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Historien om profeten Mosa (Moses) e

Israels barn var bosatt i landområdet Gosen nord i Egypt, der 
folket Hyksos holdt til. Her levde de et godt liv i 135 år. 
 Så ble det krig i landet, og Hyksos-folket ble drevet ut. 
En egyptisk konge overtok tronen. Han hadde flere grunner 
til å hate og frykte Israels barn, slik som: Israels barn bodde 
på et av de bedre stedene i landet, enda de var utlendinger. 
De ble flere og flere for hver dag som gikk, men de nektet å 
bli ett med egypterne. Hadde det oppstått en ny krig, ville de 
nok alliere seg med Hyksos-folket, og drive ut kongens folk.
   
Israels barn undertrykkes
Tiden gikk, og denne kongen døde, så kom det en ny konge 
som var ondskapsfull. Han delte inn folket i grupper, slik 
at hans stormenn skulle være de øverste i landet, og han 
over alle stormennene. Han ble deres farao – kongen over 
kongene. Israels barn ble gjort til de svakeste i samfunnet, 
enda de var blitt utvalgt over alle av Gud på den tiden. De 
skulle tjene egypterne og være deres slaver. Israels barn fikk 
de verste og tyngste jobbene å gjøre i landet (Koranen 28:4).

Faraoen drømmer
En natt drømte faraoen noe forferdelig. Han drømte at det 
var en brann som kom fra Jerusalem og brente alle  
egypterne og deres hjem, men den skadet ikke Israels barn i 
det hele tatt. Faraoen samlet alle tempelprestene, spåmennene 
og trollmennene. «Fortell meg hva min drøm betyr», tordnet 
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faraoen. De svarte: «Det vil bli født en gutt fra Israels barn, 
som vil ødelegge folket i Egypt.» 
 Tempelprestene, spåmennene og trollmennene kunne 
lett tolke denne drømmen, for de hadde hørt om dette i  
mange generasjoner. Farao likte dette svaret svært dårlig. 
Han befalte at alle Israels barns nyfødte guttebarn skulle  
drepes, mens pikebarn skulle få leve (Koranen 2:49). Det 
befalte han for å sørge for at profeten Mosa e aldri skulle 
bli født. 
 Tiden gikk, og drapene fortsatte, men så begynte noen 
av egypterne å klage over at slavene deres bare ble færre og 
færre. Hvis alle slavene forsvant, måtte jo egypterne selv  
begynne å arbeide. Faraoen bestemte seg for å løse  
problemet, han befalte: «Drep guttebarn det ene året, og la 
dem leve det neste året!»
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Profeten Mosa e blir født 
Det året guttebarn skulle få leve, ble profeten Haron (Aron) 
e født hos Imran (Amram) og Yokhabid (Jokebed). 
 Det året guttebarn skulle drepes, ble profeten Mosa e 
født hos dem. Moren ble veldig engstelig for barnet, men da 
innga Gud i hennes hjerte at hun skulle lage en kiste og  
knyte et rep rundt den og feste det til huset (Koranen  
20:38–39). Huset hennes lå på elvebredden ved Nilen. 
 Yokhabid pleide å amme sønnen, og hvis hun fryktet 
noen, la hun ham i kisten og løsnet repet, slik at den kunne 
skjule seg i sivet. En dag glemte hun å feste repet til  
huset, og barnet fløt av gårde i Nilen til det havnet i faraoens 
vannbasseng. Faraoens tjenestepiker plukket ham opp, for  
det var Guds plan å gjøre ham til deres fiende og en årsak  
til sorg (Koranen 28:8). De plukket opp den stengte kisten, 
men våget ikke å åpne den. De brakte den til faraoens  
hustru, Asiyah. Hun skyndte seg å åpne kisten, der så hun  
at det lå en gutt. Hun elsket ham høyt fra det øyeblikk hun  
så ham. 
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 Da faraoen kom, befalte han at barnet måtte drepes. 
Asiyah ba faraoen om å gi barnet til henne som en gave.  
Hun sa: «Denne guttungen er et svalende behag for mine og 
dine øyne, drep ham ikke!» (Koranen 28:9). Faraoen nektet 
henne ikke, for de hadde ikke barn sammen, derfor lot han 
henne beholde ham. 
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Profeten Mosa e tilbake hos sin mor
Moren til profeten Mosa e ble helt fra seg, hjertet hennes 
ble helt tomt for tålmodighet. Det var like før hun avslørte 
hemmeligheten, men Gud sendte tålmodets og roens styrke 
over hennes hjerte. Det var for at hun skulle bli av dem som 
trodde med hele sitt hjerte. 
 Hun sa til datteren Mirjam at hun skulle følge den 
veien han fløt av gårde i Nilen. Hun måtte bringe henne  
noen nyheter om ham. Hun skyndte seg av gårde og holdt 
et øye med ham på avstand, slik at faraoens folk ikke skulle 
oppdage henne (Koranen 28:10–11). 
 Faraoen løftet profeten Mosa e og bestemte seg for  
å skaffe en amme til ham, men han nektet å drikke noen  
ammes melk, for Herren hadde gjort alle ammers melk 
forbudt for ham. Det ble søkt etter ammer i landet. Søsteren 
Mirjam sa: «Skal jeg vise dere en familie som kan oppfostre 
guttungen for dere, og som vil ham godt?» Barnet ble tatt 
med tilbake til moren Yokhabid, og barnet drakk melk. Slik 
brakte Gud ham tilbake til moren, for at hun ikke skulle  
gråte eller være trist, og mest av alt for at hun skulle bli  
sikker på at Guds løfte alltid er sant (Koranen 28:12–13). 
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En egypter dør
Da profeten Mosa e var blitt en ung vis mann, fikk han 
profetskapets visdom og viten. 
 En aften gikk han til byen mens folket lå i dyp søvn. 
Der så han to menn som sloss mot hverandre. Den ene var 
fra Israels barn, og den andre var av faraoens folk.  
Israelitten ropte på ham om hjelp, for han var svakere enn 
den andre. Faraoens mann var urettferdig mot israelitten, og 
profeten Mosa e ba ham å ikke være det, men han nektet. 
Profeten Mosa e slo ham for å få ham vekk, og målet var 
kun å få ham vekk og ikke skade eller drepe ham, men fa-
raoens mann døde. Profeten Mosa e sa: «Dette er Satans 
verk! Sannelig, han er en fiende som helt klart forviller!» 
Han angret og ba Herren Gud om tilgivelse med det samme, 
for dette var ikke hans intensjon: «Herre, jeg har gjort min 
sjel urett, tilgi meg!» Herren Gud tilga ham, for Han visste 
godt hva han hadde i hjertet når han ville fjerne den mannen. 
Profeten Mosa e sa: «Herre, nå som Du har tilgitt meg,  
skal jeg aldri være syndernes hjelper» (Koranen 28:14–17). 
 Neste morgen våknet profeten Mosa e i frykt for at 
faraoen og stormennene ville straffe ham for at han hadde 
drept en egypter, og det for en israelitts skyld. Da han gikk  
til byen, tenkte han på hva andre tenkte og mente om ham 
nå. Plutselig kom han forbi mannen fra aftenen før. Han ba 
igjen om hjelp, for han var i trøbbel på nytt. Han ropte på 
ham og ba om hjelp. Profeten Mosa e sa til ham: «Du er en 
kranglefant!» Så gikk han bort for å ta tak i egypteren som 
kranglet med israelitten, slik at han kunne fjerne ham fra 
ham. Da han kom bort til egypteren, sa han: «Mosa! Vil du 
drepe meg også, slik som du drepte en person i går?      

 



11



12

Du vil ikke forbedre noe, du vil bare ta over landet og være 
dets hersker!» 
 Faraoen sendte vakter for å ta profeten Mosa e, men 
en troende kom og advarte profeten Mosa e: «Mosa! Fara-
oen og høvdingene holder råd, de vil drepe deg, dra ut herfra. 
Sannelig, jeg vil deg bare godt» (Koranen 28:18–20). 

Profeten Mosa e drar til Midjan 
Profeten Mosa e dro ut derfra i frykt, og ventet på hjelp fra 
Herren. Han ba til Gud: «Herre, berg meg fra det ondsinnede 
folk!» Gud viste ham veien, og satte ham av gårde til Midjan. 
Profeten Mosa e sa: «Jeg er sikker på at Herren viser meg 
den rette veien» (Koranen 28:21–22). 
 Da han kom fram til Midjans brønn, så han en  
samling av folk der. Fra denne brønnen hentet folket vann  
til seg selv og husdyrene. Midjan er den byen der Gud  
tilintetgjorde Aykahs folk, de var folket til profeten Shoayb 
(Jetro) e. De ble tilintetgjort før profeten Mosa e kom til  
Midjan. 
 Ved brønnen så han en gruppe menn vanne husdyrene 
sine, og et stykke unna så han to kvinner som holdt igjen sine 
husdyr. Disse to kvinnene var døtrene til profeten Shoayb e. 
Profeten Mosa e spurte dem: «Hvorfor står dere bare her?» 
De svarte: «Vi kan ikke vanne geitene våre før gjeterne tar 
med seg husdyrene. Vi må komme hit for å vanne våre  
geiter, for vår far er en gammel mann som ikke kan gjøre 
det.» Gjeterne var onde mot disse kvinnene. Etter at de selv 
var ferdig, pleide de å legge en stor stein som et lokk over 
brønnen. Profeten Mosa e hjalp kvinnene med å vanne 
geitene. 
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Så satte han seg igjen i treets skygge og ba: «Herre, jeg har 
evig behov for hva Du enn gir meg av det gode.» 
 Den ene kvinnen, Saforah (Sippora), kom blygt bort  
til ham og sa: «Min far kaller på deg, så han kan gi deg lønn 
for at du vannet geitene for oss.» Da de kom fram til  
profeten Shoayb e, fortalte han ham om alt som hadde 
hendt i Egypt. Etter å ha hørt alt sa profeten Shoayb: «Frykt 
ikke, du er blitt berget fra det ondsinnede folk!» De ga ham 
mat å spise og god drikke. En av kvinnene sa til faren: «Far, 
ansett ham hos deg for å gjete geitene. Den beste du kan 
ansette i arbeid, er den som er sterk og pålitelig.» Profeten 
Shoayb e sa til ham: «Jeg ønsker å gi deg en av disse to 
døtrene mine til ekte hvis du arbeider hos meg i åtte år mot 
lønn. Men hvis du arbeider i ti år, vil det være en god  
handling av deg. Jeg ønsker ikke å gjøre det vanskelig for 
deg. Du vil se at jeg er av de rettskafne, hvis Gud vil.»  
Profeten Mosa e sa: «Da har vi en avtale. Jeg skal fritt  
få velge den delen av avtalen jeg vil, jeg må ikke bli  
tvunget. Gud vitner alt det vi sier i dette øyeblikket»  
(Koranen 28:23–28). 
 
Gud	taler	fra	flammen		
Profeten Mosa e bestemte seg for å forlate Midjan. Han, 
hustruen og barna og geitene vandret ut av landet Midjan. 
 En kald og mørk natt gikk de seg bort på veien og 
visste ikke hvor de skulle hen, og de kunne heller ikke se  
noe som helst. De måtte stoppe snart, for hans hustru var 
med barn, og hun følte at tiden var inne. De ravet av  
tretthet videre i mørket og kulden, da fikk han øye på en ild 
fra fjellets retning. Han sa: «Vent her, jeg har fått øye på en 
ild, muligens kan jeg bringe dere et bluss fra den også, eller 
jeg finner ved ilden den rettledningen vi trenger for å finne 



15

veien.» Han gikk videre i retning mot ilden. Da profeten 
Mosa e kom fram dit, så han noe merkelig. Treet stod i 
flammer, men ble ikke brent opp. Det ble ropt fra dalens høy-
re side fra det treet på det velsignede stedet: «Velsignet er det 
lyset som skinner fra ilden, og han som opplever dets skinn. 
Hellig er Gud, Herren over all verden. Mosa! Sannelig, Jeg er 
Gud, den Allmektige, den Allvise. Ta av sandalene, du står i 
den hellige dalen Towa. 
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 Jeg har utvalgt deg, lytt nøye til det som blir åpenbart 
for deg. Sannelig, Jeg er Gud, ingen er tilbedelsesverdig 
unntatt Meg. Tilbe Meg alene, og forrett tidebønnen for Min 
ihukommelse. Sannelig, timen er i ferd med å komme! Jeg vil 
holde den skjult, slik at enhver sjel kan bli belønnet for sine 
handlinger etter sin innsats. La ikke den som selv ikke tror 
på den og kun følger sin indre lyst, hindre deg fra å ha timen 
i tankene, slik at du går under. Hva er det du holder i din 
høyre hånd, Mosa?» Profeten Mosa e svarte: «Det er staven 
min. Jeg lener meg på den, og jeg slår ned løv med den for 
geitene, og det er også mange andre fordeler i den for meg.» 
Gud sa: «Legg den ned på bakken!» Da han la den ned på 
bakken, ble den plutselig til en levende slange, som begynte  
å krype hit og dit. Dette skremte ham, han vendte ryggen til  
i flukt og så seg ikke tilbake. Gud sa: «Mosa! Frykt ikke, 
sannelig, sendebudene pleier ikke å frykte hos Meg. Du er 
trygg. Ta tak i den, og frykt ikke! Vi skal med det samme 
gjøre den som den var.» Slangen ble igjen til en stav.  
 Stikk din hånd i skjortens halsåpning, og den vil  
komme ut uten noen feil, skinnende hvit. For å fjerne  
frykten, trykk armen din til brystet. Disse to tegnene er av 
de ni tegnene fra Herren for å sende dem med deg til farao 
og hoffet hans at de må se. Sannelig, de er et ulydig folk. Gå 
til farao! Han har gått over grensen.» Profeten Mosa e sa: 
«Herre, utvid mitt bryst for meg, og gjør min oppgave lett for 
meg. Løsne på min tunges knute slik at folk lett kan forstå 
det jeg sier, og utnevn en medhjelper for meg fra min 
familie, min bror Haron. Forsterk meg ved ham, la ham få 
del i min oppgave slik at vi rikelig kan forherlige Din  
hellighet og komme deg i hu. Sannelig, Du er allseende over 
oss. Jeg drepte en av dem, derfor frykter jeg at de vil drepe 
meg. Min bror Haron er mer veltalende enn meg, send derfor
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ham med meg som medhjelper slik at han kan stadfeste meg, 
for jeg frykter at de vil forsverge meg.» Gud sa: «Mosa! Alle 
dine skuddbønner er blitt hørt. Vi skal styrke armen din med 
din bror, og Vi skal skape skrekk i folks hjerte for dere og 
overmakt ved deres strev. De vil ikke kunne nå dere for å 
skade dere på grunn av Våre tegn. Dere to og de som følger 
dere, vil seire» (Koranen 27:7–12, 28:29–35).  
 Profeten Mosa e hørte Guds ord og vendte tilbake til 
hustruen. Han så at hun hadde født en gutt. Bekymret fortalte 
han hustruen om alt det som hadde hendt i dalen. Hun måtte 
bli, og han måtte videre. Hun sa: «Hvis det er det Herren har 
befalt deg, må du komme deg av gårde og advare faraoen.» 

Profeten Mosa e vender hjem til Egypt
Profeten Mosa e fortalte broren om alt han hadde opplevd, 
og at Herren Gud hadde talt til ham. Profeten Haron e ble 
veldig glad og sa at han skulle stå ham bi uansett hva. 
 Neste dag inviterte faraoen profeten Mosa e til  
palasset. Profeten Mosa e ble ikke glad da han fikk  
invitasjonen, men Gud befalte ham: «Gå du og din bror med 
Mine tegn. Jeg er med dere og hører alt. Gå til farao, han har 
gått over alle grenser i ondskap. Men tal mildt til ham,  
kanskje godtar han formaningen og frykter Min straff.»  
Begge brødrene sa: «Vår Herre! Sannelig, vi frykter at han 
skal gjøre urett mot oss, eller at han skal bli enda mer  
oppsetsig.» Herren sa: «Frykt ikke, dere to! Sannelig, Jeg er 
med dere, Jeg hører alt, Jeg ser alt!» (Koranen 20:42–46).  
 Da de var framme i palasset, ønsket faraoen dem  
velkommen. Han forsøkte å få profeten Mosa e til å godta 
ham som deres gud og alle de andre gudene som egypterne 
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tilba. Profeten Mosa e gjorde som Gud hadde befalt, han 
sa: «Vi to er sendebud fra all verdens Herre, send med oss  
Israels barn! Sett dem fri fra slaveriets åk og påfør dem ikke 
mer lidelse. Sannelig, vi er kommet til deg med et tegn fra 
Herren. Måtte fred være med den som følger Herrens  
rettledning! Sannelig, det er blitt åpenbart for oss at pinen  
vil være over enhver slik person som forsverger sendebudet 
og vender seg bort fra ham.» 
 Faraoen ble rasende, han sa: «Oppfostret vi ikke deg 
her hos oss som barn, og ble du ikke hos oss i mange år av 
livet? Men så gjorde du noe, og du viser at du er av de  
utakknemlige. Har du glemt alt?» Profeten Mosa e svarte: 
«Da jeg gjorde den gjerningen, visste jeg ikke at han  
virkelig kunne dø av et slag. Jeg forlot ditt herredømme, for 
jeg fryktet dine baktanker, men så ga Gud meg visdom og 
gjorde meg til et av sendebudene.»
 Faraoen spurte: «Hvem er deres Herre?» Han svarte: 
«Herren over himlene og jorden og alt det som er mellom 
dem begge, hvis du i det hele tatt har noe som helst av tro  
i hjertet.» Profeten Mosa e fortsatte: «Han er Herren  
deres og deres henfarne fedres Herre!» Faraoen spurte:  
«Hva skjedde med de henfarne folk som fornektet din  
Herre?» «Kunnskapen om dem er hos Herren i en godt  
bevart bok, Herren farer ikke vill og heller ikke glemmer 
Han!» svarte profeten Mosa e. Faraoen sa: «Dette  
sendebudet som er sendt til dere, er besatt!» Profeten Mosa 
e svarte: «Vit at Han er Herren over Østen og Vesten og 
alt det som er mellom dem, hvis dere eier vett.» Faraoen ble 
bare mer og mer rasende, han sa: «Hvis du har en høyere 
gud enn meg, kommer jeg til å fengsle deg.» Profeten Mosa 
e spurte ham: «Selv om jeg bringer deg et soleklart tegn?» 
Faraoen skyndte seg å si: «Bring det, hvis du er sannferdig!» 
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Profeten Mosa e satte ned staven på bakken, med det  
samme ble den til en levende slange med et enormt gap.  
Farao og alle som så dette, ble vettskremte, aldri hadde de 
sett noe så skremmende. 
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 Han stakk hånden under armhulen, og med det samme 
ble den skinnende hvit for tilskuerne. 
 Faraoen så på høvdingene, og sa til dem: «Han er ikke 
en vanlig magiker, men en erfaren og kraftig magiker. Han 
ønsker å drive dere ut fra landet med magiens kraft, hva har 
dere å foreslå om ham?» Høvdingene foreslo å samle magi-
kere for å konkurrere mot profeten Mosa e. Faraoen likte 
det han hørte, og sa at de skulle avtale en dag og se om hvem 
som var mektigst. De ble enige om å møte på høytidsdagen 
(Koranen 20:47–59). 

Magiens krefter mot Guds tegn
Magikere over hele landet ble samlet, og de beste av dem  
ble valgt. Faraoen inviterte hele folket for at de skulle se  
hans makt. Da magikerne ankom faraoens sal, spurte de om 
de kom til å få lønn hvis de vant. Faraoen sa: «Dere skal bli 
av mine hoffmagikere» (Koranen 26:41–42). 
 Magikerne spurte profeten Mosa e: «Mosa! Skal du 
kaste først, eller vi?» Han sa: «Kom igjen, kast i vei dere!» 
Magikerne kastet fram sine tau og staver. Så blåste de sine 
formler, og forhekset folkets øyne. Folket ble livredde, de 
hadde brakt fram stor magi. Tauene og stavene deres krøp 
rundt omkring som slanger. Da sa de: «Ved faraoens ære! 
Det virket, vi kommer til å seire!»   
 Profeten Mosa e følte noe frykt i hjertet for at folket 
skulle komme til å bli overveldet av dette før han rakk å 
gjøre noe. Men da sa Gud: «Frykt ikke! Sannelig, det er du 
som kommer til å seire. Legg ned staven, den vil sluke det de 
har tryllet fram. Det de har tryllet fram, er kun en magikers 
knep. Magikere er dømt til å mislykkes.»
 Profeten Mosa e la ned staven, og den ble til den 
levende slangen med det enorme gapet. Slangen krøp bort til 
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det magikerne hadde kastet av tau og staver. En etter en  
slukte den det magikerne hadde tryllet fram. Alle så dette 
med sine egne øyne, de  
rørte seg ikke, de ble bare  
stående og se på. 
Magikerne innså at de 
hadde tapt. 
De knelte med 
ansiktet ned, 
og utbrøt: 
«Vi antar troen 
på all verdens 
Herre, 
Mosas og 
Harons Herre!» 
(Koranen 20:70). 
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 Faraoen hørte det og brølte: «Dere har antatt troen på 
ham før jeg har tillatt dere det! Han er deres store  
læremester, som har lært dere magiens kunst! Dette er en 
renke dere smidde før dere kom til meg, for å drive ut  
egypterne. Snart skal dere få vite hva jeg gjør mot dere. Jeg 
skal kappe av hendene og føttene deres i kryss og korsfeste 
dere alle. Da skal dere få smake hvem sin pine som er verre 
og mer verdt å frykte!»        
 Magikerne hadde vendt om og overgitt seg til Gud.  
De var ikke lenger magikere, men troende menn. De sa til 
ham: «Vi har intet å tape! Vi skal uansett vende hjem til  
Herren. Vi vet at Herren vil tilgi oss våre feiltrinn og den 
magien du fikk oss til å gjøre, fordi vi er de første til å anta 
troen på profeten Mosa. Vi kommer aldri til å tilbe deg igjen. 
Befal i vei det du vil, for din makt stanser her på jorden.  
Hva har du egentlig mislikt av det vi gjør, kun det at vi har 
antatt troen på Herrens tegn da de nådde oss? Herre, gjør  
oss tålmodige overfor den vansken vi skal oppleve, og la oss 
dø som de som overgir seg til Deg» (Koranen 7:120–126, 
20:71–73, 26:47–51).  
 Faraoen befalte bødlene å kappe av hendene og føttene 
på de magikerne som hadde blitt troende, og så korsfeste 
dem. Slik torturerte han dem til døde. Han befalte på nytt å  
drepe sønnene til israelittene og la døtrene deres leve  
(Koranen 7:127).
 I 40 år formante profetene Mosa og Haron d faraoen, 
selv hans hustru ble troende, men han fortsatte å fornekte 
Gud. Hatet hans fikk ham til å drepe hustruen Asiyah. 

Plagene hjemsøker egypterne
Profeten Mosa e ba til Herren: «Vår Herre, Du har gitt  
faraoen og høvdingene hans prakt og rikdom. Herre, Du har 
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gitt dem valget ved denne rikdommen, om de vil være Deg 
takknemlige eller fare bort fra Din vei. Herre, ruiner deres 
rikdom, og forherd deres hjerte, slik at de ikke antar troen 
helt til de ser den smertelige pinen» (Koranen 10:88). Gud 
godtok bønnen.
 Gud sendte pinen ved å la faraoen få smake vreden litt 
etter litt. For at de skulle forstå at de måtte la Guds folk gå. 
Til tross for vanskene var egypterne like ille i sin ondskap. 
Først sa de: «Mosa, du kan komme med så mange tegn du 
vil, vi kommer aldri til å tro på deg.» Men som tiden gikk  
og deres tilstand ble verre og verre, innså de at de ikke  
kunne holde ut mer på denne måten. De tryglet faraoen om å 
gjøre noe for dem. Faraoen gjorde klar et storslått festmåltid, 
og bespiste 70 000 av folket. Folket ble glade, men faraoen 
hadde begått en stor tabbe, for på grunn av denne festen tok 
den lagrede maten også slutt, mens tørken fortsatte.
 Egypterne var desperate og klaget til faraoen. Han sa 
at de skulle si til profeten Mosa e at hvis han fjernet tørken 
så skulle de tro på hans Gud og la Israels barn gå. Profeten 
Mosa e ba for dem, og alt ble som det en gang var, rett  
foran øyne på egypterne, men da sa de at det var magi og 
nektet å tro og holde ord.     
 Den neste plagen som rammet egypterne, var at   
alle folk og dyr som var ute på marken, døde da stormens 
regn falt på dem. Det regnet så mye at det åkrene og  
hagene deres hadde frambrakt det året, ble oversvømt av 
vann. Alt ble ødelagt og råttent. Mange av husene til  
egypterne og Israels barn lå vegg i vegg. Da oversvømmelsen 
kom, ble egypternes hus tatt, mens israelittenes ble spart. 
Husene til egypterne ble oversvømt av vann, de kunne verken 
sitte eller ligge. Alle måtte stille seg stående i huset. 
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 Egypterne gikk på nytt til profeten Mosa e og lovet  
det samme som forrige gang. Profeten Mosa e hevet 
hendene i været og ba til Herren. Gud bønnhørte ham, og 
fjernet plagen. Da alt ble som det hadde vært, nektet de igjen.  
 En ny plage var på vei. Profeten Mosa e rakte opp 
staven. Plutselig kunne alle høre en merkelig lyd som kom 
nærmere og nærmere og ble høyere og høyere. Det var  
lyden på gresshoppenes sang. Gresshoppene hadde kommet 
som en pine, og på brystet deres stod det «Guds store hær».  
Gresshoppene inntok landet og dekket alt det som var synlig. 
De åt opp alt de kom over av det som fantes på åkrene og i 
hagene. De spiste på alt av trær, frukt, blader, gress og  
grønnsaker. De fylte alle hus i Egypt, selv palasset til faraoen 
var stappfullt med gresshopper. Denne pinen varte fra lørdag 
til lørdag, en hel uke. Egypterne tryglet om at profeten Mosa 
e skulle fjerne plagen og lovet det samme. Da plagen ble 
fjernet, nektet de å tro. 
 Etter en måned ble de tatt av en annen pine. Det kom 
lus til egypterne. Lusene begynte å spise det de hadde igjen 
etter gresshoppene, og spiste opp dyrene deres. Etter det 
trengte de seg inn i klærne deres. De spredde seg over hele 
kroppen og gnagde på kjøttet til egypterne. Når de spiste 
mat, havnet de også i maten deres. Lusene gjorde at de mistet 
håret på hodet, øyenbrynene og øyenvippene. Lusene ble bare 
fetere og fetere, de festet seg på kroppen deres som lopper, 
og sugde blod. Egypterne kunne ikke hvile i det hele tatt, de 
måtte klø hele tiden. Mens Israels barn slapp å bli hjemsøkt, 
for de trodde på Gud.  
 Egypterne lovet profeten Mosa e det samme, men da 
plagen ble fjernet, nektet de som vanlig å tro. 
 



25

 Måneden etter kom en ny plage. Det spratt frosker opp 
på det tørre land, og man kunne høre dem kvekke overalt.  
De spratt av gårde, inn i alle hus og palasser, inn på  
soveværelsene og opp i sengene, i bakernes ovner og i fatene 
de knadde deigen i. De spratt og hoppet overalt, på faraoen 
og hele hans folk, men Guds folk ble spart, for de trodde på 
Gud. Denne plagen varte også fra lørdag til lørdag, en hel 
uke. Men med det samme pinen var over, brøt egypterne  
løftet. De fikk leve i fred i en måned etter det. 
 Så kom enda en plage. Da befalte Gud profeten Mosa 
e å gå til faraoens palass når han var ute for å ha sin  
hyggestund i vannet. Han løftet staven og hamret med den 
på vannet i Nilen. Vannet ble til blod i elvene og brønnene. 
Egypterne ble så desperate at de var villige til å drikke fra 
samme beger og skål som slavene. Når Israels barn drakk fra 
skålen, var det ferskt og godt vann, men når egypterne  
forsøkte å ta et nipp, forvandlet det seg til blod i deres munn, 
og de måtte spytte det ut. Plagen varte fra lørdag til lørdag,  
i en hel uke. Atter en gang lovet de og brøt løftet.
 Neste måned kom en ny plage. Profeten Mosa e sa  
til faraoen: «La Guds folk gå, så de kan tjene og tilbe Ham! 
Hvis du ikke adlyder, skal dere få smake døden!» Faraoens 
hjerte var forherdet, han nektet å adlyde. Da sendte Gud en 
pest over egypterne. 70 000 egyptere døde i løpet av den 
morgenen. Pesten varte fra lørdag til lørdag, en hel uke. 
 Egypterne kom og lovet at denne gangen skulle de 
ikke bryte løftet, men etter at plagen ble fjernet, gjorde de  
det samme. 
 Slik viste Gud den Allmektige Sin allmakt gjennom 
ni tegn: staven, den skinnende hvite hånden, tørken, stormen, 
gresshoppene, lusene, froskene, blodet og pesten. Alt dette 
for at egypterne skulle tro, men deres hjerte var forherdet for 
det hvilte en forbannelse over dem.
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Faraoens kongerike faller
Faraoen planla nå å drepe profeten Mosa e og alle de  
andre troende. Profeten Mosa e forstod at det var nå den  
store prøvelsen skulle begynne. Han sa til de troende at en 
stor prøvelse var på vei, og alle måtte forlate seg på Gud.  
Folket hans godtok, for de hadde sett Guds tegn med sine 
egne øyne (Koranen 10:84–85). Gud befalte å gjøre klar  
noen hus i byen. I husene skulle de ha en plass vendt i  
bønneretningen, slik at de kunne forrette tidebønnen, og så 
skulle de troende få et gledelig budskap (Koranen 10:87).  
Det var at faraoens kongerike skulle falle.
 En natt kom det en åpenbaring til profeten Mosa e: 
«Saml familier med fire hus i ett og samme hus. Etter det 
slakt noen lam og merk dørene med deres blod. Jeg skal 
befale englene å ikke gå inn i det huset som er merket med 
blod. Deretter skal Jeg befale dem å ta livet til egypternes 
førstefødte sønner, og la dem føle tap i eiendom. Etter det 
stek usyret flatbrød for å ta det med dere, og kom deg av  
gårde herfra med Mine tjenere i nattens stund til dere når 
havet, der venter du på Min befaling. Sannelig, dere vil bli 
forfulgt» (Koranen 20:77, 26:52, 44:23). 
 Israels barn var pålagt å gjøre det de hadde blitt befalt. 
De måtte gå om natten, for da kunne ikke faraoen ta dem 
igjen så lett. Mennene samlet kvinnene og barna, det var på 
tide å forlate ondskapens land. 
 Israels barn dro sammen med profeten Mosa e. Da 
han tok av fra hovedveien ut fra byen mot Levanten, og  
heller gikk i retning mot havet, sa en mann fra Israels barn: 
«Du vet at denne veien leder intet sted!» Profeten Mosa e 
svarte: «Det er det jeg er blitt befalt!» De stanset opp ved 
havet og så at havet stod høyere enn det gjorde til vanlig.  
Her ble israelittene i tre dager.
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Neste morgen, da egypterne våknet, lå deres førstefødte  
sønner døde i deres hjem. De gråt og klagde overfor faraoen: 
«Det her er Mosa og hans tilhengeres verk! De har drept våre 
barn og tatt våre slaver.» Da faraoen fikk høre at profeten 
Mosa e hadde tatt med slavene og forlatt Egypt uten hans 
tillatelse, ble han ute av seg. Han sendte herolder til byene, 
budskapet var tydelig og bestemt: «Israels barn er en liten 
flokk, de vanærer og ergrer oss, enda vi er mannsterke og 
godt utrustet» (Koranen 26:53–56). Israels barn skulle  
tvinges tilbake for enhver pris, og deres profeter skulle  
drepes. Faraoen satt også i den kongelige vognen, for å være 
med, han ville se dette synet. Han hadde tusen høvdinger 
som bar krone, og de ledet en tropp hver. På veien ble de 
stanset av et fullstendig mørke, en sky kom og skygget for 
dem. De kunne ikke se noe som helst. De maktet verken å  
gå fram eller tilbake, der ble de stående fast. Etter at  
mørket lettet og de kunne se igjen, red de i all hast for å  
ta igjen Israels barn. 
 Ved daggry klarte de endelig å ta igjen Israels barn. 
Da begge gruppene – egypterne og israelittene – så  
hverandre, så israelittene hvordan de var blitt fanget. De så 
havet foran seg og fienden bak seg. Livredde sa de til  
profeten Mosa e: «Nå blir vi tatt! Fienden er her, og vi er 
maktesløse overfor dem.» Profeten Mosa e sa: «Aldri!  
Sannelig, med meg er Herren, straks vil Han vise meg  
utveien!» (Koranen 26:61–62). 
 Folket stod der og forstod ikke helt hva de skulle  
gjøre. Havets bølger slo mot bredden, og faraoen og hans 
høvdinger nærmet seg mer og mer med troppene.  
Fortvilelsen var stor. Da sa Gud til ham: «Slå havet med  
staven!» Han gjorde som Herren befalte, og havet ble  
splittet i tolv spalter. Hver spalte stod fast som et enormt fjell. 
Det var én spalte for hver stamme. De hadde ikke mye tid, 



28

egypterne nærmet seg. Alle fikk ordre om å tre inn i havet. 
Da egypterne så det, ble de stående og måpte. Selv faraoen 
forstod at det var profeten Mosas e mektige Herre som  
hadde gjort dette mulig. Han så på hæren at de mistet motet, 
da sa han: «Se hvordan havet har åpnet seg i frykt for meg,  
så jeg kan ta disse slavene som forsøker å rømme sin vei.» 
Han ville selv ikke gå inn i noen av spaltene, men ønsket 
at alle høvdingene og soldatene skulle tre inn. Likevel gikk 
faraoen inn i havet, for alle ventet på at han skulle våge 
først. Da han gikk inn i en spalte, fulgte alle de andre etter. 
Idet israelittene var kommet i sikkerhet på den andre siden, 
falt havet ned fra å stå som høye fjell og druknet faraoen og 
høvdingene sammen med hæren. Israels barn så det hele med 
sine egne øyne, det var et mektig syn. Faraoen som kalte seg 
den høyeste guden av alle, ble tvunget til å rope ut av frykt: 
«Jeg antar troen på at det ikke er noen som er Gud unntatt 
Han som Israels barn har antatt troen på, og fra og med nå er 
jeg av dem som har overgitt seg til Ham!» 
 Gud sa: «Antar du troen nå, enda du hele tiden var 
ulydig mot Meg og stiftet ufred på jorden? Du nektet selv å 
tro og hindret andre i å tro! Du, farao! I dag skal vi berge  
din livløse kropp, for at du skal være et tegn på Vår allmakt 
for dem som kommer etter deg» (Koranen 10:91–92).  
 Slik krysset Israels barn Rødehavet, og egypterne 
druknet i det. Det hendte den tiende al-Moharram, som er 
den første måneden i den islamske kalenderen, og for å takke 
Gud fastet profeten Mosa e denne dagen.
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Søket etter profeten Khadir e
En dag preket profeten Mosa e om Guds gaver og nåde til 
folket. Israels barn ble overveldet av å høre om alt det vakre 
og fantastiske som ble dem fortalt. De begynte å gråte alle 
sammen. En mann ble fra seg, og spurte: «Hvem er det som 
har mest kunnskap blant alle menneskene på jorden?»  
Profeten Mosa e svarte: «Jeg må nok være den mest  
lærde!» Det sa han for han hadde mottatt toraen (at-Taurah) 
og var sendt som en profet til Israels barn. Det han sa, var 
riktig nok, for han var en profet og hadde fått toraen, men 
Gud ville at han skulle si at kunnskapen kommer fra Gud. 
Da åpenbarte Gud for ham: «Jeg elsker mest den tjeneren 
som nevner og tenker på Meg, og aldri glemmer Meg,  
uansett hvilken tilstand han er i.» Profeten Mosa e spurte: 
«Hvis det finnes en av Dine tjenere som har mer viten, led 
meg til ham.» Gud sa: «Khadir har mer kunnskap enn deg!» 
Han spurte: «Hvor skal jeg lete etter ham?» Gud sa: «Der de 
to hav møtes, finner du Vår tjener!» Profeten Mosa e ble 
ivrig etter å se ham, han spurte: «Herre, kan jeg nå ham?» 
Gud sa: «Ta med deg en fisk i en kurv, der fisken forsvinner 
fra dere, holder Min tjener til!»  
 Profeten Mosa e tok en fisk og la den i en kurv.  
Han tok med seg sin trofaste følgesvenn Yosha (Josva) e og 
dro av gårde fra byen i søket etter Guds tjener. De vandret  
og vandret, han sa til følgesvennen: «Jeg kan ikke gi meg før 
jeg når dit hvor de to hav møtes, og jeg er villig til å gå om 
jeg så må gå i all evighet.» Etter å ha gått en stund kom de til 
en klippe. Begge la seg inntil den for å hvile. Der sovnet de. 
 Noe senere våknet følgesvennen Yosha e. Dette ser 
han: Plutselig var det liv i kurven – det var fisken. Den  
begynte å sprelle. Den hoppet ut av kurven og dro sin vei ut  
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mot havet som i en tunnel. Gud lot vannet stanse for den, 
vannet ble som en gang for den, slik at den kunne nå havet. 
 Da profeten Mosa e våknet, vandret de videre, og 
følgesvennen glemte å fortelle ham det han hadde sett. De 
fortsatte å vandre resten av dagen, og da natten kom, var de 
så ivrige etter å se Guds tjener at de bare fortsatte. 
 Neste dag, mens de fortsatte å gå, sa profeten Mosa 
e om morgenen: «Bring frokosten vår, vi har i sannhet gått 
mye og måttet slite mye på denne reisen.» Han følte seg sliten 
nå, han hadde gått lenger enn målet. Det hele var Guds plan. 
Følgesvennen Yosha e svarte: «Så du at jeg glemte fisken 
der vi hvilte ved klippen? Det var ingen andre enn Satan som 
fikk meg til å glemme å nevne det for deg. Fisken dro sin vei 
ut i havet ved å bli levende igjen på en merkelig måte, og den 
bare forsvant.» Profeten Mosa e husket Guds ord, han sa: 
«Det er jo det stedet vi søkte etter!» Begge skyndte seg  
tilbake til det samme stedet ved å følge sine egne fotspor, 
søkende etter der mirakelet fant sted. 
 Etter en lang stund kom de endelig fram til den  
klippen der de før hadde hvilt seg. Der så de en mann som lå 
og sov, hyllet i en kappe. En mann som Gud hadde gjort til 
profet og gitt spesiell viten fra Seg. Profeten Mosa e gikk 
bort og hilste på ham. 

 Profeten Khadir e: «Hva gjør ditt lands hilsen her?  
 Hvem er du?» 
 Profeten Mosa e: «Jeg er Mosa!» 
 Profeten Khadir e: «Israels barns Mosa?» 
 Profeten Mosa e: «Ja!» 
 Profeten Khadir e: «Hva har du kommet her for?» 
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 Profeten Mosa e: «Jeg har kommet til deg for å lære  
 av den viten som du har blitt gitt. Jeg vil lære den  
 kunnskapen som du leder folk på rett vei med.»  
 Profeten Khadir e: «Mosa, du vil aldri klare å være  
 tålmodig sammen med meg for den loven (toraen) du  
 har mottatt! Gud har gitt meg viten som du ikke  
 kjenner til, og du har fått viten som jeg ikke kjenner  
 til.» 
 Profeten Mosa e: «Du vil nok oppleve meg tålmodig, 
 hvis Gud vil. Jeg kommer ikke til å motsette meg deg  
 i noen sak.» 
 Profeten Khadir e: «Hvis du skal slå følge med meg,  
 må du ikke spørre meg om noe som helst før jeg selv  
 nevner det for deg!» 

 De ble enige og vandret i lag (Koranen 18:60–69).
 De vandret sammen langs kysten. Etter noen tid kom 
de fram til en båt. Profeten Khadir e sa til mannskapet at 
de skulle la dem komme om bord. De kjente ham igjen, så 
de fikk komme om bord uten å måtte betale. Båten seilte av 
sted. Etter at den hadde seilt litt, tok profeten Khadir e en 
hammer og slo hull i en av plankene og begynte å dra i den. 
Profeten Mosa e ble opprørt, han sa: «Hva gjør du?! De tok 
oss gratis om bord, og du slår hull i den, så alle kan drukne. 
Sannelig, du har gjort en underlig ting!» Profeten Khadir  
e sa: «Sa jeg ikke at du aldri kommer til å klare å være  
tålmodig med meg?» Profeten Mosa e unnskyldte seg:  
«Ta meg ikke fatt for at jeg forglemte meg, og gjør ikke 
saken så vanskelig for meg.» Han hadde spurt ham, for han 
forglemte seg. Etter en liten stund passerte de noen vakter,  
og da de var kommet forbi vaktene, fikset han på det hullet 
han hadde laget i båten.   
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 De gikk av båten og fortsatte i lag langs kysten og 
videre inn mot en by. På veien så de noen barn leke sammen. 
Profeten Khadir e drepte en gutt av disse barna. Profeten 
Mosa e ble oppskaket av det han så, rasende sa han: e 
«Drepte du et uskyldig liv uten å ha rett til det i det hele tatt? 
e Sannelig, du har gjort en grusom ting!» Profeten Khadir 
e sa: «Sa ikke jeg til deg at du aldri kommer til å klare å 
være tålmodig med meg?» Profeten Mosa e sa: «Du gjorde 
en verre ting enn den forrige, derfor klarte jeg ikke å la være. 
Hvis jeg spør deg om noe etter dette, så ta meg ikke som ditt 
følge mer. Sannelig, du fortjener en unnskyldning fra meg.» 
Han fortjente en unnskyldning, for her måtte profeten Mosa 
ebryte avtalen, da loven han hadde mottatt fra Gud, krevde 
at man ikke skulle drepe.  
 De fortsatte inn mot byen. Da de var framme, ba de 
om litt mat, men folket der nektet å beverte dem. Et sted i 
byen så de en falleferdig mur. Profeten Khadir e rettet den 
opp med hånden. Profeten Mosa e sa: «Da vi kom fram til 
dem, nektet de å beverte oss, hvis du ville, kunne du i det 
minste ha bedt om lønn fra dem.» Profeten Khadir e sa: 
«Dette er avskjedens stund mellom meg og deg!» Det siste 
spørsmålet hadde profeten Mosa e stilt med vilje. For å 
være god mot dem som ikke er gode mot en, var jo som å 
beskrive profeten Mosa e og Israels barns forhold. Derfor 
var ikke det en merkelig sak for ham. Han tok tak i hans 
skjorte og sa: «Før du drar, fortell meg meningen bak det du 
gjorde!» 
 Profeten Khadir e svarte: 

 Nå skal du få høre sannheten om det du ikke klarte å  
 være tålmodig om. Vit at årsaken bak dem var godhet. 
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 Når det gjelder båten, tilhørte den ti brødre. 
Fem av dem var funksjonshemmede og fem arbeidet 
på havet. Jeg bestemte meg for å gjøre den mangelfull, 
for det stod en ond konge foran dem som tar alle  
defektfrie båter med tvang fra eierne uten å betale. 
Det var derfor jeg fikset den etter å ha passert kongens 
vakter.
 Når det gjelder den gutten, var foreldrene hans 
troende, og vi visste at hvis han levde videre, ville han 
bli vantro og vokse opp og påføre dem smertende sorg 
ved ulydighet og vantro, slik at de av kjærlighet til 
ham også skulle bli vantro. Derfor ønsket vi at Herren 
skulle gi dem en godtgjørelse som ville være bedre 
enn denne gutten i renhet (mer gudfryktig) og mer 
godhjertet mot foreldrene. 
 Hva muren angår, tilhørte den to foreldreløse 
gutter bosatt i byen. En skatt var begravd under den 
for dem. Faren deres var en rettskaffen mann, derfor 
ville Herren at de skulle vokse opp og grave ut skatten 
selv ved Herrens nåde. Hva jeg enn gjorde, det gjorde 
jeg ikke av meg selv, alt var Guds vilje. Det er  
sannheten om de hendelsene som du ikke klarte å 
bære med tålmod (Koranen 18:70–82).
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Profeten Mosas e bortgang
Profeten Mosa e så på siden av landveien ved en rød  
sanddyne, et steinkast unna Jerusalem, noen engler grave en 
grav. En grav som ingen hadde sett maken til før, den var 
ikke et trist syn for øyet. Faktisk var det et gledelig syn, den 
skinte. Han gikk bort og spurte: «Guds engler, hvem er det 
dere graver denne graven for?» De svarte: «En slik person 
som holder høy status hos Gud.» «Han må virkelig være 
høytstående hos Gud som skal få et slikt hvilested som jeg 
aldri før har sett», sa han. Englene spurte ham: «Ønsker du 
at dette hvilestedet skal være ditt?» «Ja, det er det jeg vil», 
svarte han. Englene ba ham legge seg i den og bringe tanker 
om Herren i sitt indre. Han gjorde som de sa, og åndet lett en 
siste gang, så ble hans sjel tatt. Profeten Mosa e ble 120 år 
gammel.    
 Profeten Mohammad s sa: «Jeg så Mosa, sønn av 
Imran under nattereisen, han var en brun, høy mann med 
krøllete hår.»



Oppgave 1

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

1. Israels barn var herskerne i Egypt. 

2. Faraoen kalte seg den høyeste guden.

3. Profeten Mosa e drepte en mann med vilje.  

4. Faraoen og egypterne druknet i havet.

5. Gud talte til profeten Mosa e.

6. Profeten Mosa e dro til Mekka fra Egypt.

7. Israels barn var Guds folk. 

8. Profeten Mosa e utførte mirakler ved staven. 

9. Egypterne ble hjemsøkt av disse plagene: tørke, 
storm, gresshopper, lus, frosker, blod, pest, mørke 
og alle førstefødte sønnenes død. 

10. Profeten Mosa e traff profeten Khadir e 
 der to fjell møtes.

11. Profeten Mosa e ble begravd like ved
 Jerusalem.

12. Under søket etter profeten Khadir e var
 profeten Mosa e alene.

13. Profeten Mosas e stav kunne forvandle 
 seg til en krokodille.
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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: Mosa, Haron, farao, Egypt, Khadir,  
havet, stav, tegn, flamme, slaver. 

H A R O N Q A S R G

Z X Å S L A V E R Ø

O I U Y T R E W Q Æ

B N E G Y P T M L I

Q S C V Y Å E B R N

H A V E T W G S V B

E Q W E T Y N U K I

M A S D O F G H J K

M S T A V L A Ø Æ M

A S R F G D H J K O

L A X C I V B N M S

F W E R T Y U I O A

Oppgave 2
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Oppgave 3

Svar Sett setningene i riktig rekkefølge ved å angi nr.

«Frykt ikke, du er blitt berget fra det ondsinnede 
folk!»
Han ble deres farao – kongen over kongene.

Slik krysset Israels barn Rødehavet, og egypterne 
druknet i det. 
«Gå du og din bror med Mine tegn.»

«Dette er Satans verk! Sannelig, han er en fiende 
som helt klart forviller!»
«Mosa! Sannelig, Jeg er Gud, den Allmektige, den 
Allvise.»
Det året guttebarn skulle få leve, ble profeten Haron 
e født.

Oppgave 4

A) Hva står i historien? 

 1. Hva hadde profeten Mosa e som han utførte  
        miraklene ved? 

 Svar: 

 2. Hvem ble rammet av plagene?

 Svar:
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 3. Hvem var egypternes slaver?  

 Svar:

 4. Hva utfordret farao Guds tegn med?  

 Svar:
 
B) Hva forteller historien? 

 1. Hva drømte faraoen?   

 Svar:

 2. Hva skjedde da vannet ble forvandlet til blod?   

 Svar:

 3. Hva var de tre underlige tingene profeten Khadir e  
        gjorde?  

 Svar:
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Alternativ: dommens dag, fortell om miraklene utført av  
profeten Mosa e, oppsummer det dere mener er det viktigste 

dere lærte av denne historien, lag en presentasjon om Nilen

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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