
Fredagsprædiken, 30.12.2022 
Îsâ (Jesus) (a.s.) og hans profeti 

ِ َكَمثَِل ٰاَدَمَؕ َخلَقَهُ ِمْن تَُراٍب ثُمَّ قَاَل لَهُ كُْن فَيَكُونُ  ﴿  ﴾اِنَّ َمثََل ٖعيٰسى ِعْنَد ّٰللاه
 :  ملسو هيلع هللا ىلص َعْن أَبِى هَُرْيَرةَ قَاَل: قَاَل َرُسوُل ّللَاِ 

أَنَا أَْولَى النَّاِس بِِعيَسى اْبِن َمْريََم فِى الدُّْنيَا َواْْلِخَرِة، َواْْلَْنبِيَاُء إِْخَوةٌ  » 
َهاتُُهْم َشتَّى، َوِدينُُهْم َواِحدٌ   « ِلعَالٍَّت، أُمَّ

Beærede muslimer! 
Fra Adam (a.s.) til den sidste Profet Muhammad (fvmh) 
er alle profeter sendt som en vejledning til 
menneskeheden. I overensstemmelse med den 
åbenbaring, de modtog fra Allah, erklærede de påbud 
og forbud til folket, underviste i sandhed, overbragte 
budskabet om at være et moralsk individ og være 
Allahs tjener. For at sikre social retfærdighed 
beordrede de om at beskytte de svages rettigheder, 
beskytte og værdsætte kvinder, samt ikke at nærme sig 
utroskab og at holde sig væk fra grusomhed og 
ondskab. 
Sådan profeterede Isa (Jesus) (a.s.) ligeledes i det 
samfund, han blev sendt til.  
Isa (Jesus) as. blev født mirakuløst uden en far fra 
Mariam (a.s). Ligesom Adam (a.s.), er denne skabelse 
og fødsel et mirakel af Allah (Swt.) I den noble bog Al-
Koran bliver det beskrevet følgende: ’’Sandelig, med 
Jesus er det hos Allâh som med Adam; Han skabte 
ham af jord. Derpå sagde Han til ham: ”Bliv til!” 
og så blev han til1’’. Dette mirakel, som vores moder 
Mariam (a.s.) bar i sin mave, var både en stor prøvelse 
for hende og en prøvelse for menneskeden som skulle 
vælge imellem tro eller vantro. 

Højt respekterede brødre!  
Da Jesus (a.s.) fik ansvaret for at være profet i en alder 
af 30, arbejdede han intensivt ved at informere sit folk 
om, hvad der blev åbenbaret til ham. Han inviterede sit 
folk til kun at bevidne Allah som Skaberen og kun 
tjene Ham. Han udførte kald til det sande og 
opfordrede folket til at tro på Allah og den sidste dag 
og til at gøre gode gerninger. Han informerede sit folk 
om, at han havde accepteret Toraen, der var givet til 
Musa (Moses) (a.s.) før ham. På trods af hans utallige 
opfordringer og kald til religionen valgte hans folk ikke 
at følge hans vej. De vendte ryggen mod ham. 
Derefter viste han mirakler for Israels Børn således at 
de skulle på tro ham. Han helbredte dem der havde en 
dødelig sygdom, oprejste de døde og åbnede de blindes 
øjne. Men på trods af alle disse mirakler så hans folk 
det som magi og accepterede ikke hans invitation fra 
Allah (Swt.).  
Da Isa (Jesus) (a.s) hørte deres fornægtelse sagde han 
følgende som bliver nævnt i Surah Ali Imran: ‘’ Men 
da Jesus [‘sâ] følte deres fornægtelse, sagde han: 

 
1  Surah Âl-i İmrân, 3:59 
2 Surah Âl-i İmrân, 3:52 

”Hvem er mine hjælpere til Allâh?” Disciplene 
svarede: ”Vi er Allâhs hjælpere! Vi tror på Allâh, 
og vær du vidne til at vi overgiver os til Ham’’2. 
 
Som alle Profeter er Isa (Jesus) (a.s.) også blevet testet. 
På trods af hans liv har han ikke valgt at opgive eller 
blødgøre religionen. Dette bliver fortalt således i den 
noble Koran: 
’’Da Allâh sagde: ”O Jesus! Jeg vil tage dig bort og 
løfte dig op til Mig og rense dig for dem der 
fornægter troen og sætte dem der følger dig over 
dem der fornægter troen, indtil Opstandelsens 
Dag. Så vil I vende tilbage til Mig, og Jeg vil 
dømme imellem jer om det I stredes om’’3. 

Beærede muslimer! 
Isa (Jesus) (a.s.) er Allahs tjener og sendebud, uden 
tvivl forblev arven fra hans visdomsfulde liv. Som 
enhver profet sendt af Allah, kæmpede han for 
etableringen af social fred og retfærdighed. Han havde 
til formål at forhindre folk i at blive rasende, onde og 
gå til ekstremer. Der er ingen tvivl om, at selvom alle 
profeter levede i forskellige århundreder, formidlede 
de den samme religion og udførte den samme 
invitation. Faktisk sagde vores profet (fvmh): "Jeg er 
den nærmeste af mennesker til Isa (Jesus) (a.s.), 
Marias søn, i denne verden og i det hinsides. 
Profeter er brødre med separate mødre og fædre; 
deres religion er én4." 
 
Kære brødre!  
I morgen er det den 31. december. Ifølge den 
gregorianske kalender vil vi have lagt et år tilbage. Vi 
skal holde os selv ansvarlige i denne verden, før vi 
bliver holdt ansvarlige i det hinsidige. Lad os ikke fejre 
det nye år på en umoralsk måde. For en muslim er der 
ingen forskel mellem denne nytårsnat og enhver 
anden nat. Vi er nødt til at gøre handlinger, der vil 
vende hver dag og hvert øjeblik til vores fordel. Lad os 
tænke over hvad vi har gjort indtil nu, træffe bevidste 
beslutninger om resten af vores liv og sætte nyttige 
mål for os selv. Lad os opfordre vores familier til at 
deltage i vores arrangementer i vores lokale 
menigheder. Lad os fortælle vores børn om profeternes 
(fvmd.) velsignede liv og kampe. Må vores Herre lade 
os lære af disse velsignede kampe fra profeterne, at 
tage vare på den arv, de efterlod os, og at leve et liv i 
overensstemmelse med Islam gennem hele vores liv. 
 
 
  

3 Surah Âl-i İmrân, 3:55 
4 Buhârî, Enbiyâ, 48 
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