
Jesus:  
var en profet



2-3



Jesus var en profet

Muslimer har den tro, at Jesus (fred være 
med ham) er én af Allahs (Guds) profeter, 
som  var sendt for at vejlede Israelitterne 
med et nyt helligt skrift. Faktisk er troen 
på alle af Allahs profeter og budbringere 
en grundlæggende artikel i den islamiske 
tro. Muslimers hellige bog, Koranen, 
erklærer: ”Sig: ‘Vi tror på Allah, og på det, 
som  er blevet sendt ned til os, og på det, 
som er blevet åbenbaret for Ibrahim, 
Ismail, Ishaq, Yaqub og stammerne, og 
på det,  som blev givet til Musa, Isa og 
profeterne fra deres Herre. Vi gør ingen 
forskel på nogen af  dem. Vi har hengivet 
os til Ham (i.e. Allah).” (Koranen, 3/84). 

Jesus (Isa) ses i Islam som en forløber 
for Muhammed (fvmh) og det menes 
blandt muslimer, at han har forudsagt 
Muhammeds komme. 

Ifølge den islamiske overbevisning, 
indførte alle profeter folk i den oprindelige 
religion som var og til stadighed er “Islam”, 
hvilket betyder “underkastelse til den 
eneste Gud”. Et andet vers i Koranen (5/46) 



bekræfter, at Jesus følger profeternes linje, 
ligesom Moses gjorde før ham:  

”Og i deres (i.e. sendebudenes) fodspor 
sendte Vi Isa, søn af Maryam, for at 
stadfæste Al-Taurat,  som var før ham. 
Og til ham gav Vi Al-Indjil, indeholdende 
retledning og lys, som stadfæstelse af  Al-
Taurat, som var før det, som en retledning 
og en formaning for de gudfrygtige.” 
Jesus er nævnt ved navn 25 steder i Kor 
anen. Han betegnes også i respekt som 
”(Maryams) Marias søn”; “messias”; “Allahs 
tjener”; og “Allahs sendebud.” Han omtales 
også som  “Guds ord”, “Guds ånd”, “Guds 
tegn” og adskillige andre æresbetegnelser 
spredt over femten forskellige kapitler.

Maria og jomfrufødslen af 
Jesus

Muslimer respekterer og ærer Jesus 
og hans mor Maria. Mange muslimer 
navngiver deres børn Isa  (Jesus) og 
Maryam (Maria). Der er endda et kapitel 
i Koranen, der er opkaldt efter Maryam. 
Der er også et andet kapitel opkaldt efter 
hendes far, Imran. Ifølge Koranen var 
Maria  en ærbar og jomfru kvinde, der på 
mirakuløst vis fødte Jesus: “Og da englene 
sagde: O  Maryam! Sandelig, Allah  
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har udvalgt dig, gjort dig ren, og udvalgt dig 
frem for alle universets kvinder.” (Koranen, 
3/42) Muslimer tror på, at Jesus blev født 
fra en dydig jomfru. Muslimer anerkender 
dog ikke jomfrufødslen af Jesus som et 
bevis på Jesu guddommelighed: 

”Hun sagde: “Herre! Hvordan skal jeg kunne 
få en søn, når ingen mand har rørt mig?” 
(Englen) sagde: “Sådan (bliver det), Allah 
skaber det, Han vil. Når Allah bestemmer 
noget, siger han blot: ”bliv til!” og det 
bliver til.’” (Koranen 3/47). ”Sandelig, Isas 
situation er (over for Allah) det samme 
som Adams. (Allah) skabte ham (i.e. 
Adam) af jord. Derefter sagde Han (blot): 
‘Bliv!’ og han blev til.” (Koranen, 3/59). 



Adams skabelse var endnu mere 
mirakuløs, fordi han hverken havde en 
far eller en mor: “Så kom hun med det 
(i.e. barnet) til sit folk, i det hun bar det i 
sine arme. De sagde: “O Maryam! Sandelig, 
du har bragt en underlig ting! O Haruns 
søster! Din fader var ikke en ond mand, 
ej heller var din moder utugtig!” Men 
Maryam pegede på ham, og de sagde: 
“Hvordan skal vi tale med ham, som er et 
barn i vuggen?” Barnet sagde: “Sandelig, 
jeg er Allahs tjener! Han har givet mig 
Bogen og gjort mig til profet. Og Han har 
gjort mig velsignet, uanset hvor jeg er, og 
Han har befalet mig bønnen og almissen, 
så længe jeg lever, og godmodighed over 
for min moder, og Han har ikke gjort mig 
tyrannisk, opsætsig. Og fred være over mig 
på den dag, jeg blev født, og den dag, jeg 
dør, og den dag, jeg bliver genopvækket til 
livet!” (Koranen, 19 / 27-33).

Jesus’ mirakler

Jesus fik med Guds tilladelse mulighed 
for at udføre mirakler, som kunne hjælpe 
ham  i hans sag: “Sandelig, jeg er kommet 
til jer med et mirakel fra jeres Herre. Jeg 
former for jer af ler en fuglelignende figur, 
og jeg puster på den, og straks bliver den 
til en (levende) fugl, med Allahs tilladelse. 
Og med Allahs tilladelse helbreder jeg den, 
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som er født blind, og den spedalske, og jeg 

genopliver de døde. Jeg fortæller jer, hvad 

I har spist og det, I opbevarer i jeres hjem. 

Sandelig, i alt dette er der et klart tegn for 

jer, hvis I  er troende. Og (jeg er kommet) 

for at bekræfte Al-Taurat, som foreligger før 

mig, og erklære nogle af de ting, som blev 

forbudt jer, for tilladt. Jeg er kommet til jer 

med et tegn fra jeres Herre. Så frygt Allah, 

og adlyd mig. Sandelig, Allah er min Herre 

og jeres Herre. I skal tjene Ham alene. Det 

er den  rette vej.” (Koranen, 3 / 49-51).



Var Jesus en Gud eller Guds 
søn?

Muslimer betragter Jesus hverken som 
Gud eller Guds søn, men derimod som  et 
almindeligt menneske, der ligesom 
andre profeter var guddommeligt valgt 
til at sprede Allahs budskab til sit  folk; 
Israels folk. Islam forbyder at sidestille 
partnere til Gud og understreger Allahs 
guddommelige enhed. Koranen erklærer: 
“Hans lige findes ikke.” (Koranen, 42/11); 
og: “Han  har ikke avlet, og ej heller er Han 
avlet.” (Koranen, 112/3).

Blev Jesus korsfæstet?

Trinitariske kristne mener, at Jesus var 
Gud selv eller en del af Gud, kom til denne 
verden og blev korsfæstet for at rense 
vores synder og derefter genopstod og steg 
op til himlen, hvor han vil være indtil han 
vil komme tilbage til jorden igen. Muslimer 
tror ikke på, at Jesus døde på korset.  Allah 
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frelste ham, og en anden blev korsfæstet i 
hans sted. Koranen siger: 

”Og for deres udtalelser: “Vi har dræbt 
Allahs sendebud, Messias, Isa, søn af 
Maryam!” Men  de dræbte ham ikke, og de 
korsfæstede ham ikke. Men den (person,  

der blev dræbt og korsfæstet) blev 
fremstillet således (som Isa) for dem. 
Og dem, som  er uenige deri, er fulde af 
tvivl. De har ingen viden og følger kun 
antagelser. For, sandelig, de  har ikke dræbt 
ham. Tværtimod, Allah har løftet ham op 
til Sig. Allah er almægtig, alvis.” (Koranen, 
4 / 157-158). 

Der er forskellige opfattelser af den 
nøjagtige fortolkning af dette vers: “De 
(jøderne)  har ikke dræbt ham. Tværtimod, 
Allah har løftet ham op til Sig.” Nogle er 
af den opfattelse,  at Jesus ikke døde på 
almindelig menneskelig vis, men stadig 
lever med krop og legeme i himlen. Dette 
er den mest accepterede opfattelse 
blandt muslimer. Andre hævder, at han 
døde,  men ikke på korset, og at blive 
”oprejst” til Allah betyder, at Allah redede 
ham fra hænderne på dem, der ønskede at 
dræbe ham.



Døde Jesus for vores synder?

De fleste kristne trossamfund tror på, 
at Adam og Evas ulydighed over for 
Gud overføres til deres efterkommere, 
og dermed er  hele menneskeheden 
forbandet med arvesynden, hvorfra ingen 
frelse er mulig, medmindre man tror på 
at Guds søn døde på korset i forsoning. 
Muslimer tror ikke på, at Jesus døde for 
renselsen af vores synder og for vores 
tilgivelse. I modsætning til den kristne lære 
om, at menneskets natur grundlæggende 
er ond (på grund af arvesynden), belærer 
Islam om,  at alle mennesker er uskyldige 
ved fødslen, og at de kun bliver syndige, 
når de bevidst begår en synd. Derfor er der 
ingen arvesynd i Islam. 

Det islamiske syndebegreb er baseret 
på troen på, at en persons synd ikke kan 
overføres til en anden; ligesom fordelene 
ved gode gerninger heller ikke kan. 
Enhver person er kun ansvarlig for sine 
handlinger, for Gud er aldrig uretfærdig. 
Koranen (17/15) gør det klart, at ethvert 
individ er en uafhængig person, der alene 
er ansvarlig for hans eller hendes (egne) 
handlinger. Eftersom der ingen medfødt 
byrder, er der ifølge Islam heller ikke taler 
om, at Jesus har ofret sig for vores synder. 
Enhver er selv ansvarlig for sine egne 
handlinger. 
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