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Historien om profeten Isa (Jesus) e

Profeten Isas e morfar Imran (Joakim) stammet fra  
profeten Solaymans (Salomos) e etterkommere, og var  
gift med Hannah (Anna). Gud utvalgte denne familien over 
all verdens folk på deres tid (Koranen 3:33).  

Pikebarnet
Da profeten Isas e mormor var gravid, ba hun til Herren: 
«Herre! Det som befinner seg i mitt skjød, jeg befrir det fra 
alle andre ansvar og vier det kun til Deg, godta denne  
ofringen fra meg. Du er i sannhet den Allhørende, den 
Allvitende» (Koranen 3:35). Å love bort guttebarn til Guds 
tjeneste var vanlig hos Israels barn, men ikke når det gjaldt 
pikebarn. Når et guttebarn ble viet til tjeneste i gudshuset, 
var det vanlig at han tjenestegjorde der til han ble voksen. 
Før det hadde han ikke lov til å flytte ut fra gudshusets  
kloster. Etter at han ble voksen, kunne han fritt bestemme 
om han ville bli værende eller flytte ut.
 Da hun fødte, fødte hun en pike. Hun sa: «Herre, jeg 
har født en pike!» enda Gud svært godt visste hva hun  
hadde født. Hun fortsatte: «Guttebarnet som jeg ba om, 
kunne aldri være lik dette pikebarnet som Du har velsignet 
meg med. Jeg gir henne navnet Maryam (Maria). Sannelig, 
jeg overgir henne og avkommet hennes til Din beskyttelse 
fra Satan den forviste» (Koranen 3:36). Takket være denne 
skuddbønnen til Hannah rørte ikke Satan Maryam h eller 
Maryams h sønn. 
 Da jomfru Maryam h ble født, hyllet moren henne 
inn i et teppe og brakte henne med seg til gudshuset. Der la 
hun henne foran alle rabbiene. Hun sa til dem: «Denne piken 
er lovet bort!» Siden hun var datteren til den øverste rabbien, 
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ville alle være hennes formyndere. Profeten Zakariyya  
(Sakarias) e sa: «Jeg har mest rett til å ha omsorg for henne, 
siden jeg er gift med hennes tante.» Men resten av rabbiene 
nektet å gå glipp av denne velsignede muligheten. De ba om 
å kaste lodd, men profeten Zakariyya e var den Gud hadde 
utvalgt til denne oppgaven.
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I profeten Zakariyyas e formynderskap    
Profeten Zakariyya e lagde et bedeværelse for henne i 
gudshuset, der ingen andre kunne komme inn. Der pleide 
hun å være opptatt med å tilbe Gud om natten og dagen.  
Det førte til at det ble kjent blant folket at hun tilba Gud  
hele tiden. 
 Hver gang profeten Zakariyya e gikk inn i  
bedeværelset hennes, fant han fremmed frukt – det var ikke 
fruktens sesong. Han fant sommerfrukt om vinteren og  
vinterfrukt om sommeren. Han spurte henne: «Hvorfra kom-
mer disse tingene til deg?» Hun svarte: «Det kommer  
fra Gud!» (Koranen 3:37). Det var her profeten Zakariyya  
e ba en skuddbønn om å få en sønn til tross for at han var 
for gammel og hans hustru var blitt ufruktbar. 
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Jomfru Maryam h blir utvalgt
Når hun hadde menstruasjon, pleide hun å gå ut av  
gudshuset, eller når hun hadde behov for det, slik som å  
hente vann eller mat. 
 En dag var hun ute i et ærend, og så trakk hun seg 
alene tilbake til den østlige delen av Helligdommens hus. Da 
sendte Gud engelen Jibril (Gabriel) e til henne. Han viste 
seg for henne i en fullkommen menneskelig skikkelse.  
Jomfru Maryam h sa: «I sannhet, jeg ber om den  
Allbarmhjertiges vern mot deg, hvis du nå er gudfryktig!» 
Engelen sa: «Jeg er kun en utsending fra Herren, jeg har 
kommet for å skjenke deg en ren sønn (Koranen 19:17–19). 
Maryam! Sannelig, Gud har utvalgt deg og velsignet deg  
med renhet, og Han har i dag opphøyet deg over all verdens 
kvinner. Maryam! Adlyd alltid din Herre, knel med ansiktet 
ned i tilbedelse og bøy deg i tilbedelse med dem som  
bøyer seg (Koranen 3:42–43). Maryam! Sannelig, Gud gir 
deg det gledelige budskapet om et ord fra Ham. Navnet hans 
er Messias, Isa, sønn av Maryam. Han vil være fremragende 
og høytstående i det dennesidige og i det hinsidige. Han vil 
være av Guds svært nærstående. Han vil tale til folket både  
i vuggen og i moden alder. Han vil være av de rettskafne  
tjenerne til Gud» (Koranen 3:45–46). Jomfru Maryam h 
spurte Gud ved engelen: «Hvordan kan jeg få en sønn når 
ingen mann har rørt meg? Du vet at jeg ikke er ukysk!»  
Engelen e sa: «Forundre deg ikke, slik vil det skje! Herren 
har sagt: 'Denne saken er lett for Meg, og det vil skje for at 
Vi skal gjøre ham til et tegn for menneskeheten og nåde fra 
Oss. Denne saken er forutbestemt!' (Koranen 19:20–21).  
Det er akkurat som Gud skaper det Han vil. Når Han  
bestemmer seg for et verk, befaler Han kun til det: 'Bli!', og 
det blir til. Gud vil lære ham skriften og visdommen, og  
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toraen (at-Taurah) og evangeliet (al-Injil)» (Koranen 3:47–
48).  
 Engelen blåste liv i hennes livmor gjennom skjortens 
halsåpning på Guds befaling (Koranen 66:12). Jomfru  
Maryam h ble med barn og gikk bort fra folket til et sted 
langt unna (Koranen 19:22). Hun valgte å gjøre det, for hun 
visste at Israels barn kom til å beskylde henne for umoral.
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Profeten Isa e blir født
Hun bar barnet i ni måneder, som de fleste mødre gjør. 
 Nyheten om at jomfru Maryam h var blitt gravid, 
spredde seg som ild i tørt gress. De som pleide å komme og 
gå hos profeten Zakariyyas e familie, sluttet å gjøre det. 
 Da rienes smerter tok overhånd, ble hun drevet til en 
daddelpalmestamme, for å lene seg til den. For ingen var hos 
henne i dette øyeblikket. Hun var 10 kilometer sør for byen 
Jerusalem. Mange tanker gikk gjennom hodet hennes. Hun 
visste at Israels barn ikke kom til å la henne være i fred etter 
dette. Hun visste at de ikke kom til å godta sannheten, og 
ville vanære henne og hennes ærbare familie. Derfor sa hun: 
«Akk og ve, om jeg bare hadde dødd før dette og blitt helt 
borte og glemt!» (Koranen 19:23). 
 Da profeten Isa e var blitt født, ropte han: «Bli du 
ikke trist! Sannelig, Herren har latt en vannkilde strømme 
under deg! Ryst daddelpalmetreets stamme mot deg, så vil 
det la falle over deg ferske, modne dadler. Spis og drikk, og 
kjøl øynene dine» (Koranen 19:24–26). Alt det var for å  
trøste henne, og gjøre henne klar for prøvelsen som ventet, 
for den var langt verre. 
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Profeten Isa e taler fra vuggen
Etter å ha født barnet ble hun der hun var i 40 dager. Så 
vendte hun hjem, for dette guttebarnet skulle rettlede Israels 
barn, det var hans livsoppgave. Jomfru Maryam h var blitt 
befalt: «Hvis du ser et eneste menneske, gjør tegn: 'Jeg har 
lovet den Allbarmhjertige en faste av stillhet, derfor kan ikke 
jeg tale med noe menneske i dag'» (Koranen 19:26). Det var 
vanlig blant Israels barn å faste på denne måten, at de avholdt 
seg både fra mat og drikke og tale. 
 Folket hennes samlet seg rundt henne og klandret 
henne. De sa: «Maryam! Sannelig, du har brakt en underlig 
ting! Du, søsteren til Aron! Din far var ikke en syndig mann 
og heller ikke var din mor ukysk!» 
 De fortsatte og fortsatte med å beskylde henne og  
vanære henne. Da det ikke var noe igjen å forstå eller  
forklare, og hennes tiltro til Herren økte, pekte hun på barnet 
for at de skulle snakke med barnet i vuggen, og det skulle 
tale til dem. Hånende spurte de: «Hvordan skal vi samtale 
med ham, som er et barn i vuggen?» Da, før de visste ordet 
av det, talte barnet fra vuggen: «Sannelig, jeg er Guds tjener! 
Han har tildelt meg skriften og gjort meg til en profet. Han 
har gjort meg til velsignet uansett hvor jeg skulle være, og 
Han har befalt meg tidebønnen og det pålagte bidraget så  
lenge jeg lever, og å behandle moren min fortreffelig. Han 
har ikke skapt meg som ulydig og utro. Fred være med meg 
på min fødselsdag og den dag jeg dør, og den dag jeg  
gjenoppvekkes levende!» (Koranen 19:27–33). 
 Det lille barnet i vuggen gjorde det klart for alle at  
han var Guds tjener og profet. Hvor han enn ferdes, skulle 
han kunngjøre Guds hellighet, at Han ikke har barn eller 
hustru. Hans ord gjorde det klart at han kun hadde en mor, 
og ingen far. 
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 Han sa videre til dem: «Det er ikke lik Guds verdighet 
å avle noen som Sin sønn! Helligere er Han enn det! Når  
Han bestemmer Seg for noe, befaler Han kun til det: 'Bli!' så 
blir det til. Sannelig, Gud er min Herre og også deres Herre, 
tilbe derfor Ham alene! Dette er den rette veien» (Koranen 
19:35–36). 

Uenighet blant Israels barns sekter
Israels barns sekter var uenige seg imellom (Koranen 19:37). 
De splittet opp i flere grupper. 
 De som fornektet og forsverget profeten Isa e helt, sa 
at han var født utenfor ekteskap. Slik fortsatte de i sin vantro 
og oppsetsighet. En gruppe sa: «Han er Gud!» En annen sa: 
«Han er sønn av Gud!» Men de troende forstod Herrens tegn, 
og sa: «Han er Guds tjener og Hans sendebud. Han er sønnen 
til Hans tjenerinne og Herrens ord som Han ga Maryam og 
en ånd fra Ham.» 
 Profeten Mohammad s sa: «Den som bevitner at Gud 
alene er tilbedelsesverdig, Han er Én, ingen er Ham likestilt, 
og Mohammad er Hans tjener og sendebud, og Isa er Guds 
tjener og sendebud, og Hans ord som Han ga Maryam og en 
ånd fra Ham og paradiset er sant og helvete er sant, han vil 
Gud føre inn i paradiset uansett hva hans gjerninger måtte 
være.»

Tomme krukker fylles med vin
Da profeten Isa e ble født, falt statuene i øst og vest til  
jorden. Djevlene undret seg over det, men Satan fortalte dem 
at det skjedde på grunn av profeten Isas e fødsel. Da fløy de 
av gårde, og de så profeten Isa e på fanget til moren,  
og englene hadde omkranset dem, for å vokte dem.  
Den natten skinte en stor stjerne på himmelen, og kongen i  
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Persia ble redd av dens tilsynekomst. Han spurte  
tempelprestene om den. De sa: «Den skinner på grunn av 
en storslått fødsel som har funnet sted på jorden!» Kongen 
sendte sine bud med gull og myrra og røkelse som gave til 
profeten Isa e. Da de var framme i Levanten, spurte  
kongen der hva de hadde kommet for. De fortalte det. Så 
spurte de ham om han visste noe. Han fortalte dem om det 
som var blitt kjent i Jerusalem, at et barn hadde talt fra vuggen.  
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 Så sendte kongen dem av gårde med deres gaver og 
noen av sine menn, slik at de kunne drepe profeten Isa e 
når de fra Persia hadde gått sin vei. 
 De kom fram til jomfru Maryam h med gavene og 
ga henne dem, så var det noen som fortalte henne at kongens 
menn var med for å drepe barnet. Det var da hun tok sitt 
barn og dro av sted til Egypt. Hun bosatte seg der.
 Profeten Isa e var blitt tolv år, og allerede i så ung 
alder begynte hans undre og mirakler å vise seg. 
 En gang inviterte en stormann folket til et måltid etter 
sønnens omskjæring. Etter maten ville han skjenke dem vin, 
for det var vanlig på den tiden. Men det var ingenting i  
krukkene hans. Han ble trist av å se at de var tomme. Da  
profeten Isa e så dette, stod han opp og gikk forbi alle 
krukkene og tok på krukkenes tut. Det gjorde at hver krukke 
ble fylt med den beste vinen en kunne smake. Folk ble  
forundret av å se det, de fikk veldig respekt for ham, og de 
ville gi ham og hans mor penger, men de ville ikke ta imot. 
Så vandret de av gårde og satte kursen mot Helligdommens 
hus.
 Da profeten Isa e var blitt voksen, døde en konge 
blant Israels barn. Hans lik ble båret på en seng, og profeten 
Isa e kom. Han ba til Gud, og Gud gjenopplivet kongen. 
Folket opplevde dette mirakelet, men de vantro blant dem 
fornektet og sa: «Dette er ikke noe annet enn ren magi!» 
(Koranen 5:110). 
 Han utførte også andre mirakler, som å blåse på en 
fugl formet av leire, og den ble levende. Han helbredet de 
blindfødte og spedalske. Alt dette gjorde han med Guds vilje 
(Koranen 3:49). 
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Det dekkede bordet
Profeten Isa e sa til disiplene: «Fast i 30 dager for Gud.  
Etter det kan dere be Ham om det dere vil, og Han vil gi dere 
det dere ber om. Sannelig, en som gjør noe, hans belønning 
er ansvaret til den han handler for.» De gjorde som han sa. 
 Da det hadde gått 30 dager, ba de om det dekkede 
bordet: «Isa, sønn av Maryam! Makter Herren å sende ned 
til oss fra himmelen et dekket bord?» Dette dekkede bordet 
skulle ikke bare være for disiplene, men også for alle andre 
som kom dit. Han svarte: «Frykt Gud hvis dere er troende 
(Koranen 5:112)! Hvis det stiger ned fra himmelen, kommer 
det til å være et mirakel. Glem ikke at folket Thamod også  
ba om et mirakel fra sin profet, men til tross for at de så 
mirakelet, viste de vantro. Det var derfor de ble tilintetgjort, 
måtte ikke det samme skje med dere!» Men de nektet og 
insisterte på det de hadde spurt om. De sa: «Vi ønsker å spise 
av det, og at vårt hjerte blir tilfredsstilt, og at vi får vite at du 
har talt sant til oss, og at vi blir av vitnene» (Koranen 5:113). 
Da ba profeten Isa e: «Gud! Vår Herre, send ned til oss fra 
himmelen et dekket bord. Slik at det blir en høytid for oss, 
for våre første og våre siste, og et tegn fra Deg. Forsyn oss, 
og Du er den beste Forsørgeren av alle!» Gud sa: «Sannelig, 
Jeg skal sende det ned til dere, men den av dere som viser 
vantro etter det, ham vil Jeg i sannhet pine med en pine 
som Jeg aldri vil påføre noen andre i hele verden» (Koranen 
5:114–115).  
 Så nedsendte Gud det dekkede bordet. De så det stige 
ned fra himmelen mot dem. Profeten Isa e og disiplene  
kastet seg ned ved å knele med ansiktet ned for Gud i  
takknemlighet. Han hadde vist dem et stort tegn som var  
vidunderlig, og en formaning. Da jødene så denne underlige 
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hendelsen, ble de grepet av sorg. Deretter forlot de stedet i 
voldsomt raseri. 
 På den andre siden gikk profeten Isa e og disiplene 
og de andre som var til stede, og satte seg rundt bordet.  
Det var et herlig måltid som ble servert. 
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 Disiplene sa: «Guds ånd og ord! Sannelig, vi ønsker at 
du viser oss et tegn i dette tegnet!» Profeten Isa e sa:  
«Hellig er Gud! Er dere ikke tilfredse med det dere har sett 
ved dette tegnet, men dere våger å spørre om enda et tegn 
ved det?!» Da henvendte han seg til en fisk som lå på bordet, 
og sa: «Du fisk, vend tilbake med Guds vilje i livet, slik du 
en gang var.» Den begynte å sprelle og ble frisk og  
levende. Folket ble vettskremte av den og begynte å trekke 
seg tilbake. Da profeten Isa e så dem gjøre det, sa han:  
«Hva er i veien med dere, dere ba jo om et tegn, og når deres 
Herre viser dere det, hater dere det? Som jeg frykter for dere 
at dere skal bli straffet for det dere driver med. Du fisk, bli 
igjen med Guds vilje, slik som du en gang var.» Med Guds 
vilje ble den som den var da den først kom – grillet. 1300 
personer – kvinner og menn – spiste den maten. Da de reiste 
seg fra det dekkede bordet, var alle og enhver mette. Profeten 
Isa e og disiplene så at maten var akkurat som den var da 
den steg ned fra himmelen. Ikke noe hadde blitt mindre.  
Så steg den opp til himmelen mens de så på. 
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Profeten Isa e går på vannet
En dag fant ikke disiplene profeten Isa e blant dem. Det ble 
sagt til dem at han gikk i retning havet. De dro av sted for å 
lete etter ham. Da de kom fram til havet, så de at han gikk  
på vannet. Bølgene vekslet mellom å heve ham opp og ta 
ham med ned på vannet. Han hadde på seg to tøystykker, ett  
hadde han på overkroppen og ett festet rundt livet. Han gikk 
bort til disiplene. Den ene av dem sa: «Skal jeg ikke komme 
bort til deg, Guds profet?» Han sa: «Jo!» Han satte den ene 
foten på vannet, og skulle til å sette ned den andre, men da 
utbrøt han: «Akk! Jeg drukner, Guds profet!» Han sa:  
«Rekk meg din hånd, du med lite tro! Hvis Adams sønn  
har like mye tro som et hårstrå, kan han gå på vannet.» 
 Disiplene spurte: «Isa, med hva går du på vannet?» 
Han svarte: «Med troen og forvissningen!» De sa: «Vi tror 
som du tror, og vi er forvisset som du er forvisset!» Han sa: 
«Så gå på vannet!» De forsøkte å gå med ham på  
bølgen, men de holdt på å drukne. Han sa: «Hva er i veien 
med dere?» De svarte: «Vi frykter bølgen!» Han sa: «Men 
frykter dere da ikke bølgens Herre?!» 
 Så strøk han på bakken og plukket opp sand, og så 
åpnet han hendene. I den ene var det gull, og i den andre var 
det leire. Han spurte: «Hvilken av disse to tingene  
foretrekker deres hjerte?» De sa: «Gullet!» Han sa: «Jeg ser 
på dem som like!»
 
Visdomsord
Profeten Isa e sa til disiplene: «Slik som kongene har latt 
visdommen være for dere, la dere verden være for dem.» 
 En dag sa han: «Spør meg, for jeg er i sannhet en  
godhjertet person, og jeg er mindreverdig i mine egne øyne.» 
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 Han sa til disiplene: «Spis brød laget av byggmel og 
drikk rent vann, og forlat denne verden i fred og trygghet. 
Sannelig, jeg sier dere: Det dennesidiges sødme er det  
hinsidiges syrlige smak! Sannelig, det dennesidiges syrlige 
smak er det hinsidiges sødme. Sannelig, Guds tjenere lever 
ikke luksuriøst. Sannelig, jeg sier dere: Den verste av dere er 
den skriftlærde som gir fortrinn til begjæret framfor  
kunnskapen. Alle mennesker er som ham.»
 Profeten Isa e pleide å si: «Kjærlighet til verden er 
roten til enhver synd, og blikket sår begjær i hjertet!» Han sa 
også: «Du svake sønn av Adam! Frykt Gud hvor du enn  
måtte være. Lev på jorden som en gjest, gjør gudshusene  
til ditt hjem. Lær dine øyne å gråte og din kropp å være  
tålmodig og ditt hjerte å tenke grundig etter. Gjør ikke  
morgendagens forsyning til din eneste bekymring, for det  
er i sannhet en synd!»
 En gang sa han: «Kjærlighet til det dennesidige og det 
hinsidige kan ikke være samtidig i en troendes hjerte, slik 
som vann og ild ikke kan være samtidig i et kar. 
 Den som ønsker seg verden, er som den som drikker 
fra havets vann. Jo mer vann han drikker, jo tørstere vil han 
bli helt til det dreper ham.
 Det er tre personer som forundrer meg: Den som søker 
verden, enda døden søker ham. Den som bygger palasser, 
enda graven er hans hjem. Den som gapskratter, enda ilden 
står foran ham.
 Kast ikke perler til svinet, for det gjør ikke noe nyttig 
med perlene. Del ikke visdom med den som ikke vil ha den. 
Sannelig, visdommen er bedre enn perler, og den som ikke 
vil ta den imot, er verre enn et svin.»
 Han ble spurt: «Hvem er den som er mest fanget i  
villfarelsen?» Han svarte: «Den skriftlærde som er villfaren. 
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Sannelig, når en skriftlærd er villfaren, forviller han mange 
mennesker ved sin villfarelse.»
  
Det gledelige budskapet
En dag talte profeten Isa e til folket: «Israels barn!  
Sannelig, jeg er et Guds sendebud sendt til dere for å  
stadfeste skriften toraen, som var før meg, og for å bebude 
det gledelige budskapet om ankomsten til det sendebudet 
som vil komme etter meg, hvis navn er Ahmad!» (Koranen 
61:6). Han opplyste dem om at profetskapet hadde tatt slutt 
blant dem, og at etter ham skulle en arabisk profet fra  
Mekka komme. Den profeten skulle avslutte hele  
profetskapet. Navnet til den profeten er Ahmad, og det er 
Mohammad s, sønn av Abdollah e, som stammer fra  
profeten Ismail (Ismael) e, sønn av profeten Ibrahim 
(Abraham) e.
 «De finner nedskrevet om ham hos seg i toraen og 
evangeliet» (Koranen 7:157). Det var basert på dette profeten 
Mohammad s sa: «Jeg er min far Ibrahims skuddbønn og 
Isas gledelige budskap!»

Profeten Isa e løftes opp
Profeten Isa e pleide å be til Gud om å forlenge hans  
levealder, slik at han kunne spre Guds ord og fullføre  
invitasjonen, og flere og flere skulle tre inn i Guds utvalgte 
religion. Han hadde 12 disipler som hjalp ham med å spre 
ordet.
 De jødiske skriftlærde følte at de mistet mer og mer 
makt for hver dag som gikk, for profeten Isa e fikk flere og 
flere tilhengere på grunn av mirakler og godhet. De hadde 
ingen tid å miste, noe måtte gjøres, og det måtte skje fort.  
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De begynte å smi hemmelige renker om å drepe ham, men 
Gud utarbeidet en hemmelig plan for å redde profeten Isa e. 
Gud er den beste til å knekke hemmelige planer (Koranen 
3:54). 
 Da profeten Isa e merket jødenes vantro og onde 
hensikter, sa han: «Hvem er mine hjelpere for Guds sak?» 
Hans oppriktige disipler sa: «Vi er Guds hjelpere! Vi har 
antatt troen på Gud, og vær du vitne på at vi i sannhet har 
overgitt oss til Gud. Vår Herre! Vi har antatt troen på den 
skriften som Du har åpenbart, og vi følger dette sendebudet,  
skriv derfor oss opp blant dem som bærer vitnesbyrdet» 
(Koranen 3:52–53). Dette var deres troskapsed til profeten  
Isa e, de lovet og sverget på å være trofaste mot ham.  
De skulle gjøre alt de maktet for å spre Guds ord i verden.
 Gud sa: «Isa! Jeg kommer til å fullføre din tid på  
jorden for denne gangen. Jeg skal til å løfte deg opp til Meg 
og berge deg fra de vantro og gjøre dem som følger deg,  
opphøyd over de vantro til oppstandelsens dag. Så skal dere 
alle vende tilbake til Meg, og Jeg vil dømme mellom dere  
om det dere pleide å strides om» (Koranen 3:55).
 Den dagen profeten Isa e ble løftet opp til himmelen,  
var han med sine 12 disipler i et hus. Det dryppet vann fra 
hans hode. Han sa: «Sannelig, blant dere er den som vil  
fornekte meg 12 ganger etter å ha antatt troen på meg!  
Hvem av dere er den som skal bli gitt mitt utseende og så  
bli drept i mitt sted, og han vil være med meg i paradiset?» 
En ung mann blant dem stod opp og trådte fram. Men  
profeten Isa e sa til ham: «Sitt!» Han gjentok spørsmålet  
for dem, den samme unge mannen stilte seg opp og sa: 
«Jeg!» Profeten Isa e sa: «Du er den!» Han fikk profeten 
Isas e utseende, og profeten Isa e ble løftet opp gjennom 
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et takvindu. Det var Judas Iskariot som fikk hans utseende  
og ble fanget av jødene.  



26

 Etter det kom jødene inn i huset med soldater og tok 
ham som fikk hans utseende og korsfestet ham. De satte til 
og med en tornekrone på hans hode for å latterliggjøre ham. 
Så ble hans tilhengere delt opp i tre grupper. Den ene sa: 
«Gud var blant oss så lenge Han ville, så steg Han opp til 
himmelen.» Disse var jakobittene. 
 Den andre gruppen sa: «Guds sønn var blant oss så 
lenge han ville, så løftet Gud ham til Seg.» Disse var dem 
nestorianerne bygget sin lære på. 
 Den tredje gruppen sa: «Guds tjener og sendebud var 
blant oss så lenge Gud ville, så løftet Gud ham opp til Seg.» 
Disse var de som overga seg til Gud og var sanne troende. 
Men de to andre gruppene som viste vantro rett etter at han 
ble løftet opp til himmelen, begynte å drepe dem som var 
sanne i troen. Slik forsvant profeten Isas e sanne lære helt 
til profeten Mohammad s kom.  
 Gud sier at de påstår: «Vi har drept Guds sendebud, 
Messias, Isa, sønn av Maryam! Enda de ikke drepte ham  
og heller ikke korsfestet ham, men det virket som samme 
utseende for dem. Sannelig, de som er uenige om ham, de er 
i sannhet i tvil om ham. De har ingen kunnskap, men følger 
kun antakelser. De har visselig ikke drept Isa! Tvert imot, 
Gud løftet ham opp til Seg. Gud er allmektig, allvis»  
(Koranen 4:157–158). 
 Når han nedstiger fra himmelen og kommer tilbake, 
vil det være et tegn på tidens ende (Koranen 43:61).
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Profeten Isas e utseende
Profeten Mohammad s sa om himmelferden (al-Miraj): 
«Jeg så Isa. Han var middels høy og ansiktet hans hadde et 
rødt skjær, som om han hadde kommet ut av badet, håret 
hans var bølgete og hans bryst var bredt.»                         
 Profeten Mohammad s sa: «Jeg står Maryams sønn  
nærmere enn alle mennesker. Alle profetene er brødre på 
farssiden. Det er ingen profet mellom meg og ham.» 
 Profeten Mohammad s sa: «Alle profetene er  
brødre på farssiden! Deres religion er én, enda deres mødre 
er forskjellige! Jeg står Isa, sønn av Maryam, nærmest av alle 
mennesker, for det fantes ikke en profet mellom meg og ham. 
Sannelig, han skal nedstige! Når dere ser ham, gjenkjenn 
ham! Sannelig, han er en middels høy mann, hudfargen hans 
er hvit og rød (lysebrun), han har en velbygd kropp. Det vil 
være som om det drypper fra hans hode, enda det ikke vil 
være vått.  Han vil ha på seg to lysegule plagg. Han skal  
ødelegge korset og drepe svinet og avskaffe beskyttelsesskatt. 
Han vil sette alle andre religioner ut av kraft helt til alle  
religioner på hans tid vil dø ut unntatt islam (monoteismen). 
Gud vil tilintetgjøre den falske Messias, den store løgneren. 
Etter det vil en så stor fred bre seg over jorden at en kamel 
vil beite ved siden av løver, og tigre og kuer og ulver og  
geiter vil være ved siden av hverandre. Små barn og unge 
gutter vil leke med slanger, ingen vil skade hverandre. Han 
vil bli så lenge Gud vil at han skal bli. Etter det vil han dø, 
og de som har overgitt seg til Gud, vil forrette hans  
begravelsesbønn og begrave ham.»
 Han kommer til å leve 40 år på jorden når han vender 
tilbake. 



Oppgave 1

Sett ✔ hvis det er korrekt, og ✘ hvis det er feil.  Svar

1. Profeten Isa e hadde ikke en far. 

2. Jomfru Maryam h ble lovet bort til Guds tjeneste.

3. Profeten Isa e ble korsfestet.  

4. Profeten Isa e ble sendt som profet til Israels 
barn.

5. Profeten Isa e viste ingen mirakler. 

6. Disiplene ba om det dekkede bordet fra himmelen. 

7. Den hellige skriften profeten Isa e fikk, var 
Koranen.  

8. Profeten Isa e kommer til å vende tilbake. 

9. Jomfru Maryam h var alene da hun fødte profe-
ten Isa e.

10. Profeten Isa e snakket første gang da han
 var 10 år.

11. Jomfru Maryam h var en ærbar og ren
 kvinne.

12. Engelen Jibril e kom til jomfru Maryam h.

13. Israels barn ble uenige om hvem og hva profeten 
Isa e var.
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Oppgave 2 
Finn ord fra teksten     
 

A J T R Q U W X I H 

I D K S P R V G J A 

L Z A L O S A Y I W 

D Æ A M M N A V N W 

F Å P R O F E T N A 

L A Ø B F G U D A C 

A D G E H J L M O N 

M F E N G L E R N P 

M E D I K Q T V Y Æ 

E C S O F F E R X Z 

B R U Å A C F J M Ø 

P A R A D I S E T B 

 
Ordbank: Gud, Adam, ildflamme, profet, jinn,  
Hawwa, ravn, Satan, engler, offer, paradiset.    
 
 
 

Finn ord fra teksten

Ordbank: Isa, Maryam, vuggen, mirakel, Zakariyya,  
Jerusalem, Mohammad, disipler, skriften.  

Ø A Z X F G T Y U M

L  O A D Æ G F R R A

E S  K R I F T E N R

K B A Å  H T J M M Y

A X R V B L W E O A

R N I O T I U L H M

I U Y R W S Q A A F

M B Y V C A X S M Z

N M A Æ L K J U M H

D I S I P L E R A Q

Å P O I U Y T E D R

V U G G E N G J B L

Oppgave 2
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Oppgave 3

Svar Sett setningene i riktig rekkefølge ved å angi nr.

«Hvorfra kommer disse tingene til deg?»
«Isa! Jeg kommer til å fullføre din tid på jorden for 
denne gangen.»
Gud er den beste til å knekke hemmelige planer. 

«Akk og ve, om jeg bare hadde dødd før dette og 
blitt helt borte og glemt!»
«Isa, sønn av Maryam! Makter din Herre å sende 
ned til oss fra himmelen et dekket bord?»
«Hvordan skal vi samtale med ham, som er et barn 
i vuggen?»
«Herre, jeg har født en pike!»

Oppgave 4

A) Hva står i historien? 

 1. Hvilken profet skulle komme etter profeten Isa e?

 Svar: 

 2. Hva het profeten Isas e mor?

 Svar:

 3. Hvem skulle passe på profeten Isas e mor? 

 Svar:
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 4. Hva heter skriften profeten Isa e fikk?

 Svar:

 
B) Hva forteller historien? 

 1. Hva sa profeten Isa e om denne verden (det  
        dennesidige) og den kommende verden (det hinsidige)? 

 Svar:

 2. Hva mente de sanne troende om profeten Isa e ? 

 Svar:

 3. Hvilke mirakler utførte profeten Isa e ? 

 Svar:
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Alternativ: profeten Mohammads s mirakler, å være god
mot foreldrene, profeten Mohammad s – den siste

profeten, lag en presentasjon om byen Jerusalem

C) Hva lærer vi av historien? 

Jobb i grupper og velg ett av alternativene nedenfor som
tema. Prøv å finne ut mer om dette og skriv om det islam
lærer oss om det. Det fjerde alternativet er generelt, og
gjelder ikke bare islam.
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