
 
 

Abrahams Barns montrar på Rinkeby bibliotek 
 

Judendom, kristendom och islam delar många berättelser. I montrarna kan du se och lyssna till 
några av dem. Hörlurar finns att låna vid informationsdisken mot lånekort. 

 
 
Scen 1: Bröder som bråkar – Isak och Ismael 

Abraham står utanför sitt tält som är vävt av gethår. Familjen har en fest för att fira att Abrahams 
hustru Sara inte längre behöver amma deras son Isak. Hagar – som också är hustru till Abraham 
– sitter bredvid tältet. Ismael – Hagars och Abrahams son – står i tältöppningen. Han retar sin 
yngre bror med en pinne och detta blir upptakten till det bråk som leder till att Sara tvingar 
Abraham att föra ut Hagar och Ismael i öknen och överge dem där.  

De hittar inget vatten och Ismael dör nästan av törst. Enligt muslimsk tradition kommer 
då en ängel och doppar sin vinge i den förtorkade och spruckna marken. En källa springer fram 
(enligt muslimsk tradition är detta källan Zemzem i Mecka). Hagar och Ismael dricker sig 
otörstiga och kan vandra vidare till Mecka, där de slår sig ner. Än idag vallfärdar muslimer från 
hela världen till källan Zemzem utanför Mecka.  
Bibeln: Första Mosebok 21 
Muslimsk legend   
 

Scen 2: Abraham testas av Gud 

Gud har sagt åt Abraham att offra sin son. Vilken son är det då? I judisk-kristen tradition är det 
Isak. I muslimsk tradition är det Ismael. Pojken bär på veden till offerbålet. Gud befriar Abraham 
från att genomföra detta fruktansvärda offer. När Abraham höjer kniven för att döda sonen hör 
han en röst. (I Bibeln är det en ängel – kanske Gabriel – som ropar. I Koranen är det Guds egen 
röst som hörs). Gud har fått det slutgiltiga beviset på Abrahams lydnad. Han visar en bagge som 
fastnat med hornen i en buske och Abraham offrar den till Gud. Sonen är fri. Det är till minne av 
denna händelse som muslimer firar den stora offerfesten. 
Bibeln: Första Mosebok 22 
Koranen: Sura 37:102-110 
 
Scen 3: Bröderna Esau och Jakob 

Längst fram till vänster står Esau och Jakob, Abrahams sonsöner och söner till Isak och Rebecka. 
Esau är utsvulten efter många timmars jakt i öknen och övertalar Jakob att ge honom den 
linssoppa som Jakob just har lagat.  

– Ge mig av det röda där, du får vad som helst av mig i stället, flämtar Esau. 
– Ge mig din förstfödslorätt, säger Jakob. 

Esau är för hungrig för att avstå och tänker inte på att det är hela arvet efter Isak som han 
avsäger sig. 

Flera år senare ligger Isak i sängen. Tiden har kommit när han ska dö och han vill ge sin 
välsignelse, det vill säga hela arvet, till Esau, den tvillingson som är äldst. Isak kallar till sig Esau 



och säger åt honom att han ska ta sin pilbåge, ge sig ut i markerna och skjuta ett djur och laga en 
av Isaks älsklingsrätter. Sedan kommer Isak att ge honom sin välsignelse. Rebecka, pojkarnas 
mamma, har hört samtalet mellan Isak och Esau. Hon älskar Jakob mer och vill att han skall få 
välsignelsen – och arvet. Hon säger:  

– Gå och hämta två fina killingar (det är getens ungar), så ska jag laga en av din fars 
älsklingsrätter. Den ska du sedan ge till honom.  

– Det går inte att lura pappa, säger Jakob. Esau är luden och jag är alldeles slät. Om pappa 
rör vid mig, kommer han att känna att jag inte är Esau. Jag kommer att stå där som en 
bedragare och dra över mig förbannelse i stället för välsignelse. 

– Den förbannelsen får komma över mig, min son, svarar Rebecka. Gör nu som jag säger 
och gå och hämta killingarna. 

Jakob gör som hans mor säger. Vi ser hur han knäfaller vid sin fars säng och tar emot 
välsignelsen. Den rödhårige Esau kommer hem från fälten med sitt djur och blir ursinnig över att 
ha blivit lurad. Jakob måste fly till sin morbror Laban. 
Bibeln: Första Mosebok 25:19-34; 27:1-28:5 

 
Scen 4: Josef i brunnen 

Jakob får sammanlagt tolv söner och en dotter med sina fyra fruar. Den näst yngste sonen heter 
Josef och det är honom Jakob älskar mest. Bröderna blir mycket avundsjuka och här har de just 
kastat Josef i en brunn för att bli av med honom. Josef sitter i brunnen. Till höger syns en 
köpman från Midjans land som räddar Josef ur brunnen och säljer honom i Egypten. 

Här skiljer sig berättelserna åt. I Bibeln står det att Josef blir tjänare hos Potifar, faraos 
rådgivare. I Koranen är det till Faraos eget hov han kommer. Potifars – enligt muslimsk tradition 
Faraos – hustru blir passionerat förälskad i honom. 
Bibeln: Första Mosebok 37:12-36 
Koranen: Sura 12 

 
Scen 5: Moses i vassen 

Många år senare är några kvinnor på väg ner till Nilen. Bland dem finns enligt Bibeln Faraos 
dotter. I Koranen är det Faraos hustru. Moses ligger i sin korg som hans mor har placerat i 
vassen för att rädda honom undan Faraos soldater. De har fått i uppdrag att döda alla israelitiska 
pojkar eftersom Farao är rädd att någon av dem skall ta ifrån honom makten. Farao Ramses II 
sitter på sin tron. Vid sin sida har han kattgudinnan Bastet, dotter till solguden Re. Hon är 
kärlekens och barnafödandets gudinna. Kvinnorna räddar livet på Moses och tar med honom 
hem och han får växa upp vid Faraos hov.  
Bibeln: Andra Mosebok 1: 1-22; 2:1-10 
Koranen: Sura 20:37f, 28:7f 
 
Scen 6: Moses får de tio budorden 

Moses har fått Guds uppdrag att föra sitt folk ut ur fångenskapen i Egypten. Han har varit uppe 
på berget Sinai där han fått tavlorna med de tio budorden, skrivna på stentavlor. En stor skara 
människor har väntat nedanför berget. De blir otåliga när Moses dröjer där uppe och ber Aron, 
Mose bror, att göra en gud till dem, som de kan be till. De samlar ihop alla guldsmycken och 
Aron gjuter en guldkalv som de sedan tillber. När Moses kommer ner och ser hur folket dansar 
kring guldkalven blir han så arg att han slår tavlorna i berget så att de går i småbitar.  
Bibeln: Andra Mosebok 20:1-17; 32:1-35 
Koranen: Sura 17:22f 
 



Scen 7: Jesu födelse 

Jesus är nyfödd och ligger i Marias knä. Bredvid står Josef och bakom gruppen ser vi ärkeängeln 
Gabriel, som nio månader tidigare kom till Maria med budskapet att hon skulle föda Jesus. Vid 
krubban står också de tre stjärntydarna, Kaspar, Melchior och Balthasar. De kallas också för ”de 
tre vise männen” eller ”heliga tre konungar”. De kommer från olika världsdelar och har följt den 
stora stjärnan till Betlehem för att finna Jesus och överlämna gåvor till honom. Vi kan läsa om 
Jesu födelse både i Bibeln och Koranen. 
Bibeln: Lukasevangeliet 2:1-21 
Koranen: Sura 3: 42-49  samt 19:16f 
 
Scen 8: Den stora fiskfångsten 

En välkänd berättelse ur Jesu liv: Några fiskare har arbetat hela natten utan att få någon fisk alls. 
På Jesu uppmaning flyttar Simon Petrus och de andra fiskarna sina båtar ut på djupare vatten och 
får så mycket fisk att båtarna håller på att sjunka. Efter denna fiskfångst lämnar Petrus och de 
övriga männen allt för att följa Jesus. 
Bibeln: Lukasevangeliet 5: 1-11 
 
Scen 9: Jesu död  

Vi ser de tomma korsen. På Jesu kors hänger hans kläder kvar. Enligt muslimsk tradition dog inte 
Jesus på korset. Det såg bara ut så. Gud tog honom i stället direkt upp till sig och han skall 
komma tillbaka på uppståndelsens dag.  
Bibeln: Matteus 27:45-56; Markus 15:33-41; Lukas 23:44-49; Johannes 19:25-37 
Koranen: Sura 4:156 
 
Scen 10 

Mohammeds kallelse 

Det är fastemånaden Ramadan. Mohammed mediterar inne i en grotta i berget Hira. Hans 
sandaler står utanför ingången. Ängeln Gabriel är på väg in i grottan med textrullen med den 
första uppenbarelsen från Gud. Den blir sedan sura 96 i Koranen. Den börjar så här: LÄS i din 
Herres namn! Enligt traditionen kunde profeten Mohammed inte läsa, men nu läser han denna 
uppenbarelse som inleder varje muslimsk gudstjänst. 

Mohammeds fru Kadidja och deras dotter Fatima sitter hemma och väntar på honom. 
Kadidja blir den första muslimen. Fatima gifter sig med profetens kusin Ali som kommer att bli 
den fjärde kalifen och ledare för den shiamuslimska grenen av islam. 
Koranen: Sura 96 
 

 

 

  


