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Formáli

Gera má ráð fyrir því að flestir lesendur þessarar bókar telji sig vita hver Jesús 

er. Það getur byggst á því sem við höfum lesið í Kóraninum eða Biblíunni, 

eða einfaldlega á því sem við höfum áður heyrt eða okkur verið kennt.

Þessi bók gefur lesendum sínum kost á að skoða málið frá ólíkum hliðum. 

Meðan við þekkjum aðeins eina hlið er erfitt að sjá stærri myndina. Það 

krefst áræðni að skoða þá hlið sem okkur er enn ekki kunn. Með því móti 

fæst annaðhvort staðfesting á því sem við teljum satt eða við stöndum frammi 

fyrir áskorun um að rannsaka málið nánar til að vera viss um að byggja lífið 

á sannleikanum. 

Af heilum hug elska ég og virði múslima, kristið fólk og gyðinga, sem og 

fólk af annarri trú. Samt ann ég fyrst og fremst sannleikanum. Á þeim 

hornsteini vil ég byggja líf mitt. Í því ljósi hef ég grandskoðað bæði Biblíuna 

og Kóraninn. Með því að skrifa þessa litlu bók vil ég deila með þér ýmsum 

lykilatriðum sem skrifuð eru um Jesú í báðum þessum einstöku bókum. 

Það er bæn mín að þú lesir þessa bók með opnum huga, fús að leita 

sannleikans um það hver Jesús er í raun og veru. 

Guðrún Margrét Pálsdóttir (Gunna Magga)
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Inngangur

Gyðingar, kristið fólk og múslimar eiga það sameiginlegt að trúa á einn Guð 

og byggja á svipuðum grunni: Sögum af trúarhetjum á borð við Abraham, 

Móse og aðra spámenn í Ritningunni (GT). 

Kristið fólk byggir á sömu Biblíu og gyðingar en kallar hana Gamla 

testamentið (GT) og bætir svo við Nýja testamentinu (NT). Þar er sagt frá 

komu Jesú sem Messíasar, lífi hans og upphafi kristinnar kirkju.

Múslimar byggja á Kóraninum sem segir frá mörgum sömu persónunum og 

fjallað er um í Biblíunni en samt svolítið öðruvísi.

Í Kóraninum er talað um Bókina/Ritninguna (Biblíuna), fólk Bókarinnar/

Ritningarinnar (gyðinga og kristið fólk) og um Jesú sem Messías/Krist.

Í Biblíunni eru yfir 300 spádómar um Messías í Gamla testamentinu og í Nýja 

testamentinu eru nákvæmar frásagnir af lífi Jesú, skrifaðar af sjónarvottum, 

sem sýna fram á að allir þessir spádómar rættust með Jesú.

Auk þess hafa nokkrir sagnaritarar og rithöfundar á fyrstu og annarri öld 

nefnt Jesú í ritverkum sínum og umfjöllun þeirra er í samræmi við það sem 

lýst er í Biblíunni. 

Kristið fólk og múslimar eru sammála um að Jesús hafi verið Messías en 

flestir gyðingar hafa ekki samþykkt Jesú og bíða enn komu Messíasar. 

Þótt Jesús og fyrstu lærisveinar hans hafi verið Gyðingar höfnuðu leiðtogar 

Gyðinga Jesú og trúarleiðtogarnir ákærðu hann og létu taka hann af lífi fyrir 

guðlast. Nú á dögum gera þó margir gyðingar sér grein fyrir því að Jesús hafi 

vissulega verið hinn fyrirheitni Messías.
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Í þessari bók reyni ég að varpa ljósi á það hvernig við skiljum Jesú í því skyni 

að leiða í ljós sannleikann um hann sem múslimar bera mikla virðingu fyrir 

og kristið fólk tignar og tilbiður.
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1. kafli

Mismunandi sjónarhorn gagnvart Jesú

Biblían og Kóraninn eru sammála um eftirfarandi:

Jesús var Messías, hann var spámaður, orð sannleikans, orð Guðs. Hann gat 

læknað sjúka, gefið blindum sjónina og reist látna upp frá dauðum/gefið líf. 

Englar boðuðu komu hans í heiminn, hann var fæddur af meyju og fæðing 

hans var því yfirnáttúruleg, þar átti sér stað guðleg íhlutun. Hann fór til 

himna, lifir enn og mun koma aftur.

Kóraninn segir að Jesús sé Messías en lýsir ekki í smáatriðum hlutverki 

Messíasar sem kemur fram í fornum spádómum. Þegar útskýringa er þörf eða 

sé fólk í óvissu og vafa er því ráðlagt að leita svara í Ritningunni (Biblíunni) 

eða spyrja þau sem hafa lesið hana eins og fram kemur í Kóraninum 10.94 

og 16.43.

Skoðum því nokkra spádóma Gamla testamentisins (GT) í Ritningunni um 

Messías. Þar eru upplýsingar um fæðingu hans, hlutverk og dauða. Allir þessir 

fornu spádómar rættust í Jesú eins og fram kemur í samanburðaryfirliti hér 

á eftir. Öll dæmi þess hvernig spádómarnir rættust eru í guðspjöllum Nýja 

testamentisins (NT) og sum í Kóraninum.
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Spádómarnir rættust

Fæðing Jesú – Hrein mey myndi fæða hann

Spádómar: Jes. 7.14; Jes. 9.1-6 

Rættust: Matt. 1.18-25; Lúk. 1.26-38; Kóraninn 19.19-22

Fæðingarstaður hans – Hann myndi fæðast í Betlehem

Spádómur: Míka 5.1 

Rættist: Matt. 2.1-11; Lúk. 2.1-7

Hann kæmi með fyrirgefningu og endurreisn, lækningu og gæfi blindum 

sjónina 

Spádómar: Jes. 42.6-7; 61.1-3; Sak. 13.1 

Rættust: Mark 2.1-12,17; Lúk. 4.14-21; 6.19; 7.21-22; 11.5-6; 18.35-43; 

Kóraninn 3.49

Hann kæmi fram í hógværð – konungur sem kemur ríðandi á asna

Spádómur: Sak. 9.9

Rættist: Matt. 27.37; Mark. 11.7-10

Hann yrði svikinn fyrir 30 silfurpeninga

Spádómar: Sálm. 41.10; Sak. 11.12-13 

Rættust: Matt. 26.14-15; 27.3-10

Hann yrði barinn, hæddur og hrækt á hann

Spádómur: Jes. 50.6

Rættist: Matt. 26.67; 27.26; Mark. 14.65

Hann yrði krossfestur

Spádómur: Sálm. 22.2-19  

Rættist: Matt. 27.22-44; Mark. 15.16-41; Lúk. 23.22-49; Jóh. 19.1-37

Hann dæi fyrir syndir okkar

Spádómur: Jes. 53.4-12

Rættist: Matt. 26.28; I. Pét. 2.24

Sólin myndi hætta að skína og myrkur ríkja frá hádegi á dánardegi hans

Spádómur: Amos 8.9-10 

Rættist: Matt. 27.45; Mark. 15.33; Lúk. 23.44     

Hann yrði ljós heimsins

Spádómar: Jes. 9.1,5*; 60.1-3

Rættust: Jóh. 1.4,9; 12.46

* Jes. 9.2,6 í eldri útgáfum Biblíunnar
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Orð Jesú um sjálfan sig, skráð af lærisveininum Jóhannesi:

„Ég er brauð lífsins. Þann mun ekki hungra sem til mín kemur og þann aldrei 

þyrsta sem á mig trúir.“ (Jóh. 6.35)

„Ég er ljós heimsins. Sá sem fylgir mér mun ekki ganga í myrkri heldur hafa ljós 

lífsins.“ (Jóh. 8.12)

„Ég er dyrnar. Sá sem kemur inn um mig mun frelsast…“ (Jóh. 10.9)

„Ég er upprisan og lífið. Sá sem trúir á mig mun lifa þótt hann deyi.“ (Jóh. 

11.25)

„Ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið.“ (Jóh. 14.6)

„Ég er góði hirðirinn. Góði hirðirinn leggur líf sitt í sölurnar fyrir sauðina.“ 

(Jóh. 10.11)

„Ég er rótarkvistur Davíðs, stjarnan skínandi, morgunstjarnan.“ (Op. 22.16)

„Ég er Alfa og Ómega, hinn fyrsti og hinn síðasti, upphafið og endirinn.“ (Op. 

22.13)

„Þér eruð neðan að, ég er ofan að. Þér eruð af þessum heimi, ég er ekki af þessum 

heimi.“ (Jóh. 8.23) 

„Ef þér farið eftir því sem ég segi eruð þér sannir lærisveinar mínir og munuð 

þekkja sannleikann, og sannleikurinn mun gera yður frjálsa.“ (Jóh. 8.31-32)

„Þetta er mitt boðorð, að þér elskið hvert annað eins og ég hef elskað yður. Enginn 

á meiri kærleik en þann að leggja líf sitt í sölurnar fyrir vini sína.“ (Jóh. 15.12-

13)
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Hver er Jesús? Mismunandi sjónarhorn

JESÚS Messías í 

GT

Jesús í NT Jesús í 

Kóraninum

Staðfesting 

sagnaritara

Fæddur af 

meyju

Já

Jes. 7.14

Já

Matt. 1.18-

23

Lúk. 1.26-38

Já

Kóraninn 

19.19-22

Spámaður Já

V. Mós.18.18; 

34.10-12 

Já

Post. 3.20-22

Matt. 13.57; 

21.11

Já

Kóraninn 

19.30

Já

Lúsíus 1)

Orð Guðs Já

Jóh. 1.1-14

Já

Kóraninn 

3.45

Orð sann-

leikans/

Sannleikur-

inn

Já

Jóh. 14.6

Já

Kóraninn 

19.34

Ljós

heimsins

Já

Jes. 9.1*; 

60.1-3

Já

Jóh. 1.4,9; 

12.46

Læknaði 

sjúka

Já

Jes. 61.1; 

53.5

Já

Lúk. 8.43-48

Matt 9.35; 

21.14

Já

Kóraninn 

3.49

Gaf 

blindum 

sjón

Já

Jes. 42.6-7

Já

Lúk. 7.21-22

Já

Kóraninn 

3.49

Gaf 

dauðum líf

Já

Lúk. 8.49-55

Já

Kóraninn 

3.49
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Gerði 

kraftaverk

Já

Jes. 35.4-6

Já

Mark. 7.32-

37

Já

Kóraninn 

3.49

Já 

Babýlonska 

Talmúð 2),

Jósefus 3)

Sonur Guðs Já

Sálm. 2.7

Já

Jóh. 3.16

I. Jóh. 1.3

Nei

Kóraninn 

19.88-92

Var tignaður 

sem Guð eftir 

upprisuna:

Pliníus yngri 

4),

Lúsíus

Messías/ 

Kristur

Já

Jes. 9.1-6*; 

61.1-3

Já

Matt. 2.1-5

Já

Kóraninn 

3.45

Já

Tasítus 5),

Pliníus yngri,

Jósefus 

Frelsari Já

Jes. 35.4-6

Já

Lúk. 2.10-11 

Matt. 20.28

Nei

Kóraninn 

3.84

Fyrirgaf 

syndir

Já

Jes. 1.18; 

53.3-12

Já

Mark. 2.5-

12

Matt. 1.21

Nei

Kóraninn 

5.75

Meðal-

gangari 

milli Guðs 

og mann-

kynsins

Já

Jes. 42.6

Já

I. Tím. 2.5

Nei

Kóraninn 

2.255

Var sjálfur 

Guð

Já

Jes. 9.5-6*; 

35.4-5

Já

Jóh. 1.1; 

20.28-29

Nei

Kóraninn 

5.72
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Var skírður Já

Matt. 3.13-

17

Já 

Almennt 

viðurkennt af 

fræði mönnum 

nú á dögum

Var 

krossfestur

Já

Sálm. 22.2-

19

Já

Matt. 27.32-

50

Mark. 15.1-

37

Lúk. 23.13-

46

Jóh. 19.1-30

Nei

Kóraninn 

4.157

Já

Almennt 

viðurkennt af 

fræði mönnum 

nú á dögum 

Heimildir úr 

fornöld:

Lúsíus, 

Tasítus, 

Jósefus, 

Babýlonska 

Talmúð

Var lagður í 

gröf

Já

Jes. 53.9

Já

Matt. 27.57-

66

Já 

Almennt 

viðurkennt af 

sagnfræðing-

um

Reis upp frá 

dauðum

Já

Jes. 53.10

Sálm. 16.10; 

49.16

Já

Matt. 28.1-

15

Mark. 16.1-

7

Lúk. 24.1-7

Jóh. 20.1-18 

Post. 2.22-27

Já

Kóraninn 

19.33

Já 

Niðurstaða 

margra 

fræðimanna 

nú á dögum 

Heimildir úr 

fornöld:

Jósefus, 

Tasítus 
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Steig upp til 

himna

Já

Sálm. 68.19

Dan. 7.13-

14

Já

Post. 1.9

Já

Kóraninn 

3.55; 4.158

Lifir enn Já

Jes. 9.5-6*

Já

Matt. 28.18-

20 

Op. 1.12-18

Já

Kóraninn 

4.158

Mun koma 

aftur

Já

Dan. 7.13-

14

Já

Jóh. 14.2-3 

Post. 1.9-11 

Op. 1.7

Já

Kóraninn 

4.159;

43.61

*Stjörnumerkt vers hafa hliðrast fram um eitt vers frá eldri þýðingum 

Eftirfarandi spurningar draga fram grundvallarmuninn á afstöðu 

múslima og kristinna til Jesú: 

Dó Jesús á krossinum?

Er Jesús sonur Guðs?

Er Jesús sjálfur Guð?

Er Jesús frelsari heimsins?

Er Jesús meðalgangarinn milli Guðs og mannkynsins?

Í Kóraninum er öllum þessum spurningum svarað neitandi en í Biblíunni 

játandi.

Skoðum nánar hverja spurningu fyrir sig og ólík svör Kóransins og Biblíunnar. 
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2. kafli

Dó Jesús á krossinum?

Kóraninn kennir að Jesús hafi ekki verið krossfestur: 

Þeir sögðu: „Vér drápum Messías, Jesúm, son Maríu, Sendiboða Allah.“ Þeir 

drápu hann ekki né heldur ollu þeir dauða hans á krossi. En svo virtist þeim. 

Þeir sem greinir á um dauða hans eru haldnir vafa; þeir hafa enga vissu, heldur 

aðeins ágizkun; og að sönnu drápu þeir hann ekki. En Allah upphóf hann til 

sín... (Kóraninn 4.157-158)

Samt er gefið til kynna á nokkrum stöðum í Kóraninum að Jesús hafi dáið 

og verið reistur upp frá dauðum. Í Kóraninum kemur fram að tveggja daga 

gamall hafi Jesús talað og gefið til kynna að hann myndi deyja:

Þá svaraði hann [Jesús]: „Ég er þjónn Allah. Hann hefur gefið mér Ritninguna 

og gjört mig að spámanni. Á mér hvílir blessun Hans, hvar sem ég fer, og Hann 

hefur boðið mér að vera staðfastur í bæn og gefa fátækum ölmusu meðan ég lifi.“ 

(Kóraninn 19.30-31)

 

„Ég var blessaður þann dag er ég fæddist, og blessaður mun ég á mínu banadægri, 

og þann dag er ég verð upp vakinn til lífs.“ (Kóraninn 19.33)
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Í tveimur versum til viðbótar kemur fram að Jesús hafi þegar dáið þótt það 

sé ekki ljóst af öllum þýðingum Kóransins: 

Hann [Allah] mælti: „Ó Jesú, sjá, nú tek Ég þig, og Ég mun hefja þig upp til Mín 

og hreinsa þig af rógi hinna rangtrúuðu og skipa fylgjendum þínum ofar þeim 

þar til á Degi Upprisunnar. Þá snúið þér allir aftur til Mín, og Ég mun skera úr 

ágreiningi yðar.“ (Kóraninn 3.55)

Aðrar þýðingar eru afdráttarlausari svo merking versins verður skýrari:

Og þegar Allah sagði: „Ó Jesús [Isa],:  Ég ætla að binda enda á jarðvistartíma 

þinn...” (þýðing M.H. Shakir)

Arabíska orðið í þessu versi (þýtt binda enda á) er mutawaffeeka. 

Langalgengasta merking orðsins er líkamlegur dauði en það getur einnig 

merkt að hafa heimsótt Guð í svefni og síðan horfið aftur í líkama sinn. 

Orð sömu merkingar er notað í Kóraninum 5.117 – þar sem segir, „Þú tókst 

mig til þín.“

Til þeirra talaði ég það eitt sem Þú bauðst mér. Ég sagði: „Þjónið Allah, Drottni 

mínum og yðar Drottni.“ Ég hafði gát á þeim meðan ég dvaldist meðal þeirra, 

og síðan Þú tókst mig til Þín, hefur Þú jafnan sjálfur haft á þeim gát. Þú veizt 

alla hluti. (Kóraninn 5.117)

Ensk þýðing þessara tveggja versa úr arabísku virðist hafa breyst í áranna rás 

þannig að bein merking arabíska orðsins að deyja kemur ekki eins skýrt fram 

í sumum nýrri þýðingum. 
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Þýðing Kóraninn Texti
M. 
Muhammad 
Ali  1917

3.55 „...Ég mun láta þig deyja og upphefja 
þig í nálægð minni...“

5.117 „...en þegar Þú lést mig deyja...“
Sher Ali
1955

3.55 „...Ég mun láta þig deyja eðlilegum 
dauðdaga og reisa þig upp til Mín...“ 

5.117 „...en fyrst Þú lést mig deyja...“
M.H. Shakir 
1983

3.55 „...Ég ætla að binda enda á 
jarðvistartíma þinn og láta þig stíga 
upp til mín.“

5.117 „…en þegar þú lést mig deyja…“
Muhammad 
Asad
1980

3.55 „...Sannlega mun láta þig deyja og 
hefja þig upp til mín...“

5.117 „...en fyrst Þú hefur látið mig 
deyja…..“

Rashad 
Khalifa
1981

3.55 „...Ég bind enda á líf þitt, reisi þig 
upp til Mín...“

5.117 „…Þegar þú bast enda á líf mitt á 
jörð…“

Mohammad 
& Osama 
El-Shinawy

3.55 „…Ó, Jesús, vissulega mun ég taka 
þig og reisa þig upp til Mín…“

1978 5.117 „...en þegar þú tókst mig upp…“

Auk þess gefur Kóraninn til kynna að dauði Jesú sé í engu frábrugðinn dauða 

annarra sendiboða Guðs. 

Múhammeð er ekki annað en sendiboði. Margur sendiboði hefur horfið á brott 

á undan honum... (Kóraninn 3.144)
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Biblían (Nýja testamentið) geymir ítarlegar lýsingar sjónarvotta á 

krossfestingu og dauða Jesú, bæði ritaðar af sjónarvottunum sjálfum og 

einnig eftir vitnisburði þeirra.

Þær er að finna í: Matt. 27.1-56; Mark. 15.1-41; Lúk. 22.47-23.49 og Jóh. 

18.1-19.37. Þar er því lýst hvernig Jesús var handtekinn, yfirvöld yfirheyrðu 

hann og létu berja hann. Rómverskir hermenn settu þyrnikórónu á höfuð 

hans, hæddu hann og hræktu á hann. Hann var dæmdur til dauða. Því er 

einnig lýst þegar farið var með hann á aftökustaðinn, neglt gegnum hendur 

hans og fætur og spjóti stungið í síðu hans til að ganga úr skugga um dauða 

hans en þá flæddi blóð og vatn úr líkama hans. Í frásögnunum er getið sumra 

þeirra sem voru viðstödd krossfestingu og andlát Jesú.

Guðspjöllin greina frá því sem Jesús sagði á krossinum, þar sem hann:

• Bað Guð um að fyrirgefa þeim sem krossfestu hann því þeir vissu ekki 

hvað þeir væru að gera. (sjá Lúk. 23.34)

• Lofaði öðrum ræningjanna tveggja sem krossfestir voru með honum að 

þennan sama dag yrðu þeir saman í Paradís. (sjá Lúk. 23.43)

• Spurði Guð hvers vegna Guð hefði yfirgefið hann. (sjá Matt. 27.46; 

Mark. 15.34)

• Sagði Maríu móður sinni að héðan í frá yrði lærisveinninn Jóhannes 

sonur hennar og jafnframt Jóhannesi að María væri nú móðir hans. (sjá 

Jóh. 19.26-27)

• Sagðist vera þyrstur. (sjá Jóh. 19.28)

• Benti á að ætlunarverki hans á jörð væri lokið er hann sagði: „Það er 

fullkomnað.“ (Jóh. 19.30) 

• Á andlátsstundinni sagði hann: „Faðir, í þínar hendur fel ég anda minn!“ 

(Lúk. 23.46)

Frásagnir guðspjallanna innihalda upplýsingar um það sem gerðist 

daginn sem Jesús dó á krossinum: 

En frá hádegi varð myrkur um allt land til nóns…En Jesús hrópaði aftur hárri 
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röddu og gaf upp andann. Þá rifnaði fortjald musterisins í tvennt, ofan frá og 

niður úr, jörðin skalf og björgin klofnuðu, grafir opnuðust og margir heilagir 

menn, sem látnir voru, risu upp...Þegar hundraðshöfðinginn og þeir sem gættu 

Jesú með honum sáu landskjálftann og atburði þessa hræddust þeir mjög og sögðu: 

„Sannarlega var þessi maður sonur Guðs.“ (Matt. 27.45, 50-52, 54)

Ath.! Guðspjöllin eru skrifuð af sjónarvottum meðan margir aðrir sem 

urðu vitni að atburðunum voru enn á lífi og mundu hvað hafði gerst.

Spámenn Gamla testamentisins (GT) sögðu fyrir um dauða Messíasar 

og lýstu því hvernig og hvers vegna hann myndi deyja.

Sálmur 22 hefst á nákvæmlega sömu orðum og Jesús hrópaði á krossinum:

Guð minn, Guð minn! Hví hefur þú yfirgefið mig? (Sálm. 22.2)

Þótt Sálmur 22 sé ortur hér um bil þúsund árum fyrr felur hann í sér 

nákvæma lýsingu á því sem gerðist þegar Jesús var krossfestur:

Ég er eins og vatn sem hellt er út, öll bein mín gliðnuð í sundur, hjarta mitt er 

sem vax, bráðnað í brjósti mér. Kverkar mínar eru þurrar sem brenndur leir, 

tungan loðir við góminn, þú leggur mig í duft dauðans. Hundar umkringja mig, 

hópur illvirkja slær hring um mig, þeir hafa gegnumstungið hendur mínar og 

fætur. Ég get talið öll mín bein, þeir horfa á og hafa mig að augnagamni. Þeir 

skipta með sér klæðum mínum, kasta hlut um kyrtil minn. (Sálm. 22:15-19)

Í Jóhannesarguðspjalli kemur fram hvernig þessi spádómur rættist, meira að 

segja varðandi það hvað varð um fötin af Jesú:

Þegar hermennirnir höfðu krossfest Jesú tóku þeir klæði hans og skiptu í fjóra 

hluti og fékk hver sinn hlut. Þeir tóku og kyrtilinn en hann var saumlaus, ofinn 

í eitt ofan frá og niður úr. Þeir sögðu því hver við annan: „Rífum hann ekki 

sundur, köstum heldur hlut um hver skuli fá hann.“ Svo rættist ritningin: Þeir 

skiptu með sér klæðum mínum og köstuðu hlut um kyrtil minn. (Jóh. 19.23-24)
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Í Jesaja 53 er sagt frá því hvers vegna Messías muni deyja: 

Hann var fyrirlitinn og menn forðuðust hann, harmkvælamaður og kunnugur 

þjáningum, líkur manni sem menn byrgja augu sín fyrir, fyrirlitinn og vér mátum 

hann einskis. En vorar þjáningar voru það sem hann bar og vor harmkvæli er 

hann á sig lagði. Vér álitum honum refsað, hann sleginn og niðurlægðan af Guði. 

En hann var særður vegna vorra synda, kraminn vegna vorra misgjörða. Honum 

var refsað svo að vér fengjum frið og fyrir benjar hans urðum vér heilbrigðir. Vér 

fórum allir villir vegar sem sauðir, héldum hver sína leið en Drottinn lét synd 

vor allra koma niður á honum…Hann var fjötraður, dæmdur og leiddur burt en 

hver hugsaði um afdrif hans þegar hann var hrifinn burt af landi lifenda? Vegna 

syndar míns lýðs var honum refsað. (Jes. 53.3-6,8)

Jesús sagði lærisveinum sínum fyrir um dauða sinn og upprisu: 

Upp frá þessu tók Jesús að skýra lærisveinum sínum frá því að hann ætti að fara 

til Jerúsalem og líða þar mikið af völdum öldunga, æðstu presta og fræðimanna 

og verða líflátinn en rísa upp á þriðja degi. (Matt. 16.21) 

 

Jesús hélt nú upp til Jerúsalem og á leiðinni tók hann þá tólf afsíðis og sagði við 

þá: „Nú förum við upp til Jerúsalem. Þar verður Mannssonurinn framseldur 

æðstu prestum og fræðimönnum. Þeir munu dæma hann til dauða og framselja 

hann heiðingjum svo að þeir hæði hann, húðstrýki og krossfesti. En á þriðja degi 

mun hann upp rísa.“ (Matt. 20.17-19) 

Sjá einnig: Matt. 12.38-40; 16.1-4; 17.22-23; Mark. 8.31-32; 9.31; 10.33; 

Lúk. 9.22.

Sagt er að dauði Jesú sé sá atburður fornaldar sem bestar heimildir 

eru til um. Þar er ekki eingöngu um að ræða nákvæmar lýsingar í öllum 

fjórum guðspjöllum Nýja testamentisins heldur einnig verk sagnfræðinga og 

rithöfunda af rómverskum, gyðinglegum og grískum uppruna. Auk þess vissu 

allir í Jerúsalem hvað gerðist. Til eru heimildir um atburðarásina í tímaröð – 

allt frá því Jesús var með lærisveinum sínum í Getsemanegarðinum þar sem 

hann var svikinn og handtekinn og þar til hann dó á krossi og var lagður í 

gröf.
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Yfirvöldin vissu að Jesús hafði sagt lærisveinum sínum frá væntanlegri 

upprisu sinni. Þau létu því innsigla gröfina, loka henni með stórum steini 

og rómverskir hermenn stóðu vörð. Þrátt fyrir þessar ráðstafanir var gröfin 

opin og tóm á þriðja degi og líkama Jesú hvergi að finna. Þessu er lýst í 

Matteusarguðspjalli:

Þá varð landskjálfti mikill því engill Drottins sté niður af himni, kom og velti 

steininum og settist á hann. Hann var sem elding ásýndum og klæðin hvít sem 

snjór. Varðmennirnir skulfu af hræðslu við hann og urðu sem örendir. (Matt. 

28.2-4)

Yfirvöldin spunnu upp sögu til að útskýra hvers vegna líkami Jesú væri 

horfinn: 

…komu nokkrir varðmenn til borgarinnar og sögðu æðstu prestunum allt sem 

gerst hafði. En þeir kvöddu saman öldungana og tóku það ráð með þeim að bera 

mikið fé á hermennina og mæltu við þá: „Segið þetta: Lærisveinar hans komu á 

næturþeli meðan við sváfum og stálu honum. Og ef þetta berst landshöfðingjanum 

til eyrna skulum við sefa hann svo að þið getið verið áhyggjulausir.“ Hermennirnir 

tóku við fénu og gerðu sem þeim var sagt. Þessi sögusögn hefur verið borin út 

meðal Gyðinga allt til þessa dags. (Matt. 28.11-15)

Englar lýstu yfir upprisu Jesú:

En í afturelding fyrsta dag vikunnar komu þær til grafarinnar með ilmsmyrslin 

sem þær höfðu búið. Þær sáu þá að steininum hafði verið velt frá gröfinni og 

þegar þær stigu inn fundu þær ekki líkama Drottins Jesú. Þær skildu ekkert í 

þessu en þá brá svo við að hjá þeim stóðu tveir menn í leiftrandi klæðum. Þær 

urðu mjög hræddar og hneigðu andlit til jarðar. En þeir sögðu við þær: „Hví 

leitið þér hins lifanda meðal dauðra? Hann er ekki hér, hann er upp risinn. 

Minnist þess hvernig hann talaði við yður meðan hann var enn í Galíleu. Hann 

sagði að Mannssonurinn skyldi framseldur verða í hendur syndugra manna og 

krossfestur en rísa upp á þriðja degi.“ (Lúk. 24.1-7) 

Stuttu síðar birtist Jesús fylgjendum sínum, fyrst konunum sem komu að 

gröfinni tómri og síðar hópi lærisveina:

Um kvöldið þennan fyrsta dag vikunnar voru lærisveinarnir saman og höfðu læst 
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dyrum af ótta við Gyðinga. Þá kom Jesús, stóð mitt á meðal þeirra og sagði við 

þá: „Friður sé með yður!“ Þegar hann hafði þetta mælt sýndi hann þeim hendur 

sínar og síðu. Lærisveinarnir urðu glaðir er þeir sáu Drottin. (Jóh. 20.19-20)

Einn lærisveinanna, Tómas, var ekki viðstaddur þegar þetta gerðist og sagði 

vantrúaður:

„Sjái ég ekki naglaförin í höndum hans og geti sett fingur minn í naglaförin og 

lagt hönd mína í síðu hans, mun ég alls ekki trúa.“ (Jóh. 20.25)

Þegar Jesús birtist lærisveinunum viku síðar sneri hann sér að Tómasi og 

sagði:

„Kom hingað með fingur þinn og sjá hendur mínar og kom með hönd þína og 

legg í síðu mína og vertu ekki vantrúaður, vertu trúaður.“ (Jóh. 20.27)

Eftir upprisu Jesú flutti Pétur eftirfarandi ræðu í Jerúsalem:

Ísraelsmenn, heyrið þessi orð: Jesús frá Nasaret var maður sem kom til ykkar frá 

Guði. Guð sannaði ykkur það með því að láta hann gera kraftaverk, undur og 

tákn meðal ykkar eins og þið vitið sjálfir. Hann fenguð þið framseldan eins og 

Guð vissi fyrir og felldi að áætlun sinni og þið létuð lögleysingja negla hann á 

kross og taka af lífi...Þennan Jesú reisti Guð upp og erum við allir vottar þess. 

(Post. 2.22-23, 32)

Í hugum lærisveinanna lék enginn vafi á því að Jesús hafði dáið og nú höfðu 

þeir einnig séð hann upprisinn. Pétur skrifaði í einu bréfa sinna:

Kristur dó fyrir syndir í eitt skipti fyrir öll, réttlátur fyrir rangláta, til þess að geta 

leitt ykkur til Guðs. Hann var deyddur að líkamanum til en lifandi ger í anda. 

(I. Pét. 3.18)

Hann bar sjálfur syndir okkar á líkama sínum upp á tréð, til þess að við skyldum 

deyja frá syndunum og lifa réttlætinu… (I. Pét. 2.24) 

Á fjörtíu daga tímabili birtist Jesús lærisveinunum og fleirum í þónokkur 

skipti: 
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Því næst birtist hann meira en fimm hundruð bræðrum í einu sem flestir eru á 

lífi allt til þessa en nokkrir eru sofnaðir. (I. Kor. 15.6)

Jesús steig svo upp til himna að mörgum ásjáandi: 

Þegar hann hafði mælt þetta varð hann upp numinn að þeim ásjáandi og ský 

huldi hann sjónum þeirra. Er þeir störðu til himins á eftir honum þegar hann 

hvarf, þá stóðu hjá þeim allt í einu tveir menn í hvítum klæðum og sögðu: 

„Galíleumenn, hví standið þér og horfið til himins? Þessi Jesús, sem varð upp 

numinn frá yður til himins, mun koma á sama hátt og þér sáuð hann fara til 

himins.“ (Post. 1.9-11)

Eftir að lærisveinarnir höfðu séð Jesú upprisinn voru þeir ekki lengur hræddir 

því þessi nýja reynsla gaf þeim hugrekki. Það er alveg víst að þeir hefðu aldrei 

helgað líf sitt útbreiðslu fagnaðarerindisins – og þar með tekið þá áhættu að 

vera líflátnir – ef í huga þeirra hefði leikið minnsti vafi á upprisu Jesú. Eins 

var óhugsandi að þeir spynnu upp þessa sögu þar sem konur voru fyrstu 

vottar upprisunnar, einfaldlega vegna þeirrar staðreyndar að á þessum tíma 

var ekki litið á konur sem fullgild vitni.  

Auk Nýja testamentisins eru til önnur sögurit sem fjalla um andlát Jesú, 

meðal annars:

Annálarnir (The Annals, 15. bók, kafli 44) sem rómverski sagnaritarinn og 

öldungaráðsmaðurinn Tasítus skrifaði árið 116 e. Kr. og þar nefnir hann 

krossfestingu Jesú sem Pontías Pílatus hafi fyrirskipað og Fornminjar Gyðinga 

(The Antiquities of the Jews, 18. bók, kafli 3.3) sem Jósefus skrifaði, sagnaritari 

Gyðinga á fyrstu öld sem einnig nefnir í handriti sínu Jesú og krossfestingu 

hans af völdum Pílatusar.

Aðrir sagnaritarar, svo sem Grikkirnir Þallus og Flegon frá Tralles, skrifuðu 

um myrkrið ógurlega sem helltist yfir í þrjár klukkustundir daginn sem Jesús 

var krossfestur en þannig rættist spádómur Amosar í Gamla testamentinu. 

Á þeim degi, segir Drottinn Guð, mun ég láta sólina ganga til viðar um hádegi 

og myrkva landið um hábjartan dag...Ég mun færa landinu sorg eins og sorg 

eftir einbirni, endalokin verða eins og hinn bitri dagur dauðans. (Amos 8.9-10)
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Líkklæðið frá Tórínó 6), 7) styður það sem öll fjögur guðspjöllin segja að 

hafi gerst eftir að Jesús var tekinn niður af krossinum. Jósef frá Arímaþeu, 

meðlimur í æðsta ráði Gyðinga, bað Pílatus um að fá líkama Jesú, vafði 

línklæði utan um hann og lagði hann í nýja gröf sem höggvin var í klett. (sjá 

Matt. 27.57-60; Mark. 15.42-46; Lúk. 23.50-53; Jóh. 19.38-42)

Guðspjöllin greina frá því að líkklæðið hafi orðið eftir í gröfinni þótt líkami 

Jesú væri horfinn þaðan. (sjá Lúk. 24.12; Jóh. 20.1-8) Talið er að líkklæðið í 

Tórínó sé einmitt það sama og vafið var utan um líkama Jesú. Vísindamenn 

hafa rannsakað klæðið gaumgæfilega og tekið af því myndir. Á framkölluðu 

filmunum kemur greinilega fram mynd nakins líkama sem hefur verið 

krossfestur. Myndin sýnir leifar af blóði eftir naglaför á höndum og fótum, 

þar sem spjóti var lagt í síðu hans og á höfði hans eftir þyrnikórónuna. 

Andlitið sést einnig greinilega á svart-hvítu filmunum vegna geislunar frá 

líkamanum sem var inni í líkklæðinu. Einnig leiðir myndatakan í ljós að öll 

bein líkamans voru heil, óbrotin.

Venjan var að brjóta fótleggi þeirra krossfestu þegar átti að flýta fyrir andláti 

þeirra. Það stóð til í tilviki Jesú:

Þegar þeir komu að Jesú og sáu að hann var þegar dáinn brutu þeir ekki fótleggi 

hans. En einn af hermönnunum stakk spjóti sínu í síðu hans og rann jafnskjótt 

út blóð og vatn. Sá er séð hefur vitnar þetta svo að þið trúið líka og vitnisburður 

hans er sannur. Og hann veit að hann segir satt. Þetta varð til þess að ritningin 

rættist: „Ekkert bein hans skal brotið.“ Og enn segir önnur ritning: „Þeir munu 

horfa til hans sem þeir lögðu í gegn.“ (Jóh. 19.33-37)

Flestir fræðimenn nú á dögum viðurkenna það sem sögulega staðreynd að 

Jesús hafi dáið á krossinum. Þeir sem hafa rannsakað upprisuna telja einnig 

hafið yfir skynsamlegan vafa að halda fram upprisu Jesú frá dauðum, vegna 

þeirra gríðarlegu áhrifa sem upprisan hafði á líf fylgjenda hans.
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Dó Jesús á krossinum? Svörin við þeirri spurningu eru eftirfarandi:

Biblían
Gamla 
testamentið
Já

Biblían
Nýja 
testamentið  
Já

Aðrar 
heimildir úr 
fornöld 
Já

Kóraninn
Nei  
Já – hann dó

Margir 
spámenn 
sögðu fyrir 
um dauða 
Messíasar:
Jesaja 
(53. kafli)
Davíð 
(Sálm. 22)
Amos (8.9-10)
Sakaría 
(12.10)

Margir 
sjónarvottar 
fylgdu Jesú 
allt til enda 
og héldu 
sig nálægt 
krossinum til 
að sjá hann 
og heyra 
síðustu stundir 
ævinnar:
Matt. 27.1-66
Mark. 15.1-41
Lúk.  22.47-
23.56
Jóh. 18.1-
19.42

Lýsingar 
í ritum 
sagnaritara frá 
1. og 2. öld e. 
Kr.:
Tasítus, 
Jósefus,
Lúsíus, 
Babýlonska 
Talmúð

Nei: 
Jesús dó ekki á 
krossinum:
Kóraninn 
4.157-158

Já: 
Vísbendingar 
um að Jesús 
myndi deyja:
Kóraninn 
19.30-31 
Kóraninn 
19.33
Dauði hans 
staðfestur:
Kóraninn 3.55 
Kóraninn 
5.117
Kóraninn 
3.144
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3. kafli

Er Jesús sonur Guðs?

Kóraninn og Biblían eru alveg ósammála um það hvort Jesús hafi verið sonur 

Guðs.

Kóraninn staðhæfir að Jesús hafi bæði verið spámaður og Messías og 

orðið til fyrir guðlega íhlutun en getur samt hvorki fallist á né sætt sig 

við að hann sé sonur Guðs:

Og geta skaltu í Ritningunni sögunnar af Maríu, sem yfirgaf ættingja sína og 

hélt í austurveg. Og hún lét blæju skýla sér fyrir þeim. Vér sendum til hennar 

engil vorn, og hann bitist henni sem sjálegur maður. Og hún sagði þegar hún 

leit hann: „Ég flý þig á náðir hins Miskunnsama, ef þú óttast Drottin.“ Hann 

mælti: „Ég er sendur af Drottni þínum til þess að boða þér heilagan son.“ Hún 

svaraði: „Hversu mætti ég ala barn, ég sem er hreinlíf og hef eigi karlmanns 

kennt?“ „Það er vilji Drottins þíns,“ mælti hann, „það er Honum auðvelt. 

„Hann skal vera mannkyni tákn,“ segir Drottinn, „og blessun frá Oss. Þetta er 

þegar ráðið“.“(Kóraninn 19.16-21)

Jesús er í augum Allah sem Adam. Hann skóp hann af dufti og mælti til hans: 

„Þú skalt verða!“ og hann varð. (Kóraninn 3.59)
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Fráleitt er að Allah sjálfur hafi getið son. Dýrð sé Honum! Þegar Hann skapar, 

segir Hann einungis: „Verði svo!“ og það verður. (Kóraninn 19.35)

Þeir sem segja: „Hinn Náðugi hefur getið son,“ fara með hrópleg ósannindi, svo 

að himnarnir skjálfa við, jörð gæti klofnað og björg hrunið í duft. Að þeir skuli 

ætla hinum Miskunnsama að eigna sér son, svo fráleitt sem það væri! (Kóraninn 

19.88-92)

Hann er skapari himna og jarðar. Hvernig ætti Hann að eiga son, fyrst Hann 

hefur eigi konu kennt? Allt hefur Hann skapað... (Kóraninn 6.101)

...kristnir menn segja að Messías sé sonur Allah. Þetta staðhæfa þeir og líkja þar 

eftir þeim sem áður fyrr voru vantrúaðir. Allah formæli þeim! Hversu mjög hafa 

þeir vikið af vegi sannleikans! (Kóraninn 9.30)

Þeir segja: „Allah hefur getið son.“ Lofaður sé Hann! Hann er sjálfum sér nægur. 

Allt er Hans á himnum og jörð. Hafið þér nokkurt umboð til að fullyrða slíkt? 

Eða segið þér um Allah það sem þér eigi vitið? (Kóraninn 10.68)

...varað þá við sem segja, að Allah hafi getið son. Um það vita þeir alls ekki neitt, 

né heldur forfeður þeirra. Þar fara þeir með skelfileg orð. Allt sem þeir um það 

segja er lygi. (Kóraninn 18.4-5)

Á hinn bóginn er því margsinnis haldið fram í Biblíunni að Jesús sé 

sonur Guðs. 

Í spádómum Gamla testamentisins:

Ég vil kunngjöra úrskurð Drottins, hann sagði við mig: „Þú ert sonur minn, í 

dag hef ég fætt þig“. (Sálm. 2.7) 

Hyllið soninn…Sæll er hver sá er leitar hælis hjá honum. (Sálm. 2.12-13, Biblía 

1981)

En Davíðs ætt og Jerúsalembúa læt ég fyllast anda samúðar og tilbeiðslu og þeir 
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munu líta til mín vegna hans sem þeir lögðu í gegn og harma hann jafnsárlega 

og menn harma lát einkasonar og syrgja hann jafnbeisklega og menn syrgja 

frumgetinn son. (Sak. 12.10) 

Í Nýja testamentinu:

En í sjötta mánuði sendi Guð Gabríel engil til borgar í Galíleu, sem heitir 

Nasaret, til meyjar er var föstnuð manni, sem Jósef hét, af ætt Davíðs en mærin 

hét María. Og engillinn kom inn til hennar og sagði: „Heil vert þú sem nýtur 

náðar Guðs! Drottinn er með þér.“ En María varð hrædd við þessi orð og 

hugleiddi hvað þessi kveðja ætti að merkja. Og engillinn sagði við hana: „Óttast 

þú eigi, María, því að þú hefur fundið náð hjá Guði. Þú munt þunguð verða og 

son ala og þú skalt láta hann heita JESÚ. Hann mun verða mikill og kallaður 

sonur Hins hæsta. Drottinn Guð mun gefa honum hásæti Davíðs föður hans 

og hann mun ríkja yfir ætt Jakobs að eilífu og á ríki hans mun enginn endir 

verða.“ Þá sagði María við engilinn: „Hvernig má þetta verða þar eð ég hef ekki 

karlmanns kennt?“ Og engillinn sagði við hana: „Heilagur andi mun koma yfir 

þig og kraftur Hins hæsta mun yfirskyggja þig. Þess vegna verður barnið heilagt, 

sonur Guðs.“ (Lúk. 1.26-35)

Upphaf fagnaðarerindisins um Jesú Krist, Guðs son. (Mark 1.1)

...fagnaðarerindi sitt, sem hann lét spámenn sína áður flytja fyrirheit um í 

helgum ritningum, fagnaðarerindið um son hans, Jesú Krist, Drottin vorn. Sem 

maður er hann fæddur af kyni Davíðs en heilagur andi hans auglýsti með krafti 

að hann er sonur Guðs þegar hann reis upp frá dauðum. (Róm. 1.1-4)

Já, það sem við höfum séð og heyrt það boðum við ykkur einnig, til þess að þið 

getið líka haft samfélag við okkur. Og samfélag vort er við föðurinn og við son 

hans Jesú Krist. (I. Jóh. 1.3)

En ef við göngum í ljósinu, eins og hann sjálfur er í ljósinu, þá höfum við 

samfélag hvert við annað og blóð Jesú, sonar hans, hreinsar okkur af allri synd. 

(I. Jóh. 1.7)
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Er við þá höfum mikinn æðsta prest, sem farið hefur í gegnum himnana, Jesú 

Guðs son, skulum við halda fast við játninguna. (Hebr. 4.14)

Guð talaði fyrrum oftsinnis og með mörgu móti til feðranna fyrir munn 

spámannanna. En nú í lok þessara daga hefur hann til okkar talað í syni sínum 

sem hann setti erfingja allra hluta. Fyrir hann hefur hann líka heimana gert. 

Hann, sem er ljómi dýrðar hans og ímynd veru hans og ber allt með orði máttar 

síns, hreinsaði okkur af syndum okkar og settist til hægri handar hátigninni á 

hæðum. Hann er orðinn englunum þeim mun meiri sem hann hefur að erfðum 

tekið ágætara nafn en þeir. Því við hvern af englunum hefur hann nokkru sinni 

sagt: Þú ert sonur minn… (Hebr. 1.1-5)

Haft eftir Jesú:

„Faðir minn starfar til þessarar stundar og ég starfa einnig.“ Nú sóttu þeir enn 

fastar að taka hann af lífi þar sem hann braut ekki aðeins hvíldardagshelgina 

heldur kallaði líka Guð sinn eigin föður og gerði sjálfan sig þannig Guði jafnan. 

(Jóh. 5.17-18)

„Ef sonurinn frelsar yður munuð þér sannarlega verða frjálsir.“ (Jóh. 8.36)

„Ég og faðirinn erum eitt.“ (Jóh. 10.30) 

Í dæmisögum Jesú í Matt. 21.33-39 og Matt. 22.1-10 er hann sonurinn og 

faðir hans landeigandinn og konungurinn. Í báðum þessum dæmisögum eru 

þjónar sendir í ákveðnum erindagjörðum, einn og einn í einu, en allir voru 

þeir barðir, þeim misþyrmt eða þeir drepnir. 

Síðast sendi hann til þeirra son sinn og sagði: „Þeir munu virða son minn.“ 

(Matt. 21.37) En í lok sögunnar er sonurinn einnig drepinn.

Illu andarnir vissu að Jesús var sonur Guðs: 

Og hvenær sem óhreinir andar sáu hann, féllu þeir fram fyrir honum og æptu 

upp: „Þú ert sonur Guðs.“ En hann lagði ríkt á við þá, að þeir gjörðu hann eigi 

kunnan. (Mark 3.11-12, Biblía 1981)
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Mark. 5.1-20 segir sögu manns sem illur andi hafði kvalið en Jesús frelsaði:

Þegar hann sá Jesú álengdar hljóp hann og féll fram fyrir honum og æpti hárri 

röddu: „Hvað vilt þú mér, Jesús, sonur Guðs Hins hæsta? Ég bið þig í Guðs nafni, 

kvel þú mig eigi!“ Því að Jesús hafði sagt við hann: „Þú óhreini andi, far út af 

manninum.“  (Mark. 5.6-8)

Það var augjóst að Jesús leit á sig sem son Guðs samanber viðbrögð hans 

þegar lærisveinarnir hugðust koma í veg fyrir að hann yrði handtekinn:

„Hyggur þú að ég geti ekki beðið föður minn að senda mér nú meira en tólf 

sveitir engla? Hvernig ættu þá ritningarnar að rætast sem segja að þetta eigi svo 

að verða?“ (Matt. 26.53-54)

Samkvæmt Ritningunni eru Messías (Kristur) og sonur Guðs ein og 

sama persónan:

Hann spyr: „En þið, hvern segið þið mig vera?“ Símon Pétur svarar: „Þú 

ert Kristur, sonur hins lifanda Guðs.“ Þá segir Jesús við hann: „Sæll ert þú, 

Símon Jónasson! Enginn maður hefur opinberað þér þetta heldur faðir minn í 

himninum.“ (Matt. 16.15-17)

En Jesús þagði. Þá sagði æðsti presturinn við hann: „Ég særi þig við lifanda Guð, 

segðu okkur: Ertu Kristur, sonur Guðs?“ (Matt. 26.63)

En þetta er ritað til þess að þið trúið að Jesús sé Kristur, sonur Guðs, og að þið í 

trúnni eigið líf í hans nafni. (Jóh. 20.31)

Jesús var hæddur á krossinum: 

„Öðrum bjargaði hann, sjálfum sér getur hann ekki bjargað. Hann er konungur 

Ísraels, stígi hann nú niður af krossinum, þá skulum við trúa á hann. Hann 

treystir Guði. Nú ætti Guð að frelsa hann ef hann hefur mætur á honum. Eða 

sagði hann ekki: Ég er sonur Guðs?“ (Matt.27.42-43)

Í síðustu bók Biblíunnar, Opinberunarbókinni, kynnir Jesús sig fyrir 

lærisveininum Jóhannesi sem sonur Guðs:

Þetta segir sonur Guðs... (Op. 2.18)
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Til íhugunar:

Í ljósi þess að bæði Kóraninn og Biblían (NT) lýsa fæðingu Jesú sem guðlegri 

íhlutun og bæði ritin benda á hann sem Messías (Krist), hvernig getur þá verið 

að hann sé einungis sendiboði Guðs eins og haldið er fram í Kóraninum? 

Þetta vekur mikilvæga spurningu: Hvað merkir það að hann sé Messías?
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4. kafli

Er Jesús sjálfur Guð?

Biblían og Kóraninn eru sammála um að ekki sé til nema einn Guð og 

hann einan eigi að tilbiðja.

KÓRANINN:

Sjá, þetta er vissulega hið sanna. Enginn er guð nema Allah, og víst er Allah 

almáttugur og alvitur. (Kóraninn 3.62)

Ég er Allah. Enginn er guð nema Ég. Þjóna þú Mér, og flyt bænir þínar í mína 

minningu. (Kóraninn 20.14)

BIBLÍAN:

Fyrsta boðorðið af þeim tíu sem Guð gaf Móse hljóðar svo: 

„Ég er Drottinn, Guð þinn, sem leiddi þig út af Egyptalandi, út úr þrælahúsinu. 

Þú skalt ekki hafa aðra guði en mig.“ (II. Mós. 20.2-3)

Í spádómsbók Jesaja stendur: 

...Því að enginn er Guð nema ég, réttlátur Guð og frelsari er enginn nema ég. 

(Jes. 45.21)
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Jesús vitnaði í Ritningarnar (GT):

„Ritað er: Drottin, Guð þinn, skalt þú tilbiðja og þjóna honum einum.“ (Matt. 

4.10)

Og þegar Jesús var spurður hvaða boðorð hann teldi mikilvægast svaraði 

hann: 

...Heyr, Ísrael! Drottinn, Guð vor, hann einn er Drottinn. Og þú skalt elska 

Drottin, Guð þinn, af öllu hjarta þínu…“ (Mark 12.29-30)

Hins vegar eru Kóraninn og Biblían ósammála um það hvort Jesús er 

sjálfur Guð, hluti heilagrar þrenningar sem er Guð faðir, Sonurinn og 

Heilagur andi. 

KÓRANINN:

Þér, menn Ritningarinnar, stígið ekki yfir mörk trúarinnar, segið ekkert um 

Allah nema sannleika. Messías, Jesús sonur Maríu, var aðeins sendiboði Allah, 

og Hans Orð, sem Hann sendi Maríu, og andi frá Honum kominn. Trúið því 

á Allah og Sendiboða Hans, og segið ekki „þrenning“. Forðizt það, og yður mun 

betur vegna. Því Allah er Einn Guð. Dýrð sé Honum! Allah er hærra hafinn en 

svo að Hann skuli son geta. Allt er eign Allah á himnum og jörðu. Allah er nægur 

verndari. (Kóraninn 4.171)

Að sönnu eru þeir vantrúa sem segja: „Sjá, Allah er Messías, sonur Maríu.“ 

Messías sagði sjálfur: „Þér, Ísraels börn, þjónið Allah, Drottni mínum og yðar 

Drottni.“ Þeim sem dýrkar fleiri guði en Allah er útskúfað úr Paradís. Heim-

kynni hans er Eldurinn... (Kóraninn 5.72)

Þeir eru vantrúa sem segja: „Allah er einn af þremur.“ Enginn er guð nema hinn 

Eini Guð... (Kóraninn 5.73)

Síðan mun Allah segja: „Jesú, sonur Maríu, hefur þú nokkru sinni sagt við 

menn: „Tignið mig og móður mína sem guði við hlið Allah?“ Hann mun 

svara: „Dýrð sé Þér! Hvernig gæti ég sagt það sem ég hef engan rétt til? Hefði 

ég nokkru sinni talað svo, þá væri Þér sannlega um það kunnugt. Þú veizt 
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hvað mér býr í hug, en ekki get ég séð í hug Þér. Þú einn veizt það hulið er.“ 

(Kóraninn 5.116)

Aldrei hefur Allah getið son, og enginn er guð nema Hann. Væri það á annan 

veg, hlyti hver guð að ráða sinni eigin sköpun, og hver að sigra annan. Dýrð sé 

Allah, sem hafinn er yfir villu þeirra! (Kóraninn 23.91)

Seg þú: „Allt lof sé Allah, Honum sem aldrei hefur getið son, Honum sem ekki 

deilir konungdómi sínum með neinum; Honum sem engan þarf sér til varnar 

vegna veikleika. Lofaðu tign Hans og dýrð!“ (Kóraninn 17.111)

BIBLÍAN:

Þótt Biblían kenni skýrt að Guð sé einn er honum greinilega lýst sem þremur 

persónum. Þær eru Guð faðir, Guðs sonur (Jesús) og Heilagur andi. Skoðum 

nú nokkur dæmi um að vísað sé til heilagrar þrenningar í Ritningunni. 

Í sköpunarsögunni í fyrsta kafla Biblíunnar talar Guð um sjálfan sig í 1. 

persónu fleirtölu: 

Þá sagði Guð: „Vér viljum gera manninn eftir vorri mynd, líkan oss...“ (I. Mós. 

1.26)

Jesaja spámaður sagði fyrir um komu Messíasar: 

Þess vegna mun Drottinn sjálfur gefa yður tákn. Sjá, yngismær verður þunguð 

og fæðir son og lætur hann heita Immanúel. (Immanúel þýðir Guð með okkur.) 

(Jes. 7.14)

Sú þjóð, sem í myrkri gengur, sér mikið ljós. Yfir þá sem búa í landi nátt-

myrkranna skín ljós...Því að barn er oss fætt, sonur er oss gefinn. Á hans herðum 

skal höfðingjadómurinn hvíla, hann skal nefndur: Undraráðgjafi, Guðhetja, 

Eilífðarfaðir, Friðarhöfðingi. Mikill skal höfðingjadómurinn verða og friðurinn 

engan enda taka... (Jes. 9.1, 5-6)

„Verið hughraustir, óttist ekki, sjáið, hér er Guð yðar...hann kemur sjálfur og 

bjargar yður.“ Þá munu augu blindra ljúkast upp... (Jes. 35.4-5)
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Daníel fær himneska sýn og hann lýsir því sem fyrir augu ber:

„Ég horfði á í nætursýnum og sá þá einhvern koma á skýjum himins, áþekkan 

mannssyni. Hann kom til Hins aldna og var leiddur fyrir hann. Honum var 

falið valdið, tignin og konungdæmið og allir menn, þjóðir og tungur skyldu lúta 

honum. Veldi hans er eilíft og líður aldrei undir lok, á konungdæmi hans verður 

enginn endir.“ (Dan. 7.13-14)

 

Mörg önnur vers Biblíunnar benda á guðdóm Jesú: 

Í upphafi var Orðið og Orðið var hjá Guði og Orðið var Guð. Hann var í upp-

hafi hjá Guði... Orðið varð hold, hann bjó með oss, fullur náðar og sannleika 

og vér sáum dýrð hans, dýrð sem sonurinn eini á frá föðurnum. (Jóh. 1.1-2, 14)

Allar þrjár persónur Guðs voru viðstaddar skírn Jesú: 

En þegar Jesús hafði verið skírður sté hann jafnskjótt upp úr vatninu. Og þá 

opnuðust himnarnir og hann sá anda Guðs stíga niður eins og dúfu og koma yfir 

sig. Og rödd kom af himnum: „Þessi er minn elskaði sonur sem ég hef velþóknun 

á.“ (Matt. 3.16-17)

Sjá hliðstæður í Mark. 1.9-11 og Lúk. 3.21-22. 

Jóhannes skírari vitnaði um Jesú:

„Ég sá andann koma af himni ofan eins og dúfu og hann nam staðar yfir honum. 

Sjálfur þekkti ég hann ekki en sá er sendi mig að skíra með vatni sagði mér: 

Sá sem þú sérð andann koma yfir og nema staðar á, hann er sá sem skírir með 

heilögum anda. Þetta sá ég og ég vitna að hann er sonur Guðs.“ (Jóh. 1.32-34)  

Sami boðskapur hljómaði þegar Jesús fór með lærisveinum sínum Pétri, 

Jakobi og Jóhannesi upp á fjall til að biðjast fyrir:

Og er hann var að biðjast fyrir varð yfirlit ásjónu hans annað og klæði hans 

urðu hvít og skínandi. Og tveir menn voru á tali við hann. Það voru þeir Móse 

og Elía. Þeir birtust í dýrð og ræddu um brottför hans sem hann skyldi fullna 

í Jerúsalem… Um leið og Pétur mælti þetta kom ský og skyggði yfir þá og urðu 

þeir hræddir er þeir komu inn í skýið. Og rödd kom úr skýinu og sagði: „Þetta er 

sonur minn sem ég hef útvalið, hlýðið á hann!“  (Lúk. 9.29-31, 34-35)
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Í síðara bréfi sínu minnist Pétur á þennan atburð:

Ekki notaði ég uppspunnar skröksögur er ég kunngjörði ykkur mátt og komu 

Drottins vors Jesú Krists heldur hafði ég verið sjónarvottur að hátign hans. Því 

hann meðtók af Guði föður heiður og dýrð þá er raust barst honum frá hinni 

dýrlegu hátign: „Þessi er minn elskaði sonur sem ég hef velþóknun á.“ Þessa raust 

heyrði ég sjálfur koma frá himni þá er ég var með honum á fjallinu helga. (II. 

Pét. 1.16-18)

Jesús játaði að hann væri Messías (Kristur) og þar með sonur Guðs: 

Enn spurði æðsti presturinn hann: „Ertu Kristur, sonur hins blessaða?“ Jesús 

sagði: „Ég er sá og þið munuð sjá Mannssoninn sitja til hægri handar Hins 

almáttuga og koma í skýjum himins.“ (Mark 14.61-62) 

Þetta er í samhljóðan við orð Davíðs konungs í Sálm. 110.1. 

Jesús var sakaður um guðlast:

Menn tóku aftur upp steina til að grýta hann. Jesús mælti: „Ég hef sýnt yður mörg 

góð verk frá föður mínum. Fyrir hvert þeirra verka viljið þér grýta mig?“ Þeir 

svöruðu honum: „Við grýtum þig ekki fyrir góð verk heldur fyrir guðlast. Þú gerir 

sjálfan þig að Guði þótt þú sért aðeins maður.“ (Jóh. 10.31-33)

Þeir (leiðtogar Gyðinga) svöruðu: „Við höfum lögmál og samkvæmt lögmálinu á 

hann að deyja því hann hefur gert sjálfan sig að Guðs syni.“ (Jóh. 19.7)

Lærisveinninn Tómas sagði þegar hann sá Jesú upprisinn: 

„Drottinn minn og Guð minn!“ Jesús segir við hann: „Þú trúir af því þú hefur 

séð mig. Sælir eru þeir sem hafa ekki séð og trúa þó.“ (Jóh. 20.28-29) 

Páll postuli skrifar: 

Verið með sama hugarfari sem Kristur Jesús var. Hann var í Guðs mynd. En 

hann fór ekki með það sem feng sinn að vera Guði líkur. Hann svipti sig öllu, 

tók á sig þjóns mynd og varð mönnum líkur. Hann kom fram sem maður, lægði 

sjálfan sig og varð hlýðinn allt til dauða, já, dauðans á krossi. Fyrir því hefur 

og Guð hátt upp hafið hann og gefið honum nafnið, sem hverju nafni er æðra. 

(Fil. 2.5-9)
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Jesús lýsti heilagri þrenningu (einingu þriggja persóna Guðs) fyrir 

lærisveinum sínum skömmu áður en hann var handtekinn:

„Ef þér elskið mig munuð þér halda boðorð mín. Ég mun biðja föðurinn og hann 

mun gefa yður annan hjálpara sem verður hjá yður að eilífu, anda sannleikans. 

Heimurinn getur ekki tekið á móti honum því hann sér hann ekki né þekkir. Þér 

þekkið hann því hann er hjá yður og verður í yður.“ (Jóh. 14.15-17)

„Sá sem elskar mig varðveitir mitt orð og faðir minn mun elska hann. Til hans 

munum við koma og gera okkur bústað hjá honum.“(Jóh. 14.23)

„Þetta hef ég talað til yðar meðan ég var hjá yður. En hjálparinn, andinn heilagi, 

sem faðirinn mun senda í mínu nafni mun kenna yður allt og minna yður á allt 

það sem ég hef sagt yður.“ (Jóh. 14.25-26)

„Þér heyrðuð að ég sagði við yður: Ég fer burt og kem til yðar. Ef þér elskuðuð 

mig yrðuð þér glöð af því að ég fer til föðurins því faðirinn er mér meiri.“ (Jóh. 

14.28)

„Þegar hjálparinn kemur, sem ég sendi yður frá föðurnum, sannleiksandinn, er 

út gengur frá föðurnum, mun hann vitna um mig. Þér skuluð einnig vitni bera 

því þér hafið verið með mér frá upphafi.“ (Jóh. 15.26-27)

„En ég segi yður sannleikann: Það er yður til góðs að ég fari burt því ef ég fer ekki 

kemur hjálparinn ekki til yðar. En ef ég fer sendi ég hann til yðar.“ (Jóh. 16.7)

„Ég er kominn í heiminn frá föðurnum. Ég yfirgef heiminn aftur og fer til 

föðurins.“ (Jóh. 16.28)

Enginn hefur nokkurn tíma séð Guð. Sonurinn eini, Guð, sem er í faðmi 

föðurins, hann hefur birt hann. (Jóh. 1.18)
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Til íhugunar:

Það er athyglisvert að þegar Allah talar í Kóraninum notar hann oft 1. persónu 

fleirtölu (við/vér), en þegar Guð talar í Biblíunni notar hann næstum því 

alltaf 1. persónu eintölu (ég). Samt er Guð eining þriggja persóna samkvæmt 

Biblíunni en Allah ein persóna samkvæmt Kóraninum. Hvers vegna talar 

Allah í fleirtölu fyrst hann er einn og hvorki sonur né neinn annar ríkir með 

honum?
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5. kafli

Er Jesús frelsari heimsins?

Kóraninn segir að Jesús sé bæði spámaður og Messías en viðurkennir 

hann samt ekki sem frelsara heimsins heldur lítur á hann sem einn af 

sendiboðunum:

Messías, sonur Maríu – ekki var hann annað en sendiboði. Allir sendiboðar á 

undan honum eru horfnir á braut. Móðir hans var grandvör kona. Bæði neyttu 

þau jarðneskrar fæðu... (Kóraninn 5.75)

Seg þú: „Vér trúum á Allah og það sem oss er opinberað og það sem var opinberað 

Abraham og Ísmael, Ísak og Jakob og ættkvíslunum[al-Asbat], og það sem Allah 

gaf Móse og Jesú og spámönnunum. Vér gerum eigi greinarmun á neinum þeirra. 

Honum höfum vér gengið á hönd.“ (Kóraninn 3.84)

Hins vegar bendir Biblían ítrekað á að Jesús er frelsari heimsins og dó 

sem fórn fyrir syndir okkar:

...þá vitraðist honum engill Drottins í draumi og sagði: „Jósef, sonur Davíðs, 

óttast þú ekki að taka til þín Maríu, heitkonu þína. Barnið, sem hún gengur 

með, er af heilögum anda. Hún mun son ala og hann skaltu láta heita Jesú því 

að hann mun frelsa lýð sinn frá syndum hans.“ (Matt. 1.20-21)
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En í sömu byggð voru hirðar úti í haga og gættu um nóttina hjarðar sinnar. Og 

engill Drottins stóð hjá þeim og dýrð Drottins ljómaði kringum þá. Þeir urðu 

mjög hræddir en engillinn sagði við þá: „Verið óhræddir, því, sjá, ég boða yður 

mikinn fögnuð sem veitast mun öllum lýðnum: Yður er í dag frelsari fæddur, sem 

er Kristur Drottinn, í borg Davíðs. Og hafið þetta til marks: Þér munuð finna 

ungbarn reifað og liggjandi í jötu.“ (Lúk. 2.8-12)

Jesús sagði um sjálfan sig: 

„Mannssonurinn er ekki kominn til þess að láta þjóna sér heldur til að þjóna og 

gefa líf sitt til lausnargjalds fyrir alla.“ (Matt. 20.28)

Aðrar Biblíutilvitnanir í sama anda: 

En hann var særður vegna vorra synda, kraminn vegna vorra misgjörða.

Honum var refsað svo að vér fengjum frið og fyrir benjar hans urðum vér 

heilbrigðir. (Jes. 53.5)

…Hann var hrifinn burt af landi lifenda. Vegna syndar míns lýðs var honum 

refsað. (Jes. 53.8)

Að þjáningum sínum loknum mun hann sjá ljós og seðjast af þekkingu sinni. 

Þjónn minn mun réttlæta marga því að hann bar syndir þeirra. (Jes. 53.11)

En Jesús bar fram eina fórn fyrir syndirnar og settist um aldur við hægri hönd 

Guðs. (Hebr. 10.12)

Hve miklu fremur mun þá blóð Krists, þegar hann hefur í krafti eilífs anda borið 

sjálfan sig fram fyrir Guð sem lýtalausa fórn, hreinsa samvisku okkar af dauðum 

verkum svo að við getum þjónað lifanda Guði. (Hebr. 9.14)

Á sama hátt og það liggur fyrir mönnunum eitt sinn að deyja og eftir það að fá 

sinn dóm, þannig var Kristi fórnfært í eitt skipti til þess að bera syndir margra, 

og aftur mun hann birtast, ekki sem syndafórn heldur til að frelsa þá sem bíða 

hans. (Hebr. 9.27-28)
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…hann fyrirgaf okkur öll afbrotin. Hann afmáði skuldabréfið sem þjakaði 

okkur með ákvæðum sínum. Hann tók það burt með því að negla það á krossinn. 

(Kól. 2.13-14)

Hann hefur frelsað okkur frá valdi myrkursins og flutt okkur yfir í ríki síns 

elskaða sonar. Í honum eigum við endurlausnina, fyrirgefningu synda okkar. 

(Kól. 1.13-14)

Því að í honum þóknaðist Guði að láta alla fyllingu sína búa og láta hann koma 

öllu í sátt við sig, öllu bæði á jörðu og himnum, með því að semja frið með blóði 

sínu úthelltu á krossi. (Kól. 1.19-20)

Lifið í kærleika eins og Kristur elskaði okkur og lagði sjálfan sig í sölurnar fyrir 

okkur svo sem fórnargjöf, Guði til þægilegs ilms. (Ef. 5.2)

Verið góðviljuð hvert við annað, miskunnsöm, fús til að fyrirgefa hvert öðru eins 

og Guð hefur í Kristi fyrirgefið ykkur. (Ef. 4.32)

Kristur keypti okkur undan bölvun lögmálsins með því að taka á sig bölvun þess 

fyrir okkur því að ritað er: „Bölvaður er hver sá sem á tré hangir.“ (Gal. 3.13)

Því að það var Guð sem í Kristi sætti heiminn við sig er hann tilreiknaði mönnum 

ekki afbrot þeirra og fól mér að boða orð sáttargjörðarinnar. Ég er því erindreki 

Krists sem Guð notar til að hvetja ykkur. Ég bið í orðastað Krists: Látið sættast 

við Guð. Guð dæmdi Krist, sem þekkti ekki synd, sekan í okkar stað til þess að 

hann gerði okkur réttlát í Guðs augum. (II. Kor. 5.19-21)

Við höfum séð og vitnum að faðirinn hefur sent soninn til að vera frelsari 

heimsins. (I. Jóh. 4.14)

...Hann elskar oss og leysti oss frá syndum vorum með blóði sínu. Og hann gerði 

oss að konungum og prestum, Guði sínum og föður til handa… (Op. 1.5-6)
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„Honum bera allir spámennirnir vitni að sérhver sem trúir á hann fái vegna 

hans fyrirgefningu syndanna.“ (Post. 10.43)

Samkvæmt Biblíunni er Jesús lykillinn að hjálpræðinu:

Því svo elskaði Guð heiminn að hann gaf einkason sinn til þess að hver sem á 

hann trúir glatist ekki heldur hafi eilíft líf. Guð sendi ekki soninn í heiminn til 

að dæma heiminn heldur til þess að frelsa hann. Sá sem trúir á son Guðs dæmist 

ekki. Sá sem trúir ekki er þegar dæmdur því að hann hefur ekki trúað á nafn 

Guðs sonarins eina. (Jóh. 3.16-18)

Ég fyrirverð mig ekki fyrir fagnaðarerindið. Það er kraftur Guðs sem frelsar 

hvern þann mann sem trúir... (Róm. 1.16)

En Guð auðsýnir kærleika sinn til okkar í því að Kristur dó fyrir okkur þegar við 

vorum enn syndarar. Því fremur mun hann nú frelsa okkur frá reiðinni þar sem 

við erum réttlætt fyrir blóð Krists. Hafi Guð, þegar við vorum óvinir hans, tekið 

okkur í sátt með dauða sonar síns, mun hann því fremur nú, þegar hann hefur 

sætt okkur við sig, frelsa okkur með lífi hans. (Róm. 5.8-10)

...Ef þú játar með munni þínum: Jesús er Drottinn, og trúir í hjarta þínu að Guð 

hafi upp vakið hann frá dauðum verður þú hólpinn. (Róm. 10.9)

„Ekki er hjálpræðið í neinum öðrum og ekkert annað nafn er mönnum gefið um 

víða veröld sem getur frelsað okkur.“ (Post. 4.12)
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6. kafli

Er Jesús meðalgangarinn milli 

Guðs og mannkynsins?

Bæði Biblían og Kóraninn staðhæfa að Guð sé heilagur, skapari alls, 

almáttugur, alvitur, alls staðar nálægur og eilífur, og að enginn geti 

nálgast Guð á grundvelli eigin verðleika.

Kóraninn boðar að einungis sé hægt að nálgast Guð með leyfi hans. 

Allah – Hann einn er guð, Lifandi, Eilífur. Að honum svífur aldrei svefn, 

aldrei blundur. Allt er Hans á himnum og jörðu. Hver gæti nálgazt Hann til 

meðalgöngu án Hans leyfis? Hann veit hvað á undan fer og á eftir kemur. Allt er 

mönnum hulið sem Hann veit, nema það sem Hann vill opinbera... (Kóraninn 

2.255)

Samkvæmt Ritningunni breyttist allt með komu Jesú:

Það varð augljóst þegar Jesús dó og fortjald musterisins, það sem skildi hið 

allra helgasta frá öðrum hlutum musterisins, rifnaði sundur á yfirnáttúrulegan 

hátt frá ofanverðu og niður í gegn. Það er táknrænt fyrir það að dauði Jesú 

opnaði leiðina til Guðs. Vegna Jesú getum við með fullri djörfung komið að 

hásæti Guðs eins og lesa má í Hebr. 10.19-22 og Hebr. 4.14-16.
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Allar bækur Biblíunnar benda í sömu átt, til Messíasar sem lofað var að 

kæmi:

Í 12. kafla II. Mósebókar er lýsing á páskalambinu en blóð þess bjargaði 

Ísraelsmönnum frá dauða þegar þeir flýðu þrældóminn í Egyptalandi. 

Lambið varð að vera hrútlamb, lýtalaust og engin bein þess brotin. Það var 

tákn fyrir Messías sem fórnarlambið.

Jóhannesi skírara er opinberað þetta þegar hann sér Jesú:

Daginn eftir sér Jóhannes Jesú koma til sín og segir: „Sjá, Guðs lamb sem ber 

synd heimsins.“ (Jóh. 1.29)

Pétur skrifar: 

Þið vitið að Guð frelsaði ykkur ekki með forgengilegum hlutum, silfri eða gulli, 

frá fánýtri hegðun ykkar er þið höfðuð að erfðum tekið frá forfeðrum ykkar, 

heldur með dýrmætu blóði Krists, hins lýtalausa og óflekkaða lambs. (I. Pét. 

1.18-19)

Jóhannes postuli fær sýn af himni og sér Jesú sem lamb Guðs. (sjá Op. 5.6-

14; 7.9-17; 22.1-3)

Bæði Kóraninn og Biblían fjalla um vanda mannkynsins vegna 

syndarinnar en hafa gjörólíka sýn á hvort lausn vandans felist í Jesú – 

hvort Jesús er sá sem hann sagðist vera og hvort hann var krossfestur okkur 

til hjálpræðis eins og spámennirnir boðuðu fyrirfram og fylgjendur hans 

staðhæfðu að hefði gerst fyrir augum þeirra. 

Í Kóraninum stendur:

Slíkur var Jesús sonur Maríu. Þetta er allur sannleikurinn sem þeir draga í efa. 

(Kóraninn 19.34)

Biblían segir afdráttarlaust að Jesús sé eini meðalgangarinn milli Guðs 

og mannkynsins; að enginn geti náð til Guðs eða komist til himna nema 

fyrir Jesú:

Jesús segir við hann: „…Enginn kemur til föðurins nema fyrir mig.“ (Jóh. 14.6)
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Þess vegna getur hann og til fulls frelsað þá sem hann leiðir fram fyrir Guð þar 

sem hann ávallt lifir til að biðja fyrir þeim...Hann þarf ekki daglega...að bera 

fram fórnir...Það gerði hann í eitt skipti fyrir öll er hann fórnfærði sjálfum sér. 

(Hebr. 7.25, 27)

Þess vegna er hann meðalgangari nýs sáttmála. Hann dó og bætti að fullu fyrir 

afbrotin undir fyrri sáttmálanum til þess að þau sem Guð hafði kallað mættu 

öðlast hina eilífu arfleifð sem heitið var. (Hebr. 9.15)

En öllum þeim sem tóku við honum gaf hann rétt til að verða Guðs börn. (Jóh. 

1.12)  

Sál frá Tarsus lagði allt kapp á að ofsækja þau kristnu uns Jesús stöðvaði hann 

dag nokkurn á veginum til Damaskus. Sál var á leiðinni þangað í því skyni 

að handtaka allt kristið fólk sem hann gat fundið og flytja það í böndum til 

Jerúsalem. Þessi ferð Sáls, sem lesa má um í Post. 9.1-19, gerbreytti lífi hans 

og upp frá því var hann mjög róttækur í eftirfylgd sinni við Krist:

...En þegar hann var á ferð sinni kominn í nánd við Damaskus leiftraði 

skyndilega um hann ljós af himni. Hann féll til jarðar og heyrði rödd segja við 

sig: „Sál, Sál, hví ofsækir þú mig?“ En hann sagði: „Hver ert þú, Drottinn?“ Þá 

var svarað: „Ég er Jesús sem þú ofsækir.“ (Post. 9.3-5)

Þessi sami maður, Sál, var seinna þekktur sem Páll postuli og hann skrifaði 

mörg bréf Nýja testamentisins. Hér eru fáein sýnishorn af skrifum hans: 

Það orð er satt, og í alla staði þess vert að við því sé tekið, að Kristur Jesús kom í 

heiminn til að frelsa synduga menn og er ég þar fremstur í flokki. (I. Tím. 1.15)

Þetta er gott og þóknanlegt Guði, frelsara vorum, sem vill að allir menn verði hólpnir 

og komist til þekkingar á sannleikanum. Einn er Guð. Einn er og meðalgangarinn 

milli Guðs og manna, maðurinn Kristur Jesús sem gaf sjálfan sig til lausnargjalds 

fyrir alla. Það var vitnisburður hans á settum tíma. (I. Tím. 2.3-6)

Í honum, fyrir hans blóð, eigum vér endurlausnina og fyrirgefningu afbrota 

vorra. (Ef. 1.7)
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Biblían boðar að allir hafi syndgað og syndir okkar þurfi að hreinsa og 

fyrirgefa til þess að við komumst til himna: 

…Allir hafa syndgað og skortir Guðs dýrð og Guð réttlætir þá, án þess nokkur 

verðskuldi það, af náð með endurlausn sinni í Kristi Jesú. Guð bendir á blóð 

hans sem sáttarfórn þeim sem trúa... (Róm. 3.23-25)

Því að laun syndarinnar er dauði en náðargjöf Guðs er eilíft líf í Kristi Jesú, 

Drottni vorum. (Róm. 6.23)

Til íhugunar:

Bæði Kóraninn og Biblían kenna að fólk hafi ódauðlegar sálir og komist ekki 

hjá dómsdegi þar sem Guð ákveður hvort endanlegur ákvörðunarstaður er 

paradís/himinninn eða helvíti. 

Bæði Kóraninn og Biblían boða að mjög mikilvægt sé að vinna góð verk. Þó 

er sá munur að samkvæmt Biblíunni nægja góðu verkin ein aldrei til að við 

komumst til himna því þau geta ekki hreinsað burt syndir okkar. (sjá Hebr. 

9.22) 

Biblían segir að af hreinum kærleika hafi Guð sent einkason sinn, Jesú (Isa), 

í heiminn til þess að við gætum átt eilíft líf með Guði. Ef við tökum ekki á 

móti Jesú sem Drottni okkar og frelsara séum við eilíflega glötuð. (sjá Jóh. 

3.16)

Þess vegna skiptir svo miklu máli að fá svar við því hver Jesús er. 
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7. kafli

Áreiðanleiki heimildanna

Kóraninn og Biblían eru sammála um margt. Samt eru þessi trúarrit 

ósammála í nokkrum veigamiklum atriðum. Það leiðir af sér brýna og 

ögrandi spurningu: Hver er sannleikurinn? 

Veigamestu ágreiningsefni Kóransins og Biblíunnar eru hvort Jesús er sonur 

Guðs og hvort hann dó á krossinum. Það eru grundvallarspurningar. 

Það þarf opinn hug og hjarta til að taka sannleikanum opnum örmum; 

að vera fús að skoða og leita sannleikans og meðtaka hann þegar hann er 

kominn í ljós. Spurningin er upp á líf og dauða: Hver er í raun og veru 

sannleikurinn um Jesú? Þorum við að komast að honum? Svarið gæti breytt 

lífi okkar til frambúðar.

Áreiðanleiki Kóransins og Biblíunnar:

Berum saman heimildirnar:

Kóraninn varð til gegnum Múhameð spámann sem tók við boðskap ritsins 

frá engli.
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Biblían er skrifuð af spámönnum, konungum, dómurum, lærisveinum Jesú, 

tveimur bræðrum hans, lærðum lækni og öðrum sem óttuðust Guð. Guð 

gekk með sumum þeirra og talaði beint við þá, englar birtust mörgum þeirra, 

allir voru þeir innblásnir af anda Guðs. (sjá II. Tím. 3.16) 

Sumir þeirra skrifuðu það sem þeir urðu vitni að; sögurnar sem gerðust fyrir 

augum þeirra. Aðrir skrifuðu boðskap frá Drottni, bæna- og lofgjörðarljóð, 

spekiorð, spádóma og sýnir frá Drottni.

Samanburður og áreiðanleiki

Efnisatriði Biblían Kóraninn 

Jesús – sonur Guðs Já Nei
Jesús – dó á 
krossinum

Já Nei

Skrifaðir 
Messíasarspádómar 

Meira en 300 
spádóma um Messías 
er að finna í Biblíunni 
(GT) sem ritaðir voru 
mörgum öldum áður 
en Jesús fæddist
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Boðskapur engla um 
það hver Jesús er

Engill birtist Maríu og 
boðaði fæðingu sonar 
hennar sem kallaður 
yrði sonur hins hæsta, 
sonur Guðs. (sjá Lúk. 
1.30-35)
Engill birtist Jósef 
og boðaði að María 
myndi ala son sem 
frelsa skyldi lýð Guðs 
frá syndum hans. (sjá 
Matt. 1.20-21)
Engill birtist 
hirðunum á 
Betlehemsvöllum og 
flutti þau gleðitíðindi 
að fæddur væri 
frelsari, Messías 
(Kristur), Drottinn. 
(sjá Lúk. 2.8-11)

Engill birtist Maríu og 
boðaði að hún myndi 
eignast son sem yrði 
kallaður Messías. (sjá 
Kóraninn 3.45) 
Engill birtist 
Múhameð spámanni 
og boðaði honum að 
Jesús væri ekki sonur 
Guðs. (sjá Kóraninn 
4.171; 6.101; 9.30)

Sjónarvottar vitna um 
að Jesús hafi verið 
sonur Guðs

Jóhannes skírari og 
lærisveinar Jesú: 
Pétur, Jakob og 
Jóhannes – allir fjórir 
heyrðu rödd af himni 
sem lýsti því yfir að 
Jesús væri sonur Guðs 
og lærisveinarnir 
sáu einnig Jesú 
ummyndast í dýrð. 
(sjá Matt. 3.13-17; 
Lúk. 9.28-35)
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Sjónarvottar að 
krossfestingu Jesú

Þau stóðu 
við krossinn: 
Lærisveinninn 
Jóhannes, María 
móðir Jesú, 
móðursystir hans, 
María kona Klópa og 
María Magdalena. 
(sjá Jóh. 19.25)
Álengdar stóð margt 
fólk sem þekkti Jesú, 
í þeim hópi konur 
sem höfðu fylgt 
honum fótgangandi 
frá Galíleu. (sjá Lúk. 
23.49)

Sjónarvottar sem 
vitna um upprisu Jesú

Tveir englar birtust 
konunum sem ætluðu 
að smyrja líkama 
Jesú til greftrunar og 
sögðu þeim að hann 
væri risinn upp frá 
dauðum. (sjá Lúk. 
24.1-8)
María Magdalena, 
lærisveinarnir, Sál 
frá Tarsus og miklu 
fleiri hittu Jesú eftir 
upprisu hans. (sjá 
Jóh. 20.10-31; Post. 
9.3-7; I. Kor. 15.6-7)
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Líkklæðið frá Tórínó Líkklæðið frá Tórínó 
er talið líkklæði Jesú 
sem hafi varðveist 
en þess er getið 
í guðspjöllunum 
fjórum.

Tímaramminn: 
Frá því atburðir 
gerðust og þangað til 
frásagnir af þeim eru 
ritaðar

Talið er að Nýja 
testamentið sé skrifað 
á árunum 40-100 eftir 
Krist.
Guðspjöllin fjögur eru 
skrifuð milli 60 og 
95 e. Kr. Þar er saga 
Jesú sögð af ólíkum 
sjónarvottum. Í 
öllum guðspjöllunum 
er sagt ítarlega 
frá krossfestingu 
og upprisu Jesú. 
Markúsarguðspjall er 
skrifað um 30 árum 
eftir krossfestingu 
Jesú en elsta bréf 
Páls postula u. þ. b. 
árið 50 eða nálægt 20 
árum eftir að Jesús 
dó. Þessi þröngi 
tímarammi styður 
eindregið áreiðanleika 
frásagnanna af 
atburðunum.

Kóraninn er skrifaður 
á árunum milli 610 og 
632 e. Kr., 600 árum 
eftir að Jesús gekk um 
hér á jörð.
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Varðveisla 
upprunalegs texta

Elstu handrit sem 
varðveist hafa 
af ritum Nýja 
testamentisins eru 
frá því um 130 e. 
Kr. Meira en 24.000 
handrit að Nýja 
testamentinu eru til og 
samræmi milli þeirra. 
Þannig staðfesta þau 
að upprunalegur texti 
Nýja testamentisins 
hefur varðveist án 
þess að merking hans 
breyttist.

Elstu handrit 
Kóransins sem 
varðveist hafa eru 
frá því skömmu 
eftir að hann var 
upphaflega skrifaður. 
Það bendir til þess 
að upprunalegur 
texti Kóransins hafi 
varðveist án þess að 
merkingin breyttist.

Dauðahafshandritin 
8) sem fundust 1946, 
1947 og 1956 

Dauðahafshandritin 
eru handrit sem 
innihalda allan 
Jesaja (734 cm löng 
bókrolla) og hluta af 
öllum öðrum ritum 
Gamla testamentisins 
nema Nehemía og 
Esterarbók. Þessi 
handrit, sem eru um 
2000 ára gömul, eru 
algerlega samhljóða 
öðrum handritum sem 
til eru. Það staðfestir 
að Biblían hefur 
varðveist gegnum 
aldirnar og merkingin 
ekki breyst.
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Nákvæmni textans Áreiðanleiki 
Biblíunnar sannast af 
þeim fjölda spádóma 
sem hafa ræst og 
af uppgötvunum 
í fornleifafræði 
og sagnfræði sem 
koma heim og 
saman við atburði, 
valdafólk, stríðsátök, 
lifnaðarhætti og 
tímalínur í frásögnum 
Biblíunnar.
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Samantekt

Ljúkum þessum samanburði með yfirlýsingu úr Kóraninum: 

Seg þú, [ó, Múhammeð]: „Ef Hinn Náðugi ætti son, yrði ég fyrstur til að dýrka 

hann.“ (Kóraninn 43.81)

Í þessari yfirlýsingu felst mikill sannleikur því ef við lítum á Jesú sem son 

Guðs hljótum við einnig að álíta hann verðugan tilbeiðslu okkar.

Jesús sagði: 

„Komið til mín, öll þér sem erfiðið og þunga eruð hlaðin, og ég mun veita yður 

hvíld.“ (Matt. 11.28) 

„Sjá, ég er með yður alla daga allt til enda veraldar.“ (Matt. 28.20) 

Bæði Kóraninn og Biblían segja að við getum treyst orðum Jesú: 

Slíkur var Jesús sonur Maríu. Þetta er allur sannleikurinn... (Kóraninn 19.34)

Jesús svaraði: „…Til þess er ég fæddur og til þess er ég kominn í heiminn að ég 

beri sannleikanum vitni. Hver sem er sannleikans megin heyrir mína rödd.“ 

(Jóh. 18.37)

Ef þú, kæri lesandi, hefur lesið þessa bók vandlega, trúi ég því að þú vitir 

núna í hjarta þínu hver Jesús er og hvaða máli sá sannleikur skiptir þig. 

Til að fá meiri upplýsingar um þessa yndislegu persónu, Jesú, geturðu lesið 

guðspjöllin (góðu fréttirnar) í Nýja testamenti Biblíunnar. Þau geyma 

ítarlegar sögur af Jesú sem kristið fólk tengir við og múslimar að vissu marki. 
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Hvað er Jesús kallaður 

í Kóraninum og Biblíunni?

Í Kóraninum:

Isa/Jesús (Kóraninn 3.45)

Messías (Kóraninn 3.45)

Sonur Maríu (Kóraninn 19.34)

Orð sannleikans (Kóraninn 19.34)

Í Biblíunni:  

Immanúel (Jes. 7.14)

Jesús Kristur (Yeshua Messiah) (Post. 4.10)

Jesús frá Nasaret (Lúk. 24.19)

Sonur smiðsins (Matt. 13.55)

Mannssonurinn (Matt. 25.31)

Sonur Guðs (Mark. 3.11)

Konungur Gyðinga (Matt. 27.37)

Undraráðgjafi (Jes. 9.5)*

Guðhetja (Jes. 9.5)*

Eilífðarfaðir (Jes. 9.5)*

Friðarhöfðingi (Jes.9.5)*

Guðs lamb (Jóh. 1.29)

Ljónið af Júda ættkvísl (Op. 5.5)

Trúr og Sannur (Op. 19.11)

Orðið Guðs (Op. 19.13)

Drottinn Jesús Kristur (Kól. 1.3)

Konungur konunga og Drottinn drottna (Op. 19.16)

*Jes. 9.6 í eldri þýðingum
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Nokkrar kenningar Jesú 

...ég lækna þann sem fæddur var blindur, og hinn holdsveika, og þann sem 

dauður er lífga ég… (Kóraninn 3.49)

„En ég segi yður: Elskið óvini yðar og biðjið fyrir þeim sem ofsækja yður.“ (Matt. 

5.44) 

Allt sem þér viljið að aðrir menn geri yður, það skuluð þér og þeim gera. Því að 

þetta er lögmálið og spámennirnir. (Matt. 7.12)

En þannig skuluð þér biðja: 

Faðir vor, þú sem ert á himnum.

Helgist þitt nafn, til komi þitt ríki, 

verði þinn vilji, svo á jörðu sem á himni.

Gef oss í dag vort daglegt brauð.

Fyrirgef oss vorar skuldir 

svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldunautum.

Og eigi leið þú oss í freistni 

heldur frelsa oss frá illu.

[Því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin

að eilífu, amen.] (Matt. 6.9-13) 
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HVER ER JESÚS? Í þessari bók er leitast við að 
varpa ljósi á þessa grundvallarspurningu. Sjónum 
er beint að nokkrum lykilatriðum varðandi Jesú sem 
múslimum og kristnum ber ekki saman um:
 
- Dó Jesús á krossinum?
- Er Jesús sonur Guðs?
- Er Jesús sjálfur Guð?
- Er Jesús frelsari heimsins?
- Er Jesús meðalgangarinn milli Guðs og 

mannkynsins?
 
Hvaða svör gefa Kóraninn, Biblían, sagnfræðingar 
og Jesús sjálfur við þessum spurningum? Þessi litla 
bók tekur á afar veigamiklum málum. Kannaðar eru 
mismunandi heimildir og svör þeirra borin saman í 
því skyni að leiða í ljós hver Jesús er í raun og veru.

Þegar allt hefur verið sagt og gert og lífi  okkar hér á jörð lýkur 
stöndum við frammi fyrir mikilvægustu spurningunni: „Hvað gerðir 
þú í þessu með Jesú Krist?“ Trúðirðu því að hann væri spámaður? 
Persóna í mannkynssögunni? Náungi sem gekk um og gerði gott? 
Brjálæðingur? Eða var hann sá sem hann sagðist vera, sonurinn 
sem faðirinn á himnum sendi, sannur Guð, sannur maður, Jesús 
frelsari heimsins? Bók Gunnu Möggu Pálsdóttur er snilldarlegt 
fræðikver um það hver Jesús Kristur er í raun og veru. Þú vilt ekki 
láta hjá líða að lesa þessa bók, ekki nóg með að hún sé frábær 
afl estrar heldur veltur líf þitt bókstafl ega á þeim sannleika sem í 
henni felst.                                                 –Patricia Bootsma
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