muslimer tror att Jesus (Frid vare över
honom) var en profet som sändes för att
vägleda Israeliterna med en ny skrift.
Faktum är att tron på Allahs alla profeter
och sändebud, är en fundamental sak att
tro på enligt Islam.
Muslimernas heliga bok, Koranen
deklarerar: “Säg: “Vi tror på Gud och på
det som har uppenbarats för oss och
det som uppenbarades för Abraham
och Ismael och Isak och Jakob och
deras efterkommande och det som
uppenbarades för Moses och Jesus och
för (alla de övriga) profeterna och deras
Herre; vi gör ingen åtskillnad mellan
dem. Och vi har underkastat oss Hans
vilja.” (Koranen, 3: 84).
Jesus (Isa) anses vara en föregångare
till Muhammed, och tros ha förutsagt
att sista Sändebudet (Muhammed) skall

komma. Faktum är att enligt Islamisk
tro så har alla profeter kallat till en och
samma religion (Islam), vilket betyder
underkastelse till den ende Guden.
En annan vers i Koranen (5: 46) bekräftar
att Jesus följer vägen av profeterna som
Moses gjorde före honom. “Efter (dessa
profeter) sände Vi Jesus, Marias son,
med bekräftelse av allt det som ännu
bestod av Tora och Vi skänkte honom
Evangeliet, som gav vägledning och ljus
och bekräftade det som ännu bestod
av Tora – där fanns vägledning och
förmaningar till de gudfruktiga”.
Jesus namn nämns vid 25 tillfällen i
Koranen. Han nämns med respekt som
”Marias son; Messias; tjänare till Allah;
Allahs sändebud; Guds ord; Guds ande
och Guds tecken” och en mängd andra
ärade epitet utspridda över femton olika
kapitel.

Maria och jungfrufödelsen av
Jesus

Muslimer respekterar och ärar Jesus
och hans moder Maria. Många muslimer
ger sina barn namnet Isa (Jesus) och
Maryam (Maria). Det finns ett kapitel i
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Koranen, kallad för Maryam. Det finns
även ett kapitel som fått sitt namn efter
Maryams pappa, Imran. Enligt Koranen,
var Maryam en kysk och jungfru kvinna
som mirakulöst födde Jesus: “(Minns)
änglarnas ord till Maria: “Gud har utvalt
dig och renat dig (och upphöjt) dig över
alla världens kvinnor!” (Koranen 3: 42).
Muslimer tror att Jesus föddes av en
nobel jungfru. Muslimer tolkar dock inte
jungfrufödelsen som ett bevis på Jesus
gudomlighet. “Maria sade: “Herre! Hur
skulle jag kunna få en son, då ingen man
har rört mig?” (Ängeln) sade: “Så (skall
det bli); Gud skapar vad Han vill. Om Han

vill att något skall vara, säger Han endast
till det: ‘Var!’ – och det är.” (Koranen 3: 47).
”Inför Gud är Jesus till sin natur att likna
vid Adam. Han skapade honom av jord
och sade till honom: ”Var!” och han är.”
(Koranen 3: 59).
Adams skapelse var än mer mirakulös
för han föddes utan någon far eller mor.
När Maria återvände med barnet (Jesus)
till sitt folk sa dem: ”Du har gjort något
oerhört! Du Arons syster! Din fader var
inte en dålig människa och din moder
var inte en lösaktig slampa! Då pekade
hon på barnet. (Men) de svarade: ”Hur
skulle vi kunna tala till ett spädbarn
(som ligger) i sin linda? (Då talade) han
(till dem): ”Jag är Guds tjänare. Han har
gett mig uppenbarelsen och kallat mig
till profet; Han har välsignat mig, var jag
än befinner mig, och befallt mig att så
länge jag lever förrätta bönen och ta mig
an de fattiga och att älska min moder och
visa henne aktning – och Han har inte
gjort mig till en eländig tyrann. (Guds)
fred var med mig den dag jag föddes och
skall vara med mig den dag jag dör och
den dag då jag skall uppväckas från de
döda.” (Koranen 19: 27-33).
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Jesu underverk

Jesus gavs förmågan att uträtta mirakel
med Guds tillåtelse i syfte att fullfölja sitt
kall. (Och Jesus sade) “Jag har kommit
till er med ett tecken från er Herre. Jag
skall forma åt er i lera något som liknar en
fågel och jag skall andas på den och med
Guds tillåtelse skall den bli en fågel. Och
jag skall bota de blinda och de spetälska
och med Guds vilja skall jag väcka de
döda till liv. Och jag skall säga er vad ni
äter och vad ni lägger upp som förråd i
era hus. I detta ligger ett tecken för er –
om ni är (sanna) troende. Och (jag har
kommit) för att bekräfta vad som ännu

består av Tora och för att förklara tillåtet
något av det som var förbjudet för er. Och
jag har kommit till er med ett tecken från
er Herre. Frukta därför Gud och följ mig.”
(Koranen 3: 49-51)

Var Jesus en
Gud eller Guds son?

Muslimer anser inte Jesus vara Guds
son och inte heller Gud utan en vanlig
människa, utvald av Gud som alla andra
profeter för att sprida Allahs budskap till
de sina, folket av Israel. Islam förbjuder
att sätta medhjälpare vid Guds sida, och
betonar begreppet av tron på en enda
Gud. Koranen säger: “Ingenting är som
Han – Han som hör allt, ser allt.” (Koranen
42: 11); och “Han har inte avlat och inte
blivit avlad.” (Koranen 112: 3).

Korsfästes Jesus?

De kristna som tror på treenigheten tror
att Jesus var Gud eller en del av Gud
själv, som kom till jorden och korsfästes
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på korset för att rena människornas
synder för att sedan återuppstå, därefter
bli upphöjd till himlen, till dagen då han
åter skall komma till jorden.
Muslimer tror inte att Jesus dog på korset.
Allah räddade honom och istället var det
någon annan som blev korsfäst. Koranen
säger: “Och för deras ord: “Vi har dödat
Kristus Jesus, Marias son (som påstod
sig vara) Guds sändebud!” Men de dödade
honom inte och inte heller korsfäste de
honom, fastän det för dem tedde sig så.
De som är av annan mening är inte säkra
på sin sak; de har ingen (verklig) kunskap
om detta utan stöder sig på antaganden.
Det är med visshet så att de inte dödade
honom. Nej, Gud upphöjde honom till
Sin (härlighet); Gud är allsmäktig, vis.”
(Koranen 4: 157-158).
Det råder skilda meningar vad gäller
den exakta tolkningen av en del av
ovan nämnda vers: “Det är med visshet
så att de inte dödade honom. Nej, Gud
upphöjde honom till Sin (härlighet)”.
Det finns de som menar att Jesus inte
upplevt en vanlig mänsklig död, utan att
han fortfarande lever kvar i sin kropp i
himlen, vilket är den vida accepterade
synen bland muslimer, medan andra tror
att han dog, men inte på korset. De anser
att “upphöjas” till Allah betyder, att Allah
räddade honom ur händerna från de som
ville döda honom.

Dog Jesus för våra synder?

De flesta kristna samfund har tron om att
Adam och Evas synd av olydnad mot Gud
har förts över till deras avkomma, och
på så sätt har hela mänskligheten blivit
fördömd med arvsynden, utan möjlighet
till frälsning om en inte tror på den
gottgörande döden på korset av Guds son.
Muslimer tror inte att Jesus dog för att
rena oss, och för att få våra synder förlåtna.
I motsats till den kristna läran som anser
människan vara ond till naturen, (p.g.a.
arvsynden) är den Islamiska läran att
samtliga människor föds oskyldiga och
att en är syndig först när en medvetet
begått en synd. Det finns alltså ingen
ursprunglig synd inom Islam.
Föreställningen av synd inom Islam är
grundat på tron om att en människas
synd inte kan överföras till någon annan,
och inte heller belöning. Varje individ
är ansvarig för sina egna handlingar, för
Gud är aldrig orättvis.
Koranen (17: 15) gör det klart att varje
individ är en självständig person som
är ansvarig för sina egna handlingar. Det
finns inget behov till frälsning för våra
synder, för det finns ingen arvsynd.
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