
Preken, 30.12.202 
Isa (a.s.) og hans profetskap 

ِ َكَمثَِل ٰاَدَمَؕ َخلَقَهُ ِمْن تَُراٍب ثُمَّ قَاَل لَهُ كُْن   ﴿ اِنَّ َمثََل ٖعيٰسى ِعْنَد ّٰللاه
 ﴾فَيَكُونُ 

 :ملسو هيلع هللا ىلص   َعْن أَبِى هَُرْيَرةَ قَاَل: قَاَل َرُسوُل ّللَاِ 

أَنَا أَْولَى النَّاِس بِِعيَسى اْبِن َمْريََم فِى الدُّْنيَا َواْْلِخَرِة، َواْْلَْنبِيَاُء    » 

َهاتُُهْم َشتَّى، َوِدينُُهْم َواِحٌد   «إِْخَوةٌ ِلعَالٍَّت، أُمَّ

Kjære brødre! 

Alle profeter, fra Adam (a.s.) til siste profet 
Muhammad Mustafa (fvmh), ble sendt som 
guider til samfunnet deres. De mottok 
åpenbaringer fra Allah, og formidlet ordrene og 
forbudene som kom fra han. De lærte folket sitt 
sannheten, og formidlet budskapet om å være et 
godt menneske, og være en oppriktig tjener for 
Allah. For å sikre sosial rettferdighet, beordret de 
å respektere rettighetene til de svake, beskytte 
deres kvinner, ikke nærme seg zina, og holde seg 
unna grusomhet og ondskap. Slik profeterte Isa 
(as) i samfunnet han ble sendt til.  Han ble født 
mirakuløst uten en far, fra Maryam, et 
kyskhetsmonument. Maryam tilhører familien 
Al-Imran, som er en av de fire adelige familiene 
nevnt i Koranen. Akkurat som i skapelsen av 
Adam ( as), så er Isa ( as) fødsel også et mirakel 
av Allah. Angående dette miraklet sier vår 
allmektige Herre: " Sannelig, Isas skapelse er i 
Allahs øyne helt likt Adams, som Han formet av 
leire, så sa Han til ham: «Bli!», så han ble til."1 
Dette miraklet som vår mor Maryam bar i magen, 
var både en stor prøve for henne og ga folk et valg 
om tro og vantro.  

 

Kjære brødre! 

Da Isa (a.s.) ble gitt plikten til å være profet i en 
alder av 30 år, arbeidet han umiddelbart hardt 
ved å informere folket sitt om det som ble 
åpenbart til han. Han inviterte sitt folk til å 
akseptere Allah som eneste skaperen, og kun 
tjene ham. Han kom med guddommelige 
oppfordringer som handlet om å tro på Allah og 
dommedagen, og gjøre gode gjerninger. Han 
fortalte sitt folk om at han godkjente Toraen gitt 
til Mosa (a.s.) før ham. Men folket hans trodde 
ikke på han. Deretter viste han ulike mirakler, 
som blant annet å helbrede de som hadde en 
dødelig sykdom, reise opp de døde, og åpne 
øynene til de blinde. Til tross for alle disse 
miraklene, så folket hans på dette som magi og 
godtok ikke invitasjonen hans. Deretter, da Isa 
kjente deres fornektelse, sa han: "Hvem er mine 

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

hjelpere på Allahs vei?" Apostlene sa: 'Vi er 
hjelperne på Allahs vei. Vi trodde på Gud. De sa: 
'Bær vitnesbyrd, vi er muslimer'."2 Som enhver 
profet ble Isa (as) testet med sitt folk, og til tross 
for alle vanskelighetene han møtte, ga han aldri 
opp i denne velsignede veien. Allah den 
allmektige sier i Koranen: "Da Allah sa: «Å, Isa! 
Jeg kommer til å fullføre alderen din, og Jeg skal 
til å løfte deg opp til Meg (i himlene) og berge 
deg fra de vantro og gjøre dem som følger deg, 
opphøyd over (disse) vantro til oppstandelsens 
dag. Deretter skal dere alle vende tilbake til 
Meg, så vil Jeg dømme mellom dere om det dere 
pleide å strides om.»3 Slik bevarer Allah han i 
hans nærhet.  

 

Kjære brødre! 

Isa ( as) er Allahs tjener og Rasool, og det han 
etterlot oss er arven fra hans velsignede kamp. 
Han kjempet for etableringen av sosial fred og 
rettferdighet. Han hadde som mål å hindre folk 
fra raseri, ondskap og gjøre andre dårlige 
gjerninger. Uten tvil, selv om alle profeter levde i 
forskjellige århundrer, formidlet de den samme 
religionen og utførte den samme invitasjonen. 
Profet Muhammed sier (fvmh): "Jeg er den 
nærmeste av mennesker til Isa, Maryams sønn, 
i denne verden og den neste. Profeter er brødre 
med separate mødre og fedre; deres religion er 
én.»4 . Slik gjør profeten oss ( fvmh) oppmerksom 
på dette.  

 

Kjære brødre! 

I morgen er det 31. desember. Ifølge den 
gregorianske kalenderen vil vi ha lagt ett år bak 
oss. Vi må holde oss selv ansvarlige i denne 
verden, før vi blir holdt ansvarlige i 
dommedagen. La oss ikke feire på en umoralsk 
måte i denne verden, hvor profeter også levde 
som ydmyke mennesker. For en muslim er det 
ingen forskjell mellom denne natten og en 
hvilken som helst 
annen natt. Vi må 
utnytte hvert eneste 
minutt som vi har til rådighet, og forsøke å gjøre 
gode handlinger til enhver tid. Vi må tenke 
gjennom hva vi har gjort så langt, ta bevisste 
beslutninger om resten av livet og sette oss 
nyttige mål. La oss oppmuntre familien vår til å 
være med på programmer i moskeen, for å kunne 

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



oppnå samhold og spriturell opplevelse. 
Samtidig er det viktig at vi forteller barna våre 
om profetenes velsignede liv og utfordringene de 
gikk gjennom. Måtte Allah gi oss muligheten til å 
lære av disse velsignede kampene til profetene, 
ta vare på arven de etterlot oss, og leve et liv i 
samsvar med det Islam oppfordrer til gjennom 
hele livet.  


