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Islamska kristologija
Povzetek: Članek najprej predstavi navzočnost ustanovitelja krščanstva v razode-

tem besedilu muslimanov. Koran Jezusa Kristusa imenuje Isa. Po predstavitvi
ajetov, ki ga navajajo po imenu ali kot Mesija, nam prispevek prikaže islamsko
podobo Jezusa preroka, njegovo učenje in čudeže, predvsem pa negiranje Jezusove božanskosti, zavračanje Svete Trojice in Jezusove smrti na križu. Islamska
kristologija govori o Jezusu zgolj kot o človeku, enem od petindvajsetih prerokov
islama, ki je bil tako blizu Bogu, da ga je Bog brez telesne smrti vzel v nebesa.
Predvsem pa v Jezusu prepoznava napovedovalca zadnjega preroka Mohameda. Čeprav se nam zdijo razlike med krščanskim in islamskim pogledom na Kristusa velike, pa hkrati ugotavljamo, da je tudi mnogo podobnosti. Poročila o
angelovem oznanjenju Mariji, o njenem deviškem spočetju; poročila o nekaterih čudežih in o Jezusovih prilikah in tudi o Jezusovi poti v nebo se skoraj ujemajo.

Ključne besede: Jezus Kristus, kristologija, islam, Koran, prerok
Abstract: Islamic Christology
The paper focuses on the presence of the founder of Christianity in the Muslim
revealed texts. In the Koran Jesus Christ is called Isa. First, we review the verses
in which the name of Jesus or the term Messiah appears. Second, we present
the Islamic image of the Prophet Jesus and of his teaching and miracles. Third,
we turn our attention to the verses that negate the divinity of Jesus, reject the
Holy Trinity, and deny Jesus’ death on the cross. Islamic Christology speaks of
Jesus only as of the man who was one of the 25 prophets of Islam and who was
so close to God that he was free from physical death and taken into heaven.
Moreover, the Koran identifies Jesus first and foremost as the prophet who
foretells the coming of the ultimate Prophet Muhammad. Although we find
large differences between Christian and Muslim views of Christ, we note at the
same time that there are also many similarities. For example, the reports of
the Annunciation by the Angel unto Mary, of the virginal conception of Jesus
by Mary, of miracles and parables of Jesus and of Jesus’ ascent into heaven are
very similar.
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Leta 2014 je iransko veleposlaništvo v Republiki Sloveniji Teološki fakulteti v Ljubljani velikodušno podarilo »nekaj kartonov knjig« iz Irana. Večinoma so bile to
knjige s čudovitimi fotografijami iranskih turističnih znamenitosti in z njihovim
opisom v perzijščini, ki naši ustanovi in tudi drugim slovenskim bralcem ne bodo
koristile, ker tega jezika ne razumemo. Nekaj pa je bilo tudi angleške literature,
naslovi so obetali teološko vsebino. Bralec, ki odpre, na primer, knjigo Mary and
Jesus in Islam, v pričakovanju, da se bo nekaj naučil o islamski religiji, pa je lahko
zelo presenečen, ko že v urednikovem uvodu naleti na blatenje krščanstva. Avtor
Yasin T. al-Jibouri nam pove veliko o islamski religiji, a hkrati navaja dejstva (si lahko predstavljate, da uporablja besedo »dejstva«!), denimo, da Kristus sploh ni bil
križan, temveč so na križ pribili enega od njegovih učencev, da je krščanstvo sestavljeno iz starih babilonskih, indijskih in perzijskih verovanj, katerim sta bili dodani grška in rimska mitologija … Zadnje poglavje v omenjeni knjigi je naslovljeno
Ali je to krščanstvo ali poganstvo, konča pa se z avtorjevim spoznanjem, da so
češčenje Kristusa kot Boga, priznanje Svete Trojice in predvsem zakramenti in češčenje svetnikov nedvoumna znamenja, da je krščanstvo poganstvo.
Če bi knjigo našel na odpadu, bi malo zavil z očmi in jo vrgel med papir za reciklažo. Ker pa je knjiga dar iranskega veleposlaništva teološki fakulteti v Ljubljani,
kakor so posebej napisali na prvi strani, se človek lahko zamisli, ali resnično provocirajo ali se tega niti ne zavedajo. Predvsem zato, ker ta ambasada vabi profesorje teološke fakultete v Ljubljani na mednarodni simpozij v Teheran, kjer se bo
govorilo o medreligijskem dialogu. Takšna »darila« niso dober temelj za medreligijski dialog. Kako bi se namreč šiitski teologi sredi Teherana počutili, če bi jim mi
povedali, da Koran v bistvu sploh ni bil razodet, temveč se je Mohamed ob srečanju s kristjani in judi na svojih potovanjih po Arabskem polotoku seznanil z biblično vsebino in si (približno) zapomnil dolga besedila iz starozaveznih in evangeljskih
knjig? Ker je imel (kakor vsak človek) omejen spomin, jih je malo popačil, priredil
in še kaj dodal, ko jih je iz dneva v dan recitiral. Kako bi se počutili, če bi jih mi poučili, da Mohamed sploh ni bil prerok, temveč le vojščak in je pobil vse, ki so mu
nasprotovali, da je razširil svoje prepričanje? Zagotovo, takšno poučevanje se ne
bi dobro končalo. Toda to ni naš namen. Daljnega leta 1923, ko je bil Bogoslovni
vestnik v tretjem letu obstajanja, je v slovenski teološki reviji dr. Anton Jehart iz
Maribora objavil članek Kristologija in marijologija v Koranu (Jehart 1923), toda
ta številka je večini slovenskih teologov nedostopna. Zato želimo slovenskemu
prostoru predstaviti tematiko, ki je čedalje bolj aktualna. V dneh, ko je civilizirani
svet ostal nem ob terorističnih napadih v Parizu,1 nam prihaja na misel, kako so
pred leti ob karikaturah preroka Mohameda muslimani reagirali v islamskem svetu in kako Evropa po terorističnih napadih ostaja pri minuti molka, kristjani se
zbirajo v cerkvah, da bi molili za žrtve in teroriste. Še več, Francozi se trudijo za še
globljo povezanost in za prijateljstvo z muslimani v njihovi sredi. To pa je tudi naš
namen. Spoznati islamsko razodetje, predvsem v točkah, ki nas povezujejo, da bi
se z muslimani lahko pogovarjali.
1

Ta članek je nastajal v Toulousu prav v dneh terorističnih napadov v Parizu novembra 2015.
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Ko nas Iranci vabijo na simpozij o medreligijskem dialogu, si morda niti ne predstavljajo, da dialog najprej pomeni spoštovanje drugega, tudi in predvsem njegovega prepričanja, ne pa da bodo nas učili, kako se motimo, ko verujemo v Kristusovo vstajenje. Naš namen je torej, da v prispevku pokažemo, kakšno mesto in
vlogo ima Jezus Kristus v Koranu in v islamskem verovanju, ki temelji na – za muslimane – svetem božjem razodetem besedilu. Uporabili bomo znanstveni aparat
in z vsem spoštovanjem spregovorili o koranskem Jezusu in ga nekoliko primerjali z evangeljskim Jezusom.
Zaradi nepoznanja originalnega koranskega jezika smo se pri našem obravnavanju oprli na slovenski prevod Korana, ki ga je založba Učila Tržič izdala leta 2005.
Od treh do sedaj dosegljivih se nam prevod Erika Majarona namreč zdi najbolj slovenski in primeren za našo obravnavo. Slovensko besedilo koranskih citatov pa
slovenskemu bralcu tudi popolnoma zadošča za razumevanje islamske kristologije.
Arabsko poimenovanje Jezusa z imenom Isa je v mnogih prevodih prevzeto v
jeziku, v katerega je Koran preveden. Majaronov prevod uporablja slovensko verzijo Jezus, to pa je tudi najbolj slovensko. Hkrati uporaba krščanskega poimenovanja osebe na začetku štetja naše civilizacije že vnaprej odriva od sebe vse dvome
glede identičnosti krščanskega Jezusa in muslimanskega Isa. Koran namreč Jezusa
iz Nazareta poimenuje »Isa«; kristjani arabskega materinega jezika ga namreč kličejo »Yasua« in ga tako tudi zapišejo v arabskem prevodu evangelijev.
V islamski zgodovini sta nastali dve verziji Korana, ki se ne razlikujeta po vsebini, temveč po oštevilčenju verzov v koranskih surah: verzija Hafs in Warch. Slovenski prevod sledi verziji Hafs, katere oštevilčenje bomo tudi v naši obravnavi upoštevali. Ker pa mnogi raziskovalci citirajo islamsko razodetje po verziji Warch, smo
si pri našem raziskovanju pomagali s francoskim besedilom Korana, ki ga je iz
arabščine prevedel Régis Blachère in ga je leta 1999 v Parizu izdala založba Maisonneuve et Larose. Ta izvod namreč pri vsakem verzu navaja obe možnosti oštevilčenja in ju spremlja z zelo koristnimi komentarji.
Pri citiranju koranskih vrstic bomo v oklepaju napisali veliki K, to pomeni Koran,
prva številka, ki sledi, označuje suro, druga številka za dvopičjem pa verz. Če citiramo več vrstic, se njihove številke za dvopičjem vrstijo druga za drugo in so ločene z vejicami.

1.

Jezus Kristus v koranskem besedilu in njegova
poimenovanja

Kakor bomo v nadaljevanju podrobno spoznali, je pisanje o Jezusu v Koranu zelo raznoliko. Ustanovitelju krščanstva je v Koranu posvečenih skoraj sto verzov, ki jih najdemo v petnajstih različnih surah in jih bomo uporabili za temelj islamske kristologije. Večina omemb je v surah, ki so bile razodete v Medini, torej po Mohamedovem
begu iz Meke v Medino leta 622. To so druga, tretja, četrta, peta, deveta, triintrideseta, sedeminpetdeseta, enainšestdeseta in šestinšestdeseta sura. Šest sur, ki tudi
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omenjajo Jezusa, pa je bilo Mohamedu razodetih v Meki med letoma 610 in 622. To
so šesta, devetnajsta, enaindvajseta, triindvajseta, dvainštirideseta in triinštirideseta
sura (Parrinder 1995, 17–18). Med vsemi ajeti, ki omenjajo Jezusa, bomo najprej izpostavili tiste, ki Jezusa osebno omenjajo: ali najdemo napisano njegovo ime Jezus,
ali ga označujejo z izrazom Mesija, ali pa govorijo o Marijinem sinu. Islamsko razodeto besedilo za Jezusa uporablja ime Isa. Vendar to ni njegovo edino arabsko poimenovanje. Poznamo še izraz Masih,2 ki ga Koran uporablja izključno za Jezusa, in nobenega dvoma ni, da govori o isti osebi. Prav tako ne dvomimo o identiteti v verzih, v
katerih je zapisano Marijin sin ali sin Marijin. Če torej upoštevamo to trojno poimenovanje, lahko zapišemo, da je oseba, v kateri kristjani prepoznavamo učlovečenega
Boga, v Koranu omenjena petintridesetkrat (Gloton, 2006, 221–223).
Ker nam prostorska omejitev tega prispevka ne omogoča prepisa besedila, ki
omenja Jezusa – to bi bilo najbolj primerno –, se moramo zadovoljiti le z navedbo
sur in številk ajetov. Ime Jezus najdemo zapisano petindvajsetkrat. devetkrat popolnoma samostojno, trinajstkrat kot Jezus, Marijin sin, trikrat kot Jezus Mesija,
Marijin sin. Te omembe najdemo v: K 2: 87, 136 in 253; K 3: 45, 52,55, 59 in 84; K
4: 157, 163 in 171; K 5: 46, 78, 110, 112, 114 in 116; K 6: 85; K 19: 34; K 33: 7; K
42: 13; K 43: 63; K 57: 27; K 61: 6 in 14.
Trikrat je Kristus omenjen s samostojnim izrazom Mesija. To poimenovanje se
v peti suri samostojno najde tudi v 72. vrstici, v kateri že imamo omembo Mesija,
Marijin sin. Omembe torej najdemo v: K 4: 172; K 5: 72; K 9: 30.3
Petkrat je Jezus napisan v Koranu kot Mesija, Marijin sin. V peti suri se najde
dvakrat v isti vrstici, drugače pa v: K 5: 17; K 5: 17; K 5: 72; K 5: 75; K 9: 31.
Dvakrat v koranskem besedilu najdemo samo »Ibn Maryam«, torej Sin Marijin,
in to v: K 23: 50; K 43: 57.
Jezus je – v različnih kombinacijah – največkrat predstavljen kot Marijin sin, in
to triindvajsetkrat. Jezusovo poimenovanje »sin Marijin« potrjuje Jezusovo spočetje po nadnaravni poti (al-Jibouri 2009, 51–60). Za primerjavo lahko povemo,
da evangelisti Jezusa le dvakrat opredeljujejo kot Marijinega sina: Marko v 6,3 in
Matej v 13,55. Omeniti moramo, da je v Majaronovem prevodu v slovenskem besedilu Jezus izpisan tudi v 159. verzu četrte sure: »Niti enega slednika Knjige ne
bo, ki bi resnično ne začel verjeti v Jezusa pred njegovo smrtjo. In On bo pričal
proti njim na sodni dan.« (K 4: 159) Tega verza v naši obravnavi ne upoštevamo
kot osebno omembo Nazarečana, ker ime v arabskem tekstu ni izpisano.

2.

Oznanjenje, Marijino spočetje in Jezusovo rojstvo

Koransko poročilo o angelovem oznanjenju Mariji najdemo na dveh mestih: v tretji in v devetnajsti suri. Medtem ko tretja sura v verzih od 42 do 46 omenja več
2

Masih pomeni Mesija. O islamskem pomenu tega izraza bomo spregovorili v nadaljevanju.

3

Na tem mestu je Mesija v kombinaciji z izrazom božji sin.
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angelov in napoved čudežnega Jezusovega govorjenja iz zibke, poročilo v devetnajsti suri zelo spominja na vrstice v evangeliju, ki poročajo o tem dogodku. Izvemo, da se je Marija umaknila pred domačimi na vzhodno stran, v Tempelj, in tam
stopila za zastor, kjer jo je obiskal božji Duh v podobi čudovitega moškega: »... in
je tam stopila za zastor, smo k njej poslali angela Gabriela; pokazal se ji je v podobi čudovitega moškega« (K 19: 17). Angel ji oznani čudežno rojstvo Jezusa. Čudežno zato, ker je Marija Bogu obljubila devištvo in je sklenila svojo obljubo držati,
kakor izraža naslednja sura: »Uslišali smo tudi njo, ki je ohranila devištvo. Vanjo
smo vdihnili svojega Duha, njo in njenega sina pa smo določili za znamenje vsem
svetovom.« (K 21: 91) Marija se je obiskovalca zbala: »Pred teboj se zatekam k
Usmiljenemu, če se ga bojiš! Je vzkliknila.« (K 19, 18) Nadangel pa jo je pomiril z
vestjo, da bo rodila krepostnega sina: »Prav jaz sem poslanec tvojega Gospoda,«
je dejal angel, »z vestjo, da boš rodila krepostnega sina.« (K 19, 19) Marija ga je
vprašala, kako se bo to zgodilo, ko se še ni dotaknila moškega: »Kako bom rodila
sina,« je odvrnila ona, »ko pa se me noben moški ni dotaknil in nikoli nisem nečistovala.« (K 19, 20) Na to ji je angel odgovoril, da Gospod to zlahka stori: »Angel
pa ji je odgovoril: Tako bo! Tvoj Gospodar je dejal: To zlahka storim! On bo znamenje za ljudi in znak naše milosti. Tako je v naprej določeno.« (K 19: 21) Koransko
besedilo sklene poročilo: »Zanosila je in se umaknila na oddaljen kraj.« (K 19: 22)
Zdi se, da Koran ne razlikuje oznanjenja od spočetja (Arnaldez, 1980, 80). Če
vzamemo v roke Lukov evangelij, lahko preberemo, da angel Gospodov, ki se prikaže Mariji, ni identičen s Svetim Duhom, »avtorjem« čudežnega spočetja. Evangeljsko sporočilo torej razlikuje oznanjenje od spočetja. Koran pa v poročanju v
devetnajsti suri ti dve dejstvi združi. Oziroma medtem ko v devetnajsti suri Koran
poroča le o angelu, ki se Mariji prikaže v podobi lepega mladeniča, na drugem
mestu pove drugače: »Navaja jim tudi Marijo, Imranovo hčer, ki je ohranila svoje
devištvo, Mi pa smo vanjo vdihnili življenje. Verjela je besedam svojega Gospodarja in njegove Knjige. Čas je preživljala v molitvi.« (K 66: 12) Tu Bog, ki govori v
prvi osebi, pove, da je v Marijo on sam vdihnil življenje, in ne omenja angela.
O Jezusovem rojstvu Koran spregovori v devetnajsti suri, v verzih od 23 do 34.
Presenetljiva je omemba Marijinih porodnih bolečin: »Ob porodnih bolečinah je
legla pod neko palmo.« (K 19: 23) Želela si je umreti, a jo je angel tolažil (K 19: 24)
in jo opozoril na potok in na sveže datlje. V 27. vrstici iste sure zvemo, da se je z
otrokom odpravila k domačim, ki so bili nad njenim dejanjem zgroženi. V obrambo
je pokazala na otroka v zibelki, ki je spregovoril in razložil svoje poslanstvo, kakor
nam poročajo naslednje vrstice devetnajste sure: »Otrok pa je spregovoril: Gospodov služabnik sem, dal mi bo Knjigo in me postavil za glasnika vere.« (K 19: 30)
Iz obeh poročil o oznanjenju in o rojstvu se lahko o koranskem Jezusu marsikaj
naučimo. Najprej to, da je bil spočet deviško, z neposrednim božjim posegom,
enako kakor Adam (Arnaldez 1980, 99–109). V tretji suri namreč beremo: »V Gospodovih očeh je Jezus kakor Adam; iz zemlje ga je ustvaril in rekel: Bodi! In pojavil se je.« (K 3: 59) Kajti »ko se [Gospod] za nekaj odloči, samo reče ›Bodi!‹ in zgodi se« (3: 47). Prav tako že ob angelovem prihodu izvemo, da bo Jezus poseben,
kreposten človek, znamenje za ljudi in znak božje milosti. Poučen bo o Knjigi in o
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modrosti, o Postavi in o evangeliju in bo kot poslanec namenjen Izraelovim sinovom (K 3: 48–49). Svojo izrednost Jezus pokaže takoj po rojstvu, ko spregovori v
zibelki in razloži, da njegova mati ni storila nič »nezaslišanega« (K 19: 27), temveč
je le izpolnila božjo voljo. Hkrati Boga imenuje svojega Gospodarja (prim K 19: 36),
to pa pomeni, da sebe postavi v vlogo služabnika (K 19: 30). Jezus v zibelki potrdi,
da ga bo povsod spremljal božji blagoslov, da mu bo Bog ukazal, naj moli, naj daje
miloščino in naj bo dober z materjo, dokler bo živel, in Bog ga ne bo naredil nepravičnega in neposlušnega (K 19: 30–32). To nakazuje Jezusovo pasivno držo, o
kateri bomo spregovorili v naslednjem poglavju o Mesiju. Omenjeno besedilo nam
namreč zatrjuje, da Jezus ne deluje sam, iz ljubezni do Boga, ampak po božjem
ukazu. Poleg tega je takšna predstavitev zelo islamsko obarvana, saj molitev in
miloščina pomenita tudi dva stebra islama (Gloton, 2006, 310–311).

3.

Mesija in enost Boga

Beseda Masih je v Koranu zapisana točno enajstkrat, in to v besedilu, ki je bilo razodeto v Medini (Gloton 2006, 222). Beseda je izvorno judovska in je v arabščino prišla
prek sirščine. Poznana naj bi bila po vsej Arabiji že v pred islamskem obdobju. S hebrejsko besedo mashiah so Judje označevali pričakovanega Rešitelja (Odrešenika), ki
jo je Septuaginta prevedla z izrazom Christos. Ta beseda pa se je pozneje začela uporabljati kot Jezusov priimek. V Koranu je beseda »Masih« uporabljena izključno za
označevanje Jezusa in jo lahko razumemo kot osebno ime, ki ni nikoli razloženo in se
najde le v medinskih verzih. Zavedati se moramo, da izraz Mesija v islamu izraža popolnoma drugačen pomen kakor pa v krščanski teologiji (Arnaldez 1980, 84). Arabski
razlagalci besedo »Masih« povezujejo z glagolom masaha, to pomeni maziliti. Jezus
je bil namreč maziljen z blagoslovom iz nebes: »Kjerkoli bom, me bo blagoslavljal.
Ukazal mi bo, naj molim in delim dediščino, dokler bom živel.« (K 19: 31)
V novi zavezi se je božje razodetje »razvijalo« postopoma in Jezus se apostolom
razodene kot Mesija šele po dolgi »pripravi« apostolov na to. V Koranu ne najdemo
te postopnosti razodevanja. Besedilo svete islamske knjige Jezusa že ob rojstvu
imenuje Mesija. Mesija je v Koranu le poslanec v vrsti poslancev, ki se sklene z Mohamedom. Kakor vsi poslanci je tudi Jezus le ustvarjeni del stvarstva. Koran tudi
dobesedno zanika nauk o Jezusu Mesiju, božjemu Sinu, in to z grobimi besedami:
»Judje govorijo ›Ezra4 je Božji sin‹, kristjani pa pravijo: ›Mesija je Božji sin.‹ To so
njihove besede iz njihovih ust, podobne besedam prejšnjih nevernikov. Vrag naj jih
vzame, sprevržence! Poleg edinega Boga imajo za bogove svoje duhovnike in menihe in Mesijo, sina Marijinega. Zapovedano pa jim je klanjati se samo Gospodu.
Razen njega ni drugega boga! On je vzvišen nad vsemi, ki jih imajo ljudje za njemu
enake.« (K 9: 30,31) Koran kristjanom očita, da so svoje duhovnike, menihe in Marijinega sina naredili za Boga. Brezpogojna islamska dogma o enosti Boga odvzema
besedi Mesija vso krščansko vsebino in v Jezusu prepoznava le človeka.
4

Ezra je bil Mojzesov pisar in naslednik, ki ga je neka judovska ločina častila kot božjega sina.
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Priznavanje izključno Jezusove človeške narave potrjuje tudi pridevek, ki ga
najdemo v povezavi z Jezusovim omenjanjem v Koranu: služabnik, ki ga absolutno
ne smemo razumeti v judovsko-krščanskem kontekstu. Jezus je božji služabnik5,
arabsko abd Allah, to dobesedno pomeni božji suženj, v teološkem pomenu pa
»ustvarjeni«. Človek v islamski miselnosti namreč ni le božji služabnik v slovenskem pomenu besede, temveč je božja lastnina. Bistvo Jezusovega poimenovanja
kot služabnika je v čaščenju Boga. Pomeni človeka, ki je popolnoma predan, poslušen Bogu. Jezus tudi sam pravi, da ni nič več kakor božji služabnik (K 4: 170; K
43: 59), poslanec, ki tako kakor njegova mati uživa hrano (K 5: 79). Tudi angeli so
v Koranu imenovani abd Allah. V četrti suri beremo v 172. vrstici: »Mesiji ni pod
častjo biti Gospodov služabnik in tako je tudi z angeli, Gospodu najbližjimi. Tiste
pa, ki jim je pod častjo služiti Gospodu in so prevzetni, bo Gospod zbral pred seboj.« (K 4: 172) Vsekakor je temelj islamske kristologije, da je Jezus le ustvarjeni
človek: »On je bil le samo služabnik, nagradili smo ga s poslansko vlogo in ga postavili za zgled in poduk sinovom Izraelovim.« (K 43: 39)
V arabski kulturi biti predan Bogu pomeni, biti pasiven. Bog se odloča namesto
človeka, ker je človek razumljen kot Alahova last. Poleg tega pomena pa ima Jezusova podložnost Bogu še pomen zgleda, primera krepostnega življenja po božji volji, ki naj mu sledijo tudi drugi (Parrinder 1995, 35). Na dveh mestih (K 4: 159
in K 5: 117) koransko besedilo Jezusa imenuje priča. Na žalost sta oba verza v slovenskem prevodu slabo prevedena in te besede niti ne vsebujeta. Hočeta pa povedati, da je Jezus primer6 in znamenje,7 kateremu naj verniki sledijo. Jezus je
večkrat omenjen tudi v povezavi z božjim Duhom8, s katerim je okrepljen. Enkrat
samkrat ga Koran poimenuje tudi kot usmiljenje (K 19: 21).
Koran nedvoumno nasprotuje kakršnemukoli verovanju v Jezusovo božanstvo.
Lahko rečemo, da v Koranu najdemo štiri kategorične negacije Jezusovega krščanskega pomena: Jezus ni Bog, niti ne njegov sin, niti del Svete Trojice – o tem bomo
spregovorili v nadaljevanju –, niti ni bil nikoli križan; tudi to bomo še razložili.
Posledica dejstva, da koranski Jezus ni Bog, ker koranski Bog ne prenese nobenega družabnika, je tudi različno pojmovanje človeka v islamu. V krščanstvu je
človek oseba, ki živi v občestvo z Bogom, je tako rekoč božji otrok, kakor uči sv.
Pavel, zato lahko verniki kličejo Boga Oče (Rim 8,15). Nasprotno pa v islamu »Bogu
ne pristoji, da bi imel kakega otroka! (K 19: 35)«. Bog ni ustvaril človeka, da bi bil
njegov otrok, marveč – kakor smo videli zgoraj – suženj, ki se Bogu klanja (Ocvirk
2004, 319). To pa je tudi bistvo islamske antropologije: pokornost Alahovi volji, ki
je zapisana v Koranu. Zato radikalizacija islama temelji na dobesednem razumevanju Korana. Pokornost ali celo sužnost njegovi besedi pa temelji na enosti Alaha,
ki mu ni enakega. Tudi najbolj recitirana sura muslimanov se glasi: »Reci: ›Gospod
je en sam, Edini! Gospod je pribežališče. Ni rodil in rojen ni, nihče mu ni enak!‹«
5

V Koranu imamo tri verze, ki pravijo, da je Jezus božji služabnik: 4: 172, 19: 30, 43: 59.

6

V Koranu imamo tri verze, ki Jezusa dajejo za zgled: 3: 59, 43: 57, 43: 59.

7

Najde se štirikrat: 3: 49, 19: 21, 21: 91, 23: 50.

8

Najde se sedemkrat: 2: 87, 2: 253, 4: 171, 5: 110, 19: 17, 21: 91, 66: 12.
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(K 112: 1–4) Ta verz najbolj izrazito poudari enost Boga in njegovo različnost od
človeka (Carzedda 1990, 104). Tudi na drugih mestih v Koranu zasledimo dejstvo,
da je Bog edini: K 4: 171; K 10: 68; K 19: 90–92; K 25: 2.

4.

Poslanstvo koranskega Jezusa

Ker Jezus ni Mesija v krščanskem pomenu besede, da bi torej prišel odrešit človeški rod, se postavlja vprašanje: kakšno poslanstvo islamska teologija pripisuje Jezusu? Da bomo lahko našli zadovoljiv odgovor na to vprašanje, si bomo pogledali, kaj nam sporočajo koranska besedila, v katerih je Jezus imenovan prerok, poslanec ali glasnik vere. Pomeni teh poimenovanj se v Koranu prepletajo.
Pri opredeljevanju poslanstva koranskega Jezusa moramo biti najprej pozorni
na dejstvo, da je Jezus v Koranu na treh mestih9 imenovan tudi Beseda, saj je bil
po njej poklican v življenje, in je hkrati izpolnitev besed prerokov, ki so ga napovedovali (Parrinder 1995, 45). Ker mu je Bog dal svojo besedo, je Jezus sam (božja) beseda. V muslimanskih eksegezah koranskega besedila najdemo glede Jezusovega enačenja z Besedo štiri različne razlage: 1. Jezus je uresničitev božje stvariteljske besede, ki je bila izgovorjena v trenutku njegovega spočetja. 2. Jezus je
prerok, ki ga božja besede napoveduje po njegovih predhodnikih. 3. Jezus je božja beseda, ker govori v božjem imenu in tako vodi ljudi po pravi poti. 4. Jezus je
božja Beseda, ker je Jezus kot oseba »vesela novica«.10 Prav na podlagi dejstva,
da Jezus govori v imenu Boga božjo besedo, Koran Jezusa poimenuje glasnik11 in
prerok12. Kot prerok je Jezus posamezno omenjen samo enkrat, pogosto je namreč
omenjen skupaj z drugimi preroki, večinoma biblijskimi. Poglejmo si najprej vsebino preroške službe v Koranu.
Koranski nauk uči, da je pred Mohamedom vsako ljudstvo imelo svojega preroka, ki ga je Bog poslal: »... vsako ljudstvo je imelo poslanca. In ko pride njihov
poslanec mednje, jim bo sojeno po pravici; nobene krivice ne bodo utrpeli.« (K
10: 47) Po tradicionalni teoriji naj bi doktrina o preroštvu nastala v drugem delu
meškega obdobja, ko je bilo treba Mohamedovo delovanje razložiti in nekam
umestiti. Mohamed je zadnji v vrsti petindvajsetih prerokov, ki se je začela z Adamom. Prerok je torej najpomembnejši vmesni člen med Bogom in ljudmi. Zato se
tudi besedi prerok (nabi) in poslanec (rasul) v Koranu zelo pogosto najdeta: 235krat prerok, poslanec pa 54-krat; to očitno kaže na pomembno in vzvišeno vlogo
preroštva v koranski zgodovini: do preroštva ima vsak musliman skrajno spoštljivo
držo. V Koranu pa prerokov ne spoznavamo toliko z njihovimi življenjepisi kakor z
mnogimi pripovedmi o njihovi religijski drži, ki ustvarjajo like poslancev. Poleg njihovega sporočila nam koransko besedilo sporoča, kako so ga preroki živeli in na
9

Jezus je imenovan Beseda v 3: 45 in 59 in v 19: 34.

10

Povzeto po Encyclopedie de l'islam (Pariz: Maisonnneuve-Larose S.A., 1978), s. v. Isa.

11

Najde se desetkrat: 2: 87, 2: 253, 3: 52, 4: 163, 4: 171, 5: 46, 5: 75, 33: 7, 57: 27, 61: 6.

12

Najde se sedemkrat: 2: 136, 4: 163, 6: 85, 19: 30, 33: 7, 57: 27, 61: 6.
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kakšen način so ga posredovali ljudem. V Koranu najdemo šest poslancev, ki se
imenujejo poslanci, obdarjeni s stanovitnostjo in imajo posebne nazive (Carzedda
1990, 71). To so: Adam, Noe, Abraham, Mojzes, Jezus in Mohamed.
Koran na različnih mestih pripoveduje, v kakšnem odnosu so si bili preroki med
seboj. Vendar njihovih zgodb ne najdemo v strnjenem tekstu, temveč jih moramo
sestaviti iz besedil, ki so razpršena skozi celotno koransko besedilo. Značilno je
tudi, da preroki pogosto ponavljajo besede, ki so jih izrekli preroki pred njimi. Tudi
božjo besedo, ki so jo preroki oznanili, ponavljajo naslednji preroki. Ko prerok naleti na nasprotovanje množic, se sklicuje na besede svojih predhodnikov. To bi
lahko imenovali koranska tipologija, ki je prepoznavna po načinu, na katerega
prerok predstavi svoje poslanstvo. Končno pa Bog preroka obvaruje pred nevarnostmi. Na podlagi te tipologije Koran trdi, da ni in ne sme biti nobene razlike med
preroki in mora pravo verovanje vključevati vero v vse preroke (Arnaldez 1980,
143–186, in K 2: 136). Po koranskem nauku pravi musliman, ki se popolnoma podredi Bogu, ne sme prerokov hierarhično razvrstiti po pomembnosti. Od petindvajsetih prerokov, ki jih priznava islam, jih je kar dvajset bibličnih. Zanje bil lahko
rekli, da jih priznavajo vsi trije monoteizmi. Zato so muslimani prepričani, da je
dovolj, poznati le zadnjega preroka, Mohameda, ki je oznanil sporočilo vseh prerokov pred njim, čeprav so živeli in delovali v popolnoma drugačnih okoliščinah
kakor on. Ker je v Koranu oznanjeno popolno božje razodetje, ni treba poznati
knjig, v katerih je zapisano oznanjevanje prejšnjih prerokov. Evangelij tako prekliče toro, Koran pa prekliče evangelij. Koran povzema in ponavlja vsa druga oznanila (Koran 3: 3), zato popolnoma zadošča, če beremo in premišljujemo le Koran
(Gardet 2002, 70), ki je bil razodet po preroku Mohamedu, torej je Mohamed
Prerok z veliko začetnico. Pa vendar v Koranu najdemo suro, ki pravi, da je tudi
Jezus povzdignjen nad druge preroke: »Nekatere od poslancev smo povzdignili
nad druge. Gospod je z nekaterimi govoril, druge je dvignil za nekaj ravni. Jezusu,
Marijinemu sinu, smo naklonili jasne dokaze in ga okrepili s Svetim Duhom.« (K
2: 253) Ti jasni dokazi, da je nad drugimi in okrepljen s Svetim Duhom, so v Koranu predstavljeni kot čudež. Razlikujemo med božjimi čudeži nad Jezusom in božjimi čudeži, ki se zgodijo po Jezusu. Bog čudežno deluje na Jezusa že pri Marijinem
spočetju in takoj po rojstvu. To dogajanje se nadaljujejo z božjim varstvom pred
Jezusovimi sovražniki. Poleg tega pa imamo čudeže, ki jih je Bog storil po Jezusu.
Le v Koranu zasledimo čudež, ki ga je Jezus napravil kot otrok, saj je govoril že v
zibelki. V Svetem pismu kaj takšnega ni opisanega, saj o Jezusovem otroštvu iz evangelijev izvemo zelo malo, vendar – kolikor je znano – Jezus po krščanskem prepričanju v otroštvu ni delal čudežev. Kakor je zapisano v Koranu, je Jezus kot dojenček
dvakrat spregovoril ljudem (K 3: 46; K 5: 110) in enkrat svoji materi (K 19: 29–33).
Tudi čudež s ptico je opisan le v Koranu (K 3: 49; K 5: 110) in spominja tako na svetopisemsko kakor tudi na koransko pripoved o stvarjenju človeka, ki ga je Bog oblikoval iz ilovice in ga nato oživil (1 Mz 1,26–30; 1 Mz 2, 7; 15,26.28–29). V peti suri
(K 5: 110) je kar štirikrat poudarjeno, da je Jezus vse čudeže lahko delal le po božji
volji. Samo zato, ker je tako želel Bog, je Jezus lahko zdravil slepe, očiščeval gobavce
in obujal mrtve. V potrditev svojega preroškega poslanstva je Jezus storil različne
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čudeže oziroma znamenja, ki jih Koran navaja vzporedno z evangeljskimi izjavami:
»In Gospod bo dejal: ›O Jezus, Marijin sin, spomni se mojih blagoslovov tebi in tvoji materi, ko sem te okrepil s Svetim Duhom in si učil ljudi že iz zibelke in potem kot
odrasel mož; ko sem te naučil pisati in te poučil o modrosti, Postavi in Evangeliju; in
ko si po moji volji iz ilovice zgnetel nekaj ptici podobnega in dahnil vanjo, potem pa
je po moji volji ptica oživela; in ko si po moji volji obujal od mrtvih; in ko sem te rešil pred Izraelovimi sinovi – ko si jim predstavil jasne dokaze, pa so neverujoči med
njimi zaklicali: To je navadna čarovnija!‹«13 (K 5: 110)14 Vendar kljub vsem jasnim dokazom Judje niso bili zmožni verovati v Jezusa. Verovali so le učenci, ki so spoznali
božje sporočilo (K 5: 111). Še neko drugo vzporedno pripoved o čudežu s ptico lahko zasledimo prav tako v Koranu, nikakor pa ne tudi v Svetem pismu. Mišljena je
pripoved, ki opisuje Abrahamovo oživitev štirih mrtvih ptic (K 2: 260). Sveto pismu
tudi ne opisuje čudeža z obloženo mizo, ki se je spustila iz nebes (K 5: 112–115),
vendar lahko to pripoved primerjamo z evangeljskimi čudeži, ki govorijo o Jezusovi
pomnožitvi kruha in rib in o nahranitvi množice (Mr 6,30–44). Koran evangelijev ne
zanika kot božje knjige. Omenjeni so kar dvanajstkrat in predvsem v surah, ki so
nastale v medinskem obdobju (K 3: 3.48.65; K 5: 46.47.66.68.110; K 7: 157; K 9: 111;
K 48: 29; K 57: 27). V svojih pripovedih poudarja čudovito naravo dogodkov, ki zadevajo Jezusovo rojstvo in njegovo poslanstvo, njegovo delovanje, njegov konec in
eshatološko vlogo. V Koranu ne najdemo dosti evangeljskih pripovedi in Jezusovih
pridig oziroma jih skoraj ne izsledimo. Izjema je besedilo iz sure K 48: 29, ki predvsem po obliki spominja na evangeljsko priliko o sejalcu (Mt 13,18–23). V sveti
knjigi muslimanov pa najdemo tudi drobce prilike o kameli in šivankinem ušesu (K
7: 40), ki je podobna priliki iz Matejevega evangelija (Mt 19,23–24).

5.

Jezus in Mohamed

Islamski razlagalci razodetega besedila utemeljujejo povezavo med prerokoma Jezusom in Mohamedom na dveh koranskih besedilih. Najprej se zaustavimo pri 157.
vrstici sedme sure. Takole pravi: »... tistim, ki bodo sledili poslancu, glasniku vere,
ki ne bo znal ne brati ne pisati in bodo našli njegov opis v Postavi in Evangeliju; od
njih bo zahteval, da delajo dobro in se ogibajo zla; vse, kar je lepega, jim bo dovolil, in vse, kar je grdega, jim bo prepovedal; osvobodil jih bo bremen in težav, ki so
jih pestile. Ti, ki mu bodo verjeli, ga podpirali, mu pomagali in sledili luči, razodeti
po njem, bodo dosegli, kar bodo želeli.« Po mnenju razlagalcev naj bi bila sedma
sura razodeta v Meki, in to takoj za osemintrideseto suro. Toda eksegeza dodaja,
do so bili nekateri verzi dodani v Medini, skoraj zagotovo 157. ajet, ki je prvi temelj
razlage, da biblični tekst napoveduje preroka Mohameda. Koran tu omenja, da je
v postavi in v evangeliju napovedan prihod preroka Mohameda. Muslimanski eksegeti se sklicujejo celo na starozavezno besedilo, in to na vrstice 15 in 18–19 v 118.
poglavju Pete Mojzesove knjige (Blanchere, 194). Po njihovem to besedilo naznanja
13

Judje so hoteli Jezusa ubiti, a jim je Bog to preprečil (Khoury 2010, 304).

14

Prim. vzporedno besedilo (3: 48–49), ki je Jezusu samemu položeno v usta (Khoury 2010, 304).
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Mohamedov prihod in poslanstvo. Drugo koransko besedilo, na katero se sklicujejo islamski eksegeti, pa najdemo v 6. vrstici enainšestdesete sure, ki pravi: »Jezus,
Marijin sin, je dejal: ›O, sinovi Izraelovi! Gospod me je poslal, naj potrdim že prej
razodeto Postavo in naj vam prinesem veselo vest o poslancu z imenom Ahmed.
Prišel bo za menoj.‹ Predstavil jim je očitne dokaze, oni pa so rekli: ›To je prava čarovnija!‹« (K 61: 6) Prepričani so, da te Jezusove besede napovedujejo preroka, ki
bo prišel za njim. Pod imenom Ahmed prepoznavajo preroka Mohameda. Obe
imeni imata namreč koren hmd, to pa je za muslimane zadosten in zgovoren dokaz,
da govorimo o isti osebi. Ta koranski verz je referenčen na evangelista Janeza, ki v
16. vrstici 14. Poglavja navaja Jezusove besede: »Jaz pa bom prosil Očeta in dal vam
bo drugega Tolažnika, da bo ostal pri vas vekomaj.« Ta Tolažnik se v grškem tekstu
imenuje Parakletos. Muslimanski teologi očitajo kristjanom, da je bilo v originalnem
besedilo zapisano Periklitos, to pomeni odličnik, in da so to besedo nadomestili s
parakletos, ki se v arabščino prevaja z Ahmad (Gloton, 2006, 349–352).

6.

Jezus in Sveta Trojica

Pomembno je poudariti, da je izhodišče za uradno koransko nasprotovanje božji
Sveti Trojici Mohamedovo razumevanje krščanskega nauka. To beremo v 116. verzu pete koranske sure: »In ko bo Gospod dejal: O Jezus, Marijin sin, ali si govoril
ljudem: Sprejmite mene in mojo mater kakor dva bogova poleg Gospoda? Bo Jezus odvrnil: Hvaljen bodi! Nimam pravice zahtevati tega, do česar nimam pravice.
Če bi bil tako govoril, bi ti vedel za to. Ti veš, kar vem jaz, jaz pa ne vem, kar veš
Ti. Ti resnično poznaš vse skrivnosti!« Ko namreč prebiramo to vrstico, vidimo bistvo napačnega razumevanja krščanskega pojmovanja Svete Trojice. Od tod namreč izhaja prepričanje, da Sveto Trojico sestavljajo Bog, Marija in Jezus. Zanimivo, Jezus na tem mestu zanika, da je eden od treh.
Zagotovo je islamska podoba Boga drugačna od krščanske. V islamu »Bogu ne
pristoji, da bi imel kakega otroka« (K 19: 35). Najbolj recitirana sura muslimanov
se glasi: »Reci: ›Gospod je en sam, Edini! Gospod je pribežališče. Ni rodil in rojen
ni, nihče mu ni enak!‹« (K 112: 1–4) Ta verz najbolj izrazito poudari enost Boga in
njegovo različnost od človeka (Carzedda 1990, 104). Še več, koranski Bog ne prenese nobenega družabnika. Tudi na drugih mestih v Koranu zasledimo dejstvo, da
je Bog edini, na primer K 4: 171; K 10: 68; K 25: 2 …
Navedeni citati popolnoma zavračajo opredelitev krščanske verske resnice o
Jezusovi božji naravi s kalcedonskega koncila. Koransko razumevanje Svete Trojice
kot obstoja treh bogov postavlja kristjane ob bok nevernikom in mnogobožcem,
čeprav jih hkrati še vedno prišteva k ahl al-kitab (ljudstvo knjige) (Ocvirk 2004,
318–319). Kakršnakoli pridružitev kogarkoli Bogu je dejanje, nad katerim se, kakor
vidimo, Koran zelo zgraža (K 10: 68; K 19: 90), to je žalitev božje enosti. Trditev, da
Jezus ni božji sin, tudi zanika možnost, da bi se Bog učlovečil oziroma v telesu sestopil na naš planet.
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Problem križanja, Jezusov ponovni prihod
in zadnja sodba

Največja razlika med evangeljskim Jezusom in koranskim Isom je nedvomno v
sklepu njegovega zemeljskega življenja. Danes islamski nauk nedvomno uči, da Jezus ni bil križan in ni umrl sramotne smrti na križu, ker bi bilo to nedostojno za preroka. Bog je namreč preroke varoval in jih tako postavljal za znamenje vernikom.
Bog poskrbi za svoje preroke z maščevanjem in jih ne pusti trpeti (Arnaldez 1980,
191–198), sploh pa ne na križu, saj bi to pomenilo zmago za nasprotnike (Carzedda
1990, 96). Po koranskem nauku božji poslanec Isa ne more končati z bedno smrtjo
na križu (Arnaldez, 1980, 203–204). V četrti suri v 157. vrstici lahko beremo, kako
Koran nasprotuje krščanskemu nauku: »Ubili smo Jezusa, Mesijo, Marijinega sina
in Božjega poslanca! A niso ga ubili in niso ga križali, ampak so si le domišljali. Tisti,
katerih mnenja o Jezusu so se razhajala, so bili tudi sami v dvomih. Ničesar gotovega niso vedeli, ampak so le ugibali. Prav zares ga niso ubili.« (K 4: 157). Na podlagi koranskega besedila muslimani verujejo, da je Bog Jezusa vzel k sebi v nebo:
»In dejal je Gospod: ›O Jezus, vzel te bom k sebi, k sebi te bom povzdignil. Rešil te
bom pred neverniki in tvoje slednike bom povzdignil nadnje vse do sodnega dne.
Potem se boste vsi vrnili k meni in razsodil bom o vaših sporih.‹« (K 3: 55) Pa tudi:
»… temveč ga je Bog povzdignil k sebi. On je mogočen in moder!« (K 4: 158) In zopet: »Govoril sem jim le, kar si mi ti naročil: ›Klanjajte se Bogu, mojemu in vašemu
Gospodarju!‹ Dokler sem med njimi prebival, sem nad njimi bedel. Ko pa si me vzel
k sebi, si nad njimi bedel samo še Ti. Ti bediš nad vsem!« (K 5: 117)
Ko Koran uporablja izraza povzdigniti in vzeti k sebi (K 3: 55; K 4: 158; K 5: 117),
hoče poudariti, da je bil Jezus vzet v nebo, k Bogu, in da se je to zgodilo po božji
volji in z božjo močjo. Torej to ni vnebohod v krščanskem pomenu besede, temveč
bolj vnebovzetje (Arnaldez 1980, 187–191). Od tod v muslimanskem svetu obstajajo različne razlage o tem, kaj naj bi se v resnici zgodilo. Izročilo na primer pravi,
naj bi bil namesto Isa križan eden od njegovih učencev.
Glede konca sveta se koranska (K 7: 187) in krščanska pripoved popolnoma
ujemata (Mr 13,32–37; prim. Mt 24,36–44 in Lk 17,26–30.34–36). Obe pravita, da
za čas ne ve nihče, le Bog, zato moramo biti pripravljeni. Tu pa lahko govorimo o
eshatološki razsežnosti poslanstva koranskega Jezusa. V 61. vrstici triinštiridesete
sure za Jezusa pravi: »On naznanja sodni dan, zato nikar ne dvomite vanj in sledite mojim navodilom. To je prava pot!« Podatki v Koranu, ki zadevajo drugi prihod,
so resda skopi, dvoumni in ne omogočajo trdnih trditev. Poznejši pisci so to tematiko poskušali poglobiti s predstavami, da bo Kristus prišel na višku boja med pravičniki in krivim mesijem in ga pokončal. Muslimani namreč verujejo, da je bil
Jezus pravi obljubljeni Mesija in prerok, poslan izraelskemu ljudstvu, kakor že rečeno, pa se bo po tradicionalnem islamskem nauku vrnil iz nebes (Jomier 1996,
117–138). Šele ko se bo Jezus vrnil na zemljo, bo umrl in potem bodo vsi verovali v Jezusa preroka (K 4, 159) (Arnaldez 1980, 205–207).
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Vidimo, da Jezus v islamskem razodetju ne igra zanemarljive vloge. Koran poroča
o vseh najpomembnejših dogodkih njegovega življenja in poslanstva, razen o smrti na križu in o vstajenju. Jezus oznanja eshatološke čase in sodni dan in napoveduje ponovni prihod. Končno Koran v Kristusu vidi Mohamedovega znanilca. Vse
to priča, da je Koran razvil edinstveno kristologijo in jo integriral v svoje razumevanje odrešenja. Ob pregledu Jezusovega življenja, ki nam ga Koran ponuja, lahko
naposled izrišemo jasnejšo podobo islamskega Jezusa. Povzamemo lahko, da je
to kreposten človek, posebej izbran od Boga, obdarjen s številnimi milostmi, nikakor pa ne z božanskimi lastnostmi.
Ne moremo torej spregledati, da islamska kristologija kategorično zanika Jezusovo božansko naravo (K 5: 72 in 116), Jezusovo božje sinovstvo (K 9: 30 in K 19,
34–35), Jezusovo udeleženost v Sveti Trojici in vero v Trojico imenuje celo politeizem (K 4: 171 in K 5: 73). Islamski nauk nikakor ne dopušča Jezusove smrti na
križu (K 4: 157), ker bi bilo to nevredno velikega preroka, kakršen je Jezus bil v
Koranu. Tako lahko rečemo, da se krščanska in islamska kristologija razlikujeta
glede Jezusove soudeležbe pri božji naravi, ker je koranski Bog čista enost, glede
možnosti božjega učlovečenja, ker je islamski Bog čista transcendenca, in glede
odrešenja, ker Alah nikakor ni dopustil, da bi Jezus svoje življenje daroval na križu.
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