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Profeten Noh (Noah) e

Menneskene levde i fred og harmoni og med riktig tro – de 
tilba ikke noen andre enn Gud den Ene og den Sanne – i  
flere århundrer etter profeten Adam e. Men så ble de  
rammet av en stor tragedie. 
 Fem svært rettskafne mennesker døde, de var de beste 
som levde på jorden på den tiden. De het følgende: Wadd, 
Sowa, Yaghoth, Yaoq og Nasr. Folk ble veldig lei seg da  
disse fem døde, og de stod ved gravene deres og gråt og  
gråt. Satan så på dette som en gyllen mulighet, og fylte  
deres tanker med å lage statuer av disse rettskafne mennene, 
slik at de kunne minnes dem. Dette virket som en god idé,  
og de gjorde det. Etter å ha laget disse statuene plasserte de 
dem på samlingsplassen. 
 Tiden gikk og mange generasjoner passerte, folk 
glemte helt historien bak disse statuene. Det ene ledet til det 
andre, og plutselig hadde folk begynt å tilbe disse statuene 
som om de skulle være guder. 
 Gud valgte å sende profeten Noh e i denne mørke  
tiden – ti århundrer etter profeten Adam e – siden  
tilbedelsen av disse statuene hadde spredd seg, og det hadde 
blitt mer og mer av andre synder. Profeten Noh e ble sendt 
for å rettlede folk tilbake til tilbedelse av én Gud. Han var 
det første sendebudet som Gud sendte til menneskene for å 
føre dem ut av deres ville veier, og han var en overbærende 
og takknemlig tjener av Gud. Han var godt ansett blant  
folket sitt takket være sin gode væremåte mot andre  
mennesker. 
 En dag gikk profeten Noh e til folket for å invitere 
dem til den sanne troen, for at de skulle kun tilbe Gud, og 
avstå fra det å tilbe avgudsstatuene, som verken kunne gjøre
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dem godt eller skade dem. Profeten Noh e sa: «Mitt folk, 
tilbe Gud alene, det finnes ingen tilbedelsesverdig Herre for 
dere utenom Ham!» Men folket nektet å høre på ham, de  
begynte heller å beskylde ham for å fare med løgn, og mente 
at han bare ville villede dem. For at de skulle forstå at han 
ikke var en løgner, sa profeten Noh e: «Mitt folk, jeg  
ønsker ikke å villede dere, faktisk er jeg et sendebud fra all 
verdens Herre. Jeg viderebringer Herrens budskap og gir  
dere et godt råd» (Koranen 7:59–62).
 Profeten Noh e gjorde sitt ytterste for å invitere 
folket, derfor forbedret han måten å invitere dem på. Han 
begynte nå å invitere dem i det skjulte og det åpne, når de  
var alene, og når de var flere, og om dagen og kvelden. 
 En gang inviterte han dem på en veldig oppmuntrende 
måte, slik at de skulle forstå hva de hadde å vinne hvis de 
adlød Herren. Han sa: «Be om tilgivelse fra Herren, Han er 
i sannhet alltilgivende. Han vil sende kraftig regn over dere 
fra himmelen, og hjelpe dere ved rikdom og barn og la hager 
vokse og elver strømme for dere» (Koranen 71:10–12).  
 En annen gang ville han at de skulle forstå at Guds 
skaperverk er uten like, og at Skaperen også er uten like.  
Han sa: «Har dere ikke sett hvordan Gud har skapt syv  
lagvise himmelsfærer i samsvar med hverandre og fått  
månen til å skinne i dem og gjort solen til en lyskilde?» 
(Koranen 71:15–16). 
 Ved et annet tilfelle sa han for at de skulle frykte  
Herren: «Jeg er sendt som en tydelig advarer for dere om 
at dere ikke skal tilbe noen andre enn Gud! Jeg frykter en 
smertelig dags straff for dere!» (Koranen 11:25–26).
 Noen fra folket til profeten Noh e valgte å tro, men 
de var de fattige og svake blant folket. Når det gjaldt de  
velstående og mektige, fortsatte de å så tvil i folks hjerte om 
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profeten Nohs e invitasjon til den sanne troen. De pleide å 
si: «Han er intet annet enn et menneske som dere, han ønsker 
å være dere overlegen. Hvis Gud hadde villet, ville Han ha 
sendt ned engler» (Koranen 23:24). De fortsatte med å si at 
de ikke skulle gi slipp på avgudene: «Wadd, Sowa, Yaghoth, 
Yaoq og Nasr» (Koranen 71:23). Etter det begynte de i det 
skjulte å spre rykter om at profeten Noh e var besatt.

De fattige og svake tror    
En dag gikk profeten Noh e til folket som vanlig for å  
invitere dem til sitt kall – å bare tilbe Gud den Ene og den 
Sanne. Folket sa: «Noh, vi ønsker å anta troen på det du 
sier, men vi har et krav. Det er at du forlater disse fattige og 
elendige som tror på deg. Det passer seg ikke for oss å være 
sammen med dem, eller å bli kalt en av dem.» Profeten Noh 
e svarte ydmykt: «Jeg kommer ikke til å drive vekk de  
som tror. Sannelig, de vil få møte Herren, men jeg ser i  
sannhet dere som et uvitende folk. Mitt folk, hvis jeg driver 
dem vekk, hvem skal da redde meg fra Guds vrede?»  
(Koranen 11:27–30). 
 I flammende raseri skrek de til profeten Noh e:  
«Hvis ikke du holder opp, skal vi steine deg!» (Koranen 
26:116). Profeten Noh e valgte å gå fra dem uten å bry seg 
noe om trusselen. 
 Han gikk videre, og på veien fortsatte han med å  
invitere folk til Gud. Men folket kom stormende mot ham  
og angrep ham, de slo og slo ham til han falt bevisstløs om 
på bakken. Så løftet de ham opp og kastet ham i veikanten, 
og der lot de ham ligge og gikk av sted. 
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 Men dette skremte ikke profeten Noh e, det første 
han gjorde etter denne hendelsen, var å invitere folk til Gud. 
Han fortalte folk det Gud hadde åpenbart for ham. Slik stod 
han på for Herrens sak i omtrent 950 år. Det var blitt en  
tradisjon blant folket å lære barna å forsverge profeten Noh 
e. 
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 Folket ble lei av ham. Sinte sa de til hverandre: «Hva 
skal vi gjøre med denne mannen, han går ikke lei av å preke 
til oss, og det hjelper ikke å slå eller skremme ham?» En av 
dem sa: «Det beste er å ikke høre på ham, vi bør bare putte 
en finger i hvert øre, og når vi ser ham, drar vi kappen over 
hodet. Slik vil vi verken se eller høre ham.» Dette forslaget 
ble tatt godt imot av de andre. De bestemte seg for å gjøre 
det, og slik gjorde de også. Hver gang de så profeten Noh  
e, trakk de kappen over hodet og puttet en finger i hvert 
øre. Profeten Noh e ble veldig lei seg av denne  
oppførselen. 
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 Han klagde til Gud om deres atferd. Herren opplyste 
ham med å si: «Nå vil aldri noen andre av ditt folk tro  
utenom dem som allerede tror. Bli du ikke trist av det de 
gjør» (Koranen 11:36). 
 Da profeten Noh e forstod at det var nytteløst å kalle 
dette folket til Gud, hevet han hendene og ba til Herren: 
«Herre! La Du ikke en eneste vantro være igjen boende på 
jorden!» (Koranen 71:26). Herren hørte hans bønn og  
befalte ham å bygge arken.
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Arken bygges
Profeten Noh e var snekker, men han visste ikke hvordan 
han skulle bygge en ark, for det fantes ikke hav eller elver  
i nærheten av byen hans. Gud gjorde det klart for ham  
hvordan han skulle bygge arken. 
 Profeten Noh e begynte å samle treverk, han sagde 
det i forskjellige størrelser. 
 Slik fortsatte han å samle treverk og sage det opp for 
å bygge arken. Nå fikk han ikke gått så mye til folket for å 
invitere dem til Gud, for han var opptatt med å bygge arken. 
Derfor ble det mindre og mindre av å gå til folket, og mer  
tid ble brukt på å bygge arken.  
 Folket sa: «Noh jobber med en farlig sak! Han har gitt 
oss helt opp, han kaller oss ikke engang til sin Gud lenger,  
og det har han alltid gjort.» De valgte å gå og besøke ham, 
og der så de at han var opptatt med å bygge noe stort.  
Profeten Noh e sagde og sagde planker i forskjellige  
størrelser. Folket spurte: «Hva er det du har tenkt å bygge 
med disse plankene?» Profeten Noh e svarte: «Sannelig, 
Herren har befalt meg å bygge en ark (et skip).» Folket  
gapskrattet av fornøyelse. Ordene til profeten Noh e var  
ga lskap i deres ører. Mens de fortsatt lo, sa de for å gjøre 
enda mer narr av ham: «En ark! Og hvor skal så denne  
arken seile, vi har jo ikke hav i nærheten, ikke engang en  
liten elv?» Rolig og behersket sa profeten Noh e: «Snart 
skal dere få se hvordan den seiler.» Folket gikk av sted  
mens de lo og moret seg med å blunke og dytte til hverandre.
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Syndfloden
Endelig kom den dagen da profeten Noh e ble ferdig med  
å bygge arken, den hadde tre dekk. Gud befalte profeten  
Noh e å ta om bord et par – hankjønn og hunkjønn – av 
alle arter (Koranen 11:40), slik som dyr og fugler og andre 
skapninger.  
 Profeten Noh e gjorde som Herren befalte. På det 
nederste dekket skulle dyrene være, på det midtre skulle  
fuglene være, og på det øverste dekket skulle de troende  
være sammen med profeten Noh e. 
 Avgangens tid nærmet seg. Vannet boblet fram fra 
jordens ovn (overflate), som om det skulle være flammende 
flammer. Profeten Noh e og de som trodde med ham, 
skyndte seg å gå om bord i arken. Gud sa: «Stig om bord  
i den, i Guds navn er dens seilas og dens ankerplass»  
(Koranen 11:41).
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Profeten Nohs e folk kom skrikende ut i gatene. Idet han 
stod og så på dette, fikk han plutselig øye på sin sønn blant 
alle de andre. Hans sønn var også av dem som nektet å tro  
på ham, og nå løp han for livet. Profeten Noh e ble  
bekymret da han fikk øye på sønnen. Han ropte på sønnen: 
«Sønn! Stig om bord med oss, og vær ikke sammen med de 
vantro!» Sønnen så hovmodig på faren, han nektet og var sta, 
så skrek han høyt til faren: «Jeg skal med det samme søke  
ly i et fjell, det vil berge meg fra vannet.» Men profeten  
Noh e visste det han ikke visste. Trist og sorgfull sa han: 
«Det finnes ingen som kan berges fra Guds befaling i dag, 
unntatt den Han viser nåde!» Men sønnen ville ikke lytte og 
gjorde som han ville, han forble sta og hovmodig. Så kom 
bølgen og rev ham med seg, og han ble av dem som druknet. 
Profeten Noh e gråt og kalte på Herren: «Herre!  
Men sønnen min er jo av familien min […]» Herren sa: 
«Noh! Sannelig, han er ikke av familien din, for handlingene 
hans var ikke gode. Spør Meg ikke om det du ikke har  
viten om.» 
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 Profeten Noh e innså at det ikke var hans oppgave å 
spørre Gud om Hans avgjørelse. Han bønnfalte Herren om 
tilgivelse: «Herre! Jeg søker vern hos Deg mot å spørre Deg 
om det jeg ikke har viten om, og hvis Du ikke tilgir meg og 
viser meg nåde, vil jeg bli av taperne.» Gud tilga ham  
(Koranen 11:42–43, 45–47). 
 Arken seilte på rasende, skyhøye bølger som drev den 
av gårde. Profeten Noh e ba til Gud, slik som Herren hadde 
lært ham: «Herre! La meg lande på en velsignet destinasjon. 
Du er den beste til å landsette» (Koranen 23:29). Da befalte 
Herren: «Jord, oppsluk vannet ditt! Himmel, stans nedbøren 
din!» Himmelen stanset den kraftige nedbøren, og jorden 
slukte alt vannet. Arken stanset på det tørre landet – fjellet 
al-Jodi (Koranen 11:44). Gud sa til Sin profet: «Noh! Gå fra 
borde med fred og velsignelser fra Oss, som er over deg, og 
med de flokkene som er med deg» (Koranen 11:48). Profeten 
Noh e og de troende steg av arken, så ble dyrene og fuglene 
som var om bord i arken, satt fri. Nå kunne de leve fritt i det 
nye landet. 
 Profeten Noh e fikk tre sønner: Sem (Sam), Ham og 
Jafet (Yafith).
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Oppgave 1

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

1. Profeten Noh e var det første sendebudet 
sendt av Gud.

2. Gud befalte profeten Noh e å bygge et hus.

3. Alle ville tro på profeten Noh e. 

4. Syndfloden var en stor oversvømmelse.

5. Profeten Noh e ville ikke ha fattige følgere.

6. Folket slo profeten Noh e.

7. Fem svært rettskafne menn døde.

8. Folk lagde statuer av de fem rettskafne.

9. Til å begynne med hatet folket profeten Noh e.

10. Profeten Nohs e sønn var troende.

11. Folket spredde rykter om profeten Noh e.

12. Profeten Noh e ville at de skulle forstå at   
Guds skaperverk er uten like.

13. Folket gjorde narr av profeten Noh e.
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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:  Noh, ly, syndfloden, bygge, fjell, 
flammer, snekker, bølger, sønn, arken, tro.

C A R Q Æ A T F Y B

S B O Z X D B R R Ø

D Y L N P S E C K L

F G N M O K U I D G

I H J D K H N L F E

Ø Y F E F J E L L R

A Å N J I L R W A K

N S B V Y H O V M N

V E Ø B L N M D M O

X C K N B Y G G E Z

A S D R N F G H R N

E O R T A U I O P S

Oppgave	2
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Oppgave 3

Svar Sett setningene i riktig rekkefølge ved å angi nr.

Nå kunne de leve fritt i det nye landet.  

Etter å ha laget disse statuene plasserte de dem på 
samlingsplassen. 

Fem svært rettskafne mennesker døde.

Arken seilte på rasende, skyhøye bølger som drev 
den av gårde.

«Sannelig, Herren har befalt meg å bygge en ark  
(et skip).»

Men folket kom stormende mot ham og angrep 
ham, de slo og slo ham til han falt bevisstløs om på 
bakken.  

«Stig om bord i den, i Guds navn er dens seilas og 
dens ankerplass.»
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Oppgave 4

A) Hva står i historien? 

 1.  Hva ble profeten Noh e sendt for av Gud?

 Svar: 

 2.   Hva var det profeten Noh e hadde med seg til folket?

 Svar:

 3.  Hva hadde folk å vinne hvis de adlød Herren?

 Svar:

 4.  Hvor mange år kalte profeten Noh e dem til Gud?

 Svar:

B) Hva forteller historien? 

 1.  Hvordan skulle folket overse profeten Noh e? 

 Svar:
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2.  Hvordan lurte Satan profeten Nohs e folk? 

Svar:

3.  Hva skulle profeten Noh e bygge, og hva sa folk til ham? 

Svar:
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Alternativ: å gjøre narr av eller mobbe andre,  
troen, sendebud, Guds skaperverk

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.
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