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Profeten Adam e
Den gang ingenting fantes, fantes Gud, og Han var én og
alene. Så skapte Han universet ved det store smellet.
Gud lot englene bo i himlene og jinnene på jorden. På
jorden ble jinnene boende i lang tid, før misunnelse og hat
spredde seg blant dem. De stiftet ufred og begynte å drepe
hverandre. Da sendte Gud en hærskare med engler til dem
for å rense jorden for dem. Disse englene ble også kalt jinner,
for de var paradisets voktere. Deres leder var Satan.
Disse jinnene fra paradiset steg ned på jorden og jagde
dem som var der fra før, ned i elvedaler og ut på øyer. De
bosatte seg på jorden. Gud ga Satan myndighet over jorden
og jordens himmel og paradisets vakthold.
Satan tilba Gud noen ganger på jorden, noen ganger
i himmelen og noen ganger i paradiset. Det gjorde at han
ble hovmodig. Han sa i sitt indre: «Gud har gitt meg denne
myndigheten, for jeg er den beste engelen i Hans øyne!» Gud
sa til ham og hans hærskare: «Jeg er i ferd med å skape en
stedfortreder på jorden!» (Koranen 2:30). Engler er lydige og
ærbare skapninger skapt av Gud.
Englene spurte: «Skal du sette mennesket på jorden,
som vil skape ufred i den og drepe mange?» (Koranen 2:30).
Da svarte Gud: «Jeg vet det dere ikke vet!» (Koranen 2:30).
«Jeg er i ferd med å skape mennesket av leire. Når Jeg
fullkommengjør ham og blåser i ham Min ånd, knel da med
ansiktet ned i respekt for ham!» (Koranen 38:71–72), sa
Herren til englene. Gud formet profeten Adam e med
Sin hånd, slik at Satan ikke skulle føle seg større eller bedre
enn ham. Han skapte mennesket, og det var en kropp av
leire i førti år.
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Profeten Adam e var omtrent 38,5 meter høy. Etter det
blåste Gud en sjel inn i ham. Idet sjelen gikk gjennom hodet
hans, nøys profeten Adam e. Englene sa til ham: «Si: 'All
lovprisning er for Gud alene!'» Han gjorde som de sa. Gud
svarte: «Måtte din Herre vise deg nåde.» Så sa Gud: «Gå og
hils på englene, og hør på hva de hilser deg med, det skal
være din og din families hilsen.» Han gikk til englene og
sa: «Fred være med dere!» Englene svarte: «Fred være med
deg!»
Gud befalte alle englene å knele med ansiktet ned i
respekt for profeten Adam alene. Alle englene knelte, men
Satan nektet, for han var for hovmodig til å adlyde en
befaling som handlet om å vise en profet respekt.
Gud sa til ham: «Satan! Hva hindret deg i å knele i
respekt for det som Jeg selv skapte med Min hånd? Viste du
hovmod, eller var du av de høyerestående?» Satan svarte:
«Jeg er bedre enn ham! Du skapte meg av ild, mens Du
skapte ham av leire» (Koranen 38:75–76).
Gud sa til ham: «Kom deg ut herfra! Sannelig, du er
utstøtt! Sannelig, Min forbannelse vil være over deg til
dommens dag!» Satan hadde et ønske som han ba om at
Herren skulle oppfylle. Satan sa: «La meg være til dommens
dag, slik at jeg kan villede Adam og barna hans.» Gud ga ham
tillatelse til det, men samtidig advarte Han ham: «Du skal
ikke ha noe makt over Mine tjenere, men de som velger å
følge deg, vil være i din makt» (Koranen 38:77–83). Dette sa
Gud for å vise Satan hvor svak han er overfor de sanne troende.
Gud lærte profeten Adam e navn på alle ting, og
om deres nytte og unytte. Han lærte ham også navn på alle
englene og de menneskene som skulle være hans barn. Så
skapte Herren hans hustru fra ribbeinet hans. Hustruen fikk
navnet «Hawwa (Eva)».
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Gud samlet englene og spurte dem om navnene på
enkelte ting. Men de visste ikke navnene på dem. De kunne
ikke si noe mer enn: «Hellig er Du, vi vet ikke annet enn
det Du har lært oss.» Da kalte Gud på profeten Adam e og
spurte ham om det samme. Profeten Adam e sa navnene på
alle tingene mens englene hørte på. Gud sa til englene:
«Sa ikke Jeg til dere at Jeg vet om alt det skjulte i himlene
og på jorden, og Jeg vet om alt det dere viser og skjuler»
(Koranen 2:31–33).

Satan lurer profeten Adam e
Gud sa til profeten Adam e: «Bo du og din hustru i

paradiset!» Her ble man ikke trist og heller ikke sulten eller
tørst (Koranen 41:30, 20:118–119). Profeten Adam e og
Hawwa h kunne spise hvor de ville fra paradiset, unntatt
fra ett tre. Gud forbød dem å spise fra det: «Gå ikke engang
nær dette treet, eller så vil dere bli av dem som skader seg
selv» (Koranen 2:35).
Gud advarte dem også mot Satan og hans renker, og
fortalte dem tydelig at han var en fiende for dem. Gud sa:
«Måtte han ikke lure dere ut av paradiset, for da vil alt bli
vanskelig for dere» (Koranen 20:117).
Profeten Adam e og Hawwa h ble ført inn i
paradiset på en fredag, og de levde lykkelig der. Men det
varte bare til den dagen Satan kom og begynte å smi sine
renker, han hvisket til profeten Adam e: «Adam, skal jeg
vise deg et tre som hvis du spiser fra det, vil du aldri dø, og
du vil leve et evig liv?» (Koranen 20:120). Satan begynte å
pynte på ordene sine for at bedraget hans skulle synes bedre
i deres øyne. Satan sa: «Gud har forbudt dere å spise fra det
treet av frykt for at dere skal bli engler, eller at dere skal bo i
det for alltid og aldri dø» (Koranen 7:20).
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Han fortsatte å friste dem og sverge overfor dem.
Han lot som om han var deres venn og ønsket dem godt
(Koranen 7:21). Satan sverget ved Gud, og profeten Adams
e uskyldige og rene vesen kunne ikke tro at noen lyver
ved å sverge ved Gud. Han fortsatte og fortsatte helt til
Hawwa h strakte hånden mot treet og tok en frukt. Hun
spiste av den først, og så spiste også profeten Adam e av
den.
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Plutselig stod de nakne overfor hverandre og kunne se
hverandre nakne. De skyndte seg å dekke seg ved å klistre
paradistrærnes blader på kroppen. Så lød det en røst:
«Forbød ikke Jeg dere å spise fra det treet, og Jeg sa til dere
at Satan er deres soleklare fiende!» (Koranen 7:22). Da
beordret Gud dem å stige ned til jorden fra paradiset. Herren
sa: «Kom dere ned! Dere kommer til å være hverandres
fiender, og på jorden skal dere bo til en bestemt tid»
(Koranen 2:36). Profeten Adam e og Hawwa h steg ned
til jorden på en fredag. De følte at de hadde syndet, selv om
de var uskyldige og Satan hadde lurt dem. Men de angret og
gråt og bønnfalte om å bli tilgitt av Herren: «Vår Herre, vi
har klart å være urettferdige mot oss selv, og hvis ikke Du
tilgir og viser oss nåde, kommer vi i sannhet til å bli
av taperne» (Koranen 7:23).
Profeten Adam e ble skapt på en fredag, og han ble
ført inn i og ut av paradiset på en fredag.
Da lærte Gud profeten Adam e en skuddbønn som
han ba til Herren, og Herren tilga ham. Men før Gud la i
hjertet hans det som skulle føre til hans tilgivelse, vandret
han rundt og bare gråt. Aldri har noen grått så mange tårer
som ham. I 300 år så han ikke opp mot himmelen.
Da profeten Adam e hadde begått
glemsomhetsfeilen, bønnfalte han: «Min Herre, jeg
bønnfaller Deg i Mohammads navn om at Du skal tilgi
meg!» Gud spurte: «Hvordan kjenner du til Mohammad,
siden Jeg ikke har skapt ham ennå?» Han svarte: «Herre, da
Du skapte meg med Din hånd og blåste i meg fra Din ånd, i
det øyeblikket løftet jeg hodet og så at det stod på søylene til
tronen: 'Ingen er tilbedelsesverdig unntatt Gud, og
Mohammad er Hans sendebud!' Jeg innså at ved navnet Ditt
kan kun en slik persons navn stå som er Din mest elskede av
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alle skapninger.» Gud sa: «Du taler sant, Adam! Sannelig,
Jeg elsker ham mest av alle Mine skapninger. Du bønnfalte
Meg i hans navn, uten tvil tilgir Jeg deg. Hadde det ikke
vært for Mohammad, ville Jeg ikke engang ha skapt deg!»
Herren tilga ham, og det er disse ordene Gud skal ha lært
ham – frisket opp hans minne med.

Qabil (Kain) og Habil (Abel)
Profeten Adam e og Hawwa h levde et godt liv sammen
på jorden. Gud ga dem mange barn, Hawwa h pleide alltid

å bli gravid med to barn, en gutt og en jente. Den gutten og
jenta som delte sin mors liv, giftet seg ikke med hverandre,
men de kunne gifte seg med den som hadde blitt født før
eller etter dem.
Hawwa h fødte en sønn, han kalte de «Qabil», og
den jenta som ble født sammen med Qabil, var svært vakker.
Etter dette fikk hun en annen sønn, som de ga navnet
«Habil», men jenta som ble født sammen med ham, var
veldig stygg.
Habil ønsket hånden til Qabils søster, den vakre jenta.
Han fortalte det til faren og broren. Det likte Qabil svært
dårlig, han ble veldig sint. Han nektet å gifte sin vakre
søster med Habil, og stod fast på å gifte seg med henne selv.
Profeten Adam e ba sine sønner å bringe et offer for
Gud, slik at Herren kunne avgjøre hvem som stod nærmest
Ham. Offeret kunne være hva som helst, og den Gud godtok
offeret til, skulle få gifte seg med den vakre jenta. Begge
brødrene godtok forslaget til faren og skyndte seg av gårde
for å bringe et offer hver.
Habil var gjeter, så han tok med seg en sauebukk.
Denne sauebukken var den beste av hele saueflokken hans,
og han likte den best.
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Qabil var bonde, så han tok med seg
en bunt med grener av noen planter. Det var
ikke det beste han eide, tvert imot, faktisk var
det det verste han eide.
Etter at de hadde tatt med seg hvert
sitt offer, satte de det på en liten klippe
som hadde en flat og firkantet topp.
Spente av håp satte de seg for å
se hvem Gud ville godta offeret
til. Så begynte det å brenne på
himmelen, og plutselig lynte
det en ildflamme ned fra
himmelen.
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Den kom ned med dunder og brak og valgte sauebukken til
Habil. Begge ble stående og se på idet ildflammen steg opp
mot himmelen med sauebukken. Den råtne bunten med
grener ble liggende. Qabil ble svært sint da han forstod at
Gud hadde godtatt offeret til Habil, og at han nå skulle få
gifte seg med den vakre jenta. Han truet Habil etter at hans
offer ble liggende.
En dag skrek Qabil alt han kunne til broren: «Jeg skal
drepe deg!» Habil nektet å skade sin bror, enda han var sterkere
enn ham, men han fryktet Herren og hadde respekt for sin
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storebror. Habil sa: «Gud godtar fra de gudfryktige. Hvis du
løfter din hånd mot meg for å drepe meg, selv da vil jeg ikke
løfte min hånd mot deg for å drepe deg! For jeg frykter Gud,
Herren over all verden. Jeg vil at du skal bære synden for å
ha drept meg og din synd, slik at du blir av ildens beboere,
og det er straffen til de ondsinnede.»
Men sjalusien til Qabil flammet i ham og drev ham til
å angripe broren og drepe ham. Etter å ha drept ham ble han
sittende. Nå var han lei seg og tenkte på hva han skulle gjøre
med liket av broren. Idet han var i sine tanker, hørte han noe
ovenfra. Han løftet blikket opp mot himmelen.
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Der så han to ravner som sloss med hverandre, den ene
drepte den andre.
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Den ravnen som drepte den andre, fløy ned til bakken og
begynte å grave et hull ved å klore i jorden med klørne og
hakke i den med nebbet. Etter å ha gravd et hull i bakken,
kastet den den døde ravnen ned i hullet og la jord over.
Qabil så det og tenkte at han ikke engang klarte å gjøre det
en ravn klarte å gjøre. Han sa: «Ve meg! Klarte jeg ikke
engang å være lik denne ravnen, sånn at jeg kunne ha skjult
min brors lik?» (Koranen 5:27–31).
Qabil gravde et hull i bakken og la sin brors lik i det,
slik som ravnen gjorde før ham.
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Profeten Adams e bortgang
Da profeten Adam e lå for døden, sa han til sine sønner:

«Jeg ønsker å spise paradisets frukt.» Sønnene gikk av sted
for å oppfylle farens ønske. De begynte å lete etter den
frukten. På veien møtte de engler, og englene hadde med
seg et liksvøp, en spade for å grave hull og en bøtte for å
bære jord. Englene sa: «Adams barn, hvor er dere på vei
hen?» De svarte: «Faren vår er syk, han har ønsket seg
paradisets frukt.» Englene sa: «Vend hjem! Deres fars liv er
kommet til veiens ende.» Sønnene gjorde som englene sa,
og vendte hjem igjen. Da deres mor så englene, gjenkjente
hun dem og innså hva det betydde. Hun skyndte seg for å se
til sin mann, men han sa til henne: «La meg være, dette er
en sak mellom meg og min Herres engler!» Englene gikk
inn til ham og tok hans sjel ut av kroppen. Deretter badet de
kroppen hans, parfymerte den og svøpte liksvøpet om den,
så gravde de en grav for den og begravde den. Da de var
ferdige med å begrave ham, sa de til sønnene: «Dette er
deres måte å begrave på fra og med nå!»
Hawwa h døde året etter profeten Adam e.
Profeten Adam e er kjent som «menneskenes far», og
Hawwa h er kjent som «menneskenes mor».
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Oppgave 1
Sett ✔ hvis det er korrekt, og ✘ hvis det er feil.
1. Til å begynne med fantes bare Gud.
2. Gud skapte profeten Adam e av stein.
3. Englene visste bedre enn Gud.
4. Satan lurte profeten Adam e og Hawwa h.
5. Satan ønsker å vise menneskene den rette veien.
6. Navnet Hawwa h er Eva på norsk.
7. Profeten Adam e ble skapt på en fredag.
8. Qabil og Habil var gode venner.
9. Profeten Adam e bodde først på jorden.
10. Qabil så to ravner slåss.
11. Englene adlød ikke Gud.
12. Habil ofret det beste han hadde for Gud.
13. Qabils offer ble godtatt av Gud.
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Ordbank: Gud, Adam, ildflamme, profet, jinn,
Hawwa,
ravn, Satan,
engler, profet,
offer, paradiset.
Ordbank:
Gud, Adam,
ildflamme,
jinn,
Hawwa, ravn, Satan, engler, offer, paradiset.
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Oppgave 3
Svar Sett setningene i riktig rekkefølge ved å angi nr.
I 300 år så han ikke opp mot himmelen.
Men sjalusien til Qabil flammet i ham og drev ham
til å angripe broren og drepe ham.
«Måtte han ikke lure dere ut av paradiset, for da vil
alt bli vanskelig for dere!»
«Jeg er bedre enn ham! Du skapte meg av ild, mens
Du skapte ham av leire.»
«Jeg er i ferd med å skape en stedfortreder på
jorden!»
Så skapte Han universet ved det store smellet.
Habil ønsket hånden til Qabils søster, den vakre
jenta.

Oppgave 4
A) Hva står i historien?
1. Hva skapte Gud profeten Adam e av?
Svar:
19

2. Hva skulle englene gjøre når Gud blåste Sin ånd inn i
profeten Adam e?
Svar:
3. Hva skulle være hilsenen til Adams barn?
Svar:
4. Til hvilken dag fikk Satan frist?
Svar:
B) Hva forteller historien?
1. På hvilken måte viste profeten Adam e at han angret?
Svar:

2. Hvordan lurte Satan profeten Adam e og Hawwa?
Svar:
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3. Hvorfor drepte Qabil broren Habil?
Svar:

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.
Alternativ: Gud, engler, sjalusi, hovmodig eller paradiset
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Koranen lærer oss om denne unike historien,
der Satan og mennesket for første gang har noe å gjøre
med hverandre. Historien handler om lureri, sjalusi,
anger og tilgivelse.
I dette heftet vil du lære mer om historien om
profeten Adam e. Historien er gjengitt med tegninger.
Heftet inneholder oppgaver som utfordrer dine
kunnskaper om historien.
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