Ιησούς:

Ένας Προφήτης
του Ισλάμ
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Ο Ιησούς ήταν Προφήτης

Οι Μουσουλμάνοι πιστεύουν ότι ο Ιησούς
(Ειρήνη επ' Αυτού/σε Αυτόν) είναι ένας
από τους Προφήτες του Αλλάχ (Θεού),
ο οποίος είχε σταλεί να καθοδηγήσει τα
παιδιά του Ισραήλ με μια νέα γραφή. Στην
πραγματικότητα, η πίστη σε όλους τους
προφήτες και τους αγγελιοφόρους του Αλλάχ
είναι ένα θεμελιώδες άρθρο πίστης στο
Ισλάμ. Το Ιερό Βιβλίο των Μουσουλμάνων,
το Κοράνι, δηλώνει: «Πες (Ω Μουχάμμαντ):
'Πιστέψαμε στον Αλλάχ, και σ' ο,τι μας έχει
σταλεί, και σ' ο,τι έχει σταλεί στον Αβραάμ,
Ισμαήλ, Ισαάκ, Ιακώβ και στις Φυλές, και σ'
ο,τι (τα βιβλία) δόθηκε στον Μωυσή, στον
Ιησού και στους Προφήτες, απ΄τον Κύριό τους.
Καμιά διάκριση δεν κάνουμε ανάμεσα τους.
Κι εμείς σ' Αυτόν υποτάσσουμε τη θέληση μας
(στον Αλλάχ).» (Κοράνι, 3/84).
Στο Ισλάμ Ο Ιησούς θεωρείται ως πρόδρομος
του Μουχάμμαντ, και πιστεύεται από τους
Μουσουλμάνους ότι ειδοποίησε για τον
ερχομό του τελευταίου (Προφήτη). Στην
πραγματικότητα, σύμφωνα με το Ισλαμικό
δόγμα, η αρχική θρησκεία που διδάσκουν

όλοι αυτοί οι προφήτες είναι και ήταν πάντα
το Ισλάμ, που σημαίνει ειρηνική υποταγή
στον Ένα και Μόνο Θεό.
Ένας άλλος στίχος στο Κοράνι (5/46)
επιβεβαιώνει ότι ο Ιησούς ακολουθεί τη
γραμμή των Προφητών όπως ο Μωυσής
ενώπιόν Του: «Και πάνω στα χνάρια τους
στείλαμε τον Ιησού, το γιο της Μαρίας,
επικυρώνοντας τις Γραφές (Ταουρά) που είχαν
σταλεί, πριν απ' αυτόν, και Του δώσαμε το
Ευαγγέλιο, που σ' αυτό υπάρχει η καθοδήγηση
και το φως, καθώς και η επικύρωση των
Γραφών (Ταουρά) που είχαν σταλεί πριν απ'
αυτόν: Καθοδήγηση και προειδοποίηση, για
όσους σέβονται τον Αλλάχ.»
Ο Ιησούς αναφέρεται ονομαστικά σε είκοσι
πέντε σημεία στο Κοράνι. Προσφωνήτε με
σεβασμό ως "γιος της Μαρίας; Μεσσίας;
υπηρέτης του Αλλάχ; αγγελιοφόρος του
Αλλάχ." Αναφέρεται επίσης ως "ο λόγος
του Θεού", "το πνεύμα του Θεού", "σημάδι
του Θεού", και πολλά άλλα επίθετα τιμής
απλώνονται σε δεκαπέντε διαφορετικά
κεφάλαια.

Η Μαρία και η
Παρθενογέννηση του Ιησού

Οι Μουσουλμάνοι σέβονται και τιμούν τον
Ιησού και τη μητέρα Του την Μαρία. Πολλοί
μουσουλμάνοι ονομάζουν τα παιδιά τους
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Ίησα (Ιησούς) και Μαριάμ (Μαρία). Υπάρχει
πράγματι ένα κεφάλαιο στο Κοράνι, που
ονομάζεται Μάριαμ. Υπάρχει επίσης ένα
άλλο κεφάλαιο με το όνομα του πατέρα της,
τον Ιμράν. Σύμφωνα με το Κοράνι, η Μαρία
ήταν μια αγνή και παρθένα γυναίκα που
γέννησε με θαύμα τον Ιησού: «Οι άγγελοι
είπαν: "Ω! Μαρία! ο Αλλάχ σε διάλεξε και σ'
εξάγνισε, προτιμώντας σε ανάμεσα απ' όλες
τις γυναίκες των εθνών.» (Κοράνι, 3/42)
Οι μουσουλμάνοι πιστεύουν ότι ο Ιησούς
γεννήθηκε από μια ευγενή Παρθένα. Οι
Μουσουλμάνοι, ωστόσο, δεν δέχονται την
παρθενογέννηση του Ιησού ως απόδειξη
της θεότητας του Ιησού. «Κι εκείνη (Μαρία)
ρώτησε: '' Ω Κύριέ μου! Πώς είναι δυνατόν ν'

αποκτήσω παιδί, ενώ κανείς άνδρας δεν με
άγγιξε; " (Ο Θεός) Είπε: "Έτσι θα γίνει, ο Αλλάχ
δημιουργεί ότι θελήσει.
Όταν σχεδιάσει
κάτι, διατάζει και λέγει, "Γεννηθήτω" και
γίνεται.»(Κοράνι, 3/47). « Η περίπτωση του
Ιησού μπροστά στον Αλλάχ είναι όμοια μ'
εκείνη του Αδάμ, που τον έπλασε από χώμα
και έπειτα του είπε: 'Γεννηθήτω.' Κι έγινε.»
(Κοράνι, 3/59). Η πλάση του Αδάμ ήταν
ακόμη πιο θαυματουργή από εκείνη του
Χριστού, επειδή γεννήθηκε χωρίς πατέρα
και μητέρα ενώ ο Χριστός είχε μάνα. Όταν
η Μαρία ήρθε στους δικούς της με το μωρό,
είπαν: «Ω! Μαρία! Πραγματικά έπραξες κάτι
τρομακτικό! Ω! αδελφή του Ααρών! Ο πατέρας
σου δεν ήταν ένας άνδρας του πονηρού, κι
ούτε η μητέρα σου μια γυναίκα ακόλαστη! "
Εκείνη όμως έδειξε προς το μωρό. Είπαν: "Πως
-είναι δυνατόν- να μιλήσουμε με ένα παιδί
που είναι στα σπάργανα; " Τότε συνέβη ένα
θαύμα. Προς υπεράσπιση της μητέρας του,
το μωρό Ιησούς μίλησε και είπε: "Είμαι στ'
αλήθεια ένας δούλος του Αλλάχ. Μου έδωσε
το Βιβλίο (την αποκάλυψη) και με έκανε
έναν Προφήτη. Και με έκανε ευλογημένο
οπουδήποτε κι αν βρίσκομαι, και έχει επιτάξει
σε μένα την Προσευχή και την φιλανθρωπία
εφόσον βρίσκομαι στη ζωή. Και (Αυτός) με
έχει κάνει καλοκάγαθο στη μητέρα μου, και όχι
υπεροπτικό ή άθλιο, (Γι' αυτό) η Ειρήνη είναι
πάντα πάνω μου την ημέρα που γεννήθηκα
και την ημέρα που θα πεθάνω, και την ημέρα
που θα εγερθώ για (μία άλλη) ζωή!» (Κοράνι,
19/27-33)
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Θαύματα του Ιησού

Στον Ιησού δόθηκε η ικανότητα να κάνει
θαύματα για να τον βοηθήσει (ο Αλλάχ) στην
αναζήτησή του, όλα με την άδεια του Θεού.
«Έχω έρθει σε σας με ένα σημάδι από τον Κύριό
σας, απο την λάσπη (όπως είναι), θα φτιάξω
για σας τη μορφή του πτηνού θα φυσήξω σ'
αυτό και με την άδεια του Θεού θα πάρει ζωή.
Και θα θεραπεύσω τους εκ γενετής τυφλούς,
και τους λεπρούς, και με την άδεια του Θεού
θα αναστήσω τους πεθαμένους και θα σας
φανερώσω ότι θα τρώτε κι ότι θα αποθηκεύετε
στα σπίτια σας. Μέσα σ' αυτά υπάρχει Σημάδι
για εσάς, αν πραγματικά πιστεύετε. (Έχω έρθει
σε σας) για να επαληθεύσω την Ταουρά(τον
Νόμο) που υπήρχε πριν από μένα. Και να σας

επιτρέψω στη χρήση ορισμένων που πριν ήταν
απαγορευμένα για σας. Έχω έρθει σε σας με
ένα Σημάδι από τον Κύριό σας. Γι' αυτό λοιπόν
να σέβεστε τον Θεό και να με υπακούτε. Είναι
ο Αλλάχ, Αυτός που είναι Κύριός μου και
Κύριός σας. Γι' αυτό να Τον λατρέυετε. Αυτός
είναι ένας δρόμος, που είναι ευθύς» (Κοράνι,
3/49-51).

8-9

Ήταν ο Ιησούς Θεός ή
Υιός του Θεού;

Οι Μουσουλμάνοι δεν θεωρούν τον Ιησού ως
Υιό του Θεού ή ως Θεό, αλλά τον θεωρούν
ως ένα συνηθισμένο ανθρώπινο ον που,
όπως και άλλοι προφήτες, ήταν θεϊκά
επιλεγμένος για να διαδώσει το μήνυμα του
Αλλάχ στον λαό του, τον λαό του Ισραήλ.
Το Ισλάμ απαγορεύει τη συσχέτιση εταίρων
με τον Θεό, τονίζοντας την έννοια της
ενότητας και μοναδικότητας του Θεού. Το
Κοράνι δηλώνει: «Δεν υπάρχει τίποτε που
να Του μοιάζει.» (Κοράνι, 42/11) και, « Ποτέ
δεν γέννησε, και ποτέ δεν γεννήθηκε.» quot;.
(Κοράνι, 112/3).

Σταυρώθηκε ο Ιησούς;

Οι Τριαδικοί Χριστιανοί πιστεύουν ότι ο
Ιησούς ήταν ο ίδιος ο Θεός, ή μέρος του Θεού,
το οποίο ήρθε στη γη και σταυρώθηκε στον
σταυρό για να εξαγνίσει τις αμαρτίες μας και
στη συνέχεια αναστήθηκε και ανέβηκε στον
ουρανό μέχρι να επιστρέψει στη γη.
Οι μουσουλμάνοι πιστεύουν ότι ο Ιησούς δεν
πέθανε στον σταυρό. Ο Αλλάχ τον έσωσε και

κάποιος άλλος σταυρώθηκε στη θέση του. Το
Κοράνι δηλώνει: «Γιατί ακόμη καυχήθηκαν:
"Φονέσαμε τον Χριστό Ιησού, τον γιο της
Μαρίας, τον Απόστολο του Αλλάχ." Κι όμως
δεν τον σκότωσαν, κι ούτε τον σταύρωσαν,
αλλά έτσι τους φάνηκε, και εκείνοι όμως που
είχαν διαφορετική γνώμη (που διαφώνησαν)
σε αυτό είναι γεμάτοι αμφιβολίες, χωρίς
(σίγουρη) γνώση, αλλά μόνο εικασίες
ακολουθούν, και μια βεβαιότητα ότι δεν τον
σκότωσαν, άλλα ο Αλλάχ τον ανύψωσε ψηλά
κοντά Του γιατί ο Αλλάχ είναι Πανίσχυρος,
Σοφός». (Κοράνι, 4/157-158).
Υπάρχει διάσταση απόψεων ως προς την
ακριβή ερμηνεία αυτού του εδαφίου σε
σχέση με την ακόλουθη δήλωση: «Αυτοί (οι
Εβραίοι) δεν σκότωσαν τον Ιησού, αλλά ο
Αλλάχ τον ανύψωσε στον εαυτό Του.» Μερικοί
υποστηρίζουν την άποψη ότι ο Ιησούς δεν
βίωσε τον συνηθισμένο ανθρώπινο θάνατο,
αλλά εξακολουθεί να ζει με σώμα και σάρκα
στον ουρανό. Αυτή είναι η ευρέως αποδεκτή
άποψη από τους Μουσουλμάνους. Άλλοι
υποστηρίζουν ότι πέθανε, αλλά όχι στον
σταυρό, και το «ανύψωσε» ο Αλλάχ σημαίνει
ότι ο Αλλάχ τον έσωσε από τα χέρια εκείνων
που ήθελαν να τον σκοτώσουν.
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Πέθανε ο Ιησούς για τις
αμαρτίες μας;

Τα περισσότερα χριστιανικά δόγματα
πιστεύουν ότι η αμαρτία της ανυπακοής του
Αδάμ και της Εύας στον Θεό μεταβιβάζεται
στους απογόνους τους και έτσι ολόκληρη η
ανθρωπότητα είναι καταραμένη με αυτό το
προπατορικό αμάρτημα, από το οποίο δεν
είναι δυνατή η σωτηρία αν δεν πιστέψει
κανείς στον εξιλεωτικό θάνατο του Υιού του
Θεού στο σταυρό.
Οι Μουσουλμάνοι πιστεύουν ότι ο Ιησούς
δεν πέθανε γιατον εξαγνισμό των αμαρτιών
μας και για τη συγχώρεση μας. Σε αντίθεση
με τη χριστιανική διδασκαλία ότι η
ανθρώπινη φύση είναι βασικά κακή (λόγω
του προπατορικού αμαρτήματος), το Ισλάμ
διδάσκει ότι όλοι οι άνθρωποι είναι αθώοι
εκ γενετής και γίνονται αμαρτωλοί μόνο
όταν διαπράττουν συνειδητά μια αμαρτία.
Επομένως, δεν υπάρχει προπατορικό/αρχικό
αμάρτημα στο Ισλάμ.
Η ισλαμική αντίληψη της αμαρτίας
βασίζεται στην πεποίθηση ότι η αμαρτία
ενός ανθρώπουδεν μπορεί να μεταφερθεί
σε άλλον ούτε οι ανταμοιβές των καλών
πράξεων. Κάθε άτομο είναι υπεύθυνο μόνο
για τις πράξεις του, γιατί ο Θεός δεν είναι ποτέ
άδικος. Το Κοράνι (17/15)καθιστά σαφές ότι
κάθε άτομο είναι ένα ανεξάρτητο άτομο που
είναι υπεύθυνο μόνο για τις πράξεις του.
Δεν υπάρχει ανάγκη για σωτηρία από την
αμαρτία, γιατί δεν υπάρχει αρχικό βάρος.
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