Jesus:

En profet innen Islam
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Jesus var en profet

Muslimer tror på at Jesus (fred
være med ham) ble sendt for å veilede
israelittene med nye skrifter. Å tro på alle
Guds profeter og sendebud er faktisk en av
betingelsene for troen i Islam. I den hellige
boken til muslimer, i Koranen befales det
slik: “Si: «Vi tror på Allah, på det som er
åpenbart for oss (Koranen), for Abraham,
Ismael, Isak, Jakob og Jakobs sønner
(stammene), og på det som ble gitt Moses,
Jesus og profetene fra Herren. Vi gjør ingen
forskjell på noen av dem. Og til Ham har vi
hengitt oss.»” (Koranen, 3/84)
Jesus (Isa) regnes for å være
forgjengeren til Muhammad (fvmh) i
Islam og tros av muslimer for den som
på forhånd varslet den siste profetens
ankomst. Faktum er den virkelige
religionen som alle disse profetene har
forkynt er en og samme tro (Islam); hvilket
betyr, å underkaste seg helhjertet til Allah,
Den Éne.

Et annet vers sier for eksempel at
Jesus fulgte i fotsporene til profeter som
kom foran ham, som Moses.:. “Og vi sendte
Jesus, Marias sønn, i profetenes fotspor,
for å bekrefte sannheten til (det som
fremdeles var igjen av) Toraen. Vi ga ham
Evangeliet hvori det er veiledning og lys,
og bekreftelse av sannheten av (det som
var igjen av) Toraen, og en veiledning og
formaning for de gudfryktige.” (Koranen,
5/46)
Jesus navn er nevnt nøyaktig tjuefem
steder i Koranen. Han nevnes med
respekt som: “Sønnen av Maria; Messias,
Guds tjener, Guds sendebud”. Igjen, så er
han nevnt i femten kapitler med mange
hederlige bemerkninger som “Guds ord,
Guds ånd, Guds tegn”.

Fødselen av Jesus fra
Jomfru Maria

Muslimer respekterer Jesus og hans
mor Maria. Mange muslimske barn
heter Jesus (Isa) og Maria (Maryam
eller Meryem). Det er en sura som heter
Maryam i Koranen. Det er også et kapittel
i navnet til Marias far, Imran. Det står
i Koranen at Maria, en kysk og jomfru
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kvinne, fødte Jesus mirakuløst. “Så kom
tiden da englene sa: “O Maryam! Se,
Allah har valgt deg og gjort deg from, og
opphøyet deg over alle kvinner i verden.”
(Koranen, 3/42)
Muslimer tror på at Jesus ble født av
en edel jomfru, men at de ikke aksepterer
Jesu fødsel fra en jomfru kvinne som bevis
på hans hellighet. “(Maria:) “Min Herre!
Hvordan skal jeg få en sønn når ingen
mann har rørt meg? ”Gud svarte: “Slik
skal det bli. Allah skaper det Han vil. Når
Han bestemmer noe, sier Han bare: ‘Bli’,
og det blir.”( (Koranen, 3/47). ) “Forholdet
med Jesus er overfor Gud det samme som

med Adam. Han skapte ham av jord. Og
sa til ham: «Bli!» Og dermed var han).”
(Koranen, 3/59)
Adams skapelse var mye mer
mirakuløs; fordi han ble født uten mor og
far. Da Maria tok med babyen til folket sitt,
sa de: “ “O Maria! Du har gjort noe uhørt!”
‘’Du Arons søster! Din far var ingen dårlig
mann. Din mor ikke løsaktig!” Maria pekte
på spedbarnet. Og de sa: Hvordan vil du
vi skal snakke til en som er et spedbarn
i vuggen?” Da skjedde et mirakel. Jesus
sa, for å beskyte sin mor: ‘’Jeg er uten tvil
Guds tjener. Han har gitt meg skriften,
og gjort meg til profet!” Uansett hvor
jeg er, har Han velsignet meg, og befalte
meg å be og gi Zakat så lenge jeg lever.”
Han gjorde meg respektfull mot moren
min. Han gjorde meg ikke til en ustyrlig
tyrann.” Fred være med meg den dagen
jeg ble født, dagen jeg dør og dagen jeg vil
bli oppreist.”).(Koranen, 19 / 27-33).

Jesus’ mirakler

Jesus fikk muligheten, ved Guds
tillatelse, til å utføre mirakler for å hjelpe
ham i sin forkynnelse. “... og han vil bli
budbringer for Israels barn.” (og skal
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da si til dem:) “Jeg har kommet til dere,
uten tvil med tegn (mirakel) fra deres
Herre. Jeg vil forme for dere fugl av leire
og blåse på den. Og den vil med Allahs
vilje bli levende. Jeg vil med Allahs vilje
helbrede blinde og spedalske, og vekker
opp de døde. Jeg vil fortelle dere hva
dere spiser og hva dere lagrer i deres hus.
I dette er sannelig et jærtegn for dere,
hvis dere er sanne troende. Likeledes for
å stadfeste (det som er igjen av) Toraen
som foreligger for meg, og tillate dere noe
av det som har vært dere forbudt. Jeg er
kommet med et jærtegn fra deres Herre.
Så frykt Allah og adlyd meg. Gud er min
Herre og deres Herre. Så tjen Ham. Dette
er den rett vei.»” (Koranen, 3/49-51)

Var Jesus Gud eller Guds
Sønn?

Muslimer betrakter Jesus verken som
Gud eller som Guds sønn. De ser ham
bare som en vanlig person, valgt ut som
de andre profetene for å spre Guds hellige
skrifter (budskap) til israelittene. Islam
understreker begrepet Guds enhet og
forbyr å knytte partnere til Allah. Følgende
er uttalt i Koranen: “Han er himlenes
og jordens skaper! Han har frembrakt
for dere, dere selv og kveget parvis. Og
formerer dere derved. Det finnes ingenting
som er Hans like! Han er den Hørende, den
Seende” (Koranen, 42/ 211) “Ikke har Han
avlet noen, ei heller er Han selv blitt avlet.”
(Koranen, 112 / 3),” (Koranen 112 / 3)

Ble Jesus korsfestet?

Kristne som tror på treenigheten tror
på at Jesus, ble født og korsfestet for våre
synder, og at han da vil være i himmelen
inntil han blir gjenoppreist og returnert til
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denne verden, og at Han enten er Gud eller
Guds sønn.
Muslimer tror på at Jesus ikke døde på
korset. Gud reddet ham, og en annen ble
korsfestet i stedet. Følgende står i Koranen:
‘’Se, vi har drept Messias, Jesus, Marias
sønn, Guds sendebud! (og grunnet dette
utsagn stemplet vi så deres hjerter). Men
de drepte ham ikke, og de korsfestet ham
ikke. Men det fortonet seg slik for dem.
De som er uenige om ham, er i tvil med
hensyn til dette. De har ingen kunnskap
om det. Men følger formodninger. De
drepte ham definitivt ikke. Tvert imot,
Allah har tatt ham til Seg. Allah er mektig,
vis.” (Koranen, 4/ 157-158)
I suraet hvor det står: ‘’De drepte ham
definitivt ikke. Tvert imot, Allah har tatt
ham til Seg. Det er delte meninger om
denne uttalen. Den ene gruppen går inn
for synspunktet – som er akseptert av
flertallet av muslimene - at Jesus ikke
døde som en normal person og fortsatt
lever i paradiset med sin levende kropp.
Den andre gruppen hevder at Jesus døde
- men ikke på korset - og at han senere ble
“oppreist” til Guds rike, det vil si at Allah
reddet Jesus fra de som ønsket å drepe
ham.

Døde Jesus for våre synder?

De fleste kristne sekter har antatt
synspunktet om at synden til Adam og
Evas ulydighet mot Gud ble tilskrevet
deres avkom, og at hele menneskeheten
ble forbannet med denne arvesynden. Slik
at det er ingen frelse for de som ikke tror på
Guds sønns død på korset, for forsoning av
denne synden.
Muslimer tror at Jesus ikke døde for
å rense syndene våre og for tilgivelse for
oss. Til tross for den kristne læren om
at menneskets natur er ond (på grunn
av arvesynden), lærer Islam at alle
mennesker er syndfrie i fødselen, men
bare hvis de bevisst begår en synd, så er
de syndige. Derfor er det ingen arvesynd i
Islam.
Konseptet med synd i Islam er basert
på troen på at ens synd ikke kan overføres
til en annen, og dette er tilfelle for gode
gjerninger også. Siden Allah ikke er
urettferdig, er hvert enkelt menneske
bare ansvarlig for sine egne handlinger.
Koranen sier tydelig at individer er frie
mennesker som bare er ansvarlige for
sine egne gjerninger. Siden arvesynden
ikke eksisterer, er det heller ikke behov for
frelse fra en slik synd.
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