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Historien om profeten Ayyob (Job) e

Profeten Ayyob e stammet fra barna til Isau (Esau), sønn  
av profeten Ishaq (Isak) e. Hans hustru het Rahmah, hun 
var datter til Efraim, sønn av profeten Yosof (Josef) e. 
 Profeten Ayyob e var en rik mann. Ingen var så rik 
som ham. Han hadde 7000 småfe, 3000 kameler, 500 par  
okser og 500 eselhopper som hadde ett eller flere føll hver, 
500 mål åkerjord, 500 slaver, og hver slave hadde kone og 
barn. Han hadde massevis av penger og egne barn. Han var 
en god mann, alltid snill og gavmild mot de trengende. Han 
nektet aldri en trengende som ba om å få noe fra den  
godheten Herren hadde vist ham. Han hjalp den veifarende 
som hadde kommet seg til hans land, men ikke hadde nok til 
å komme seg tilbake. Han nøt Herrens gaver i 70 år, men alt 
dette skulle han miste, og bli rammet av en forferdelig  
sykdom. Ingen av hans kroppsdeler skulle være friske,  
utenom hjertet og tungen. Til tross for en så tung motgang 
brukte han de to friske kroppsdelene til å tenke på og nevne 
Gud om dagene og nettene. Han var tålmodig og håpet på  
det beste fra Gud. 

Satan angriper
Profeten Ayyob e takket og priste Herren som vanlig.  
Satan sa til Gud: «Gud, jeg har sett litt på saken til Din  
tjener Ayyob! Du har gitt ham rikelig med gaver, derfor  
takker han Deg. Du har gitt ham helse og velvære, derfor  
priser han Deg. Hvis du fratar ham alt Du har gitt ham og 
setter ham i vansker, vil det nok hindre ham i å tilbe og prise 
Deg. Han vil til og med slutte å være Deg lydig.» Gud sa: 
«Jeg gir deg makt over hans eiendom, men ikke ham!»  
Satan ble veldig glad og samlet alle sine djevler, og stolt sa 
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han: «Jeg har fått makt over Ayyobs eiendom! Det er en slik 
plage som selv de mest standhaftige ikke holder ut. Fortell 
meg hva slags krefter dere har.» Den ene djevelen sa: «Jeg 
evner å bli til en virvelvind av ild, og brenne til aske alt jeg 
kommer over.» Satan likte det han hørte, han sa: «Når du  
ser kamelene til Ayyob beite, brenn dem alle opp!»
 Folk var opptatt med sitt, som vanlig. Plutselig kom 
det en virvelvind av ild som brente opp alle kamelene til  
profeten Ayyob e sammen med gjeterne. 
 Satan skyndte seg å forvandle sitt utseende til en av 
kamelpasserne og sa: «Ayyob! Det kom en virvelvind av ild, 
den omringet alle kamelene og gjeterne, og brant dem til 
aske.» Profeten Ayyob e svarte: «All lovprisning er for  
Gud alene! Han som ga dem til meg, tok dem tilbake.»  
Satan sa: «Det var Herren som sendte ilden over dem fra 
himmelen, den brant dem alle opp.» 
 Folk ble forbauset og begynte å si at profeten Ayyobs 
e Herre ikke var med ham lenger. Men disse ordene skadet 
ikke profeten Ayyobs e tro, han sa: «All lovprisning er for 
Gud alene! Han ga meg alt det, og Han tok det tilbake. Han 
er prisverdig uansett hva. Jeg ble født naken fra min mors liv, 
og det er naken jeg skal vende tilbake i jorden, og naken skal 
jeg stå opp hos Herren. Hvis Herren låner deg noe, har du  
ingen rett til å være hovmodig. Når Han tar tilbake det  
Han har lånt deg, bør du ikke føle deg ulykkelig. Du må 
alltid huske at Gud har større rett til den tingen, og at Han er 
din Herre.» Satan forstod at han ikke klarte det han ønsket.  
 Satan gikk tilbake til djevlene, og sa: «Hvilken kraft 
har dere nå til å gjøre noe? Jeg klarte ikke engang å såre 
hans hjerte.» En djevel sa: «Jeg har en slik kraft at hvis jeg 
skriker, dør alle levende som hører det skriket. Hvis du  
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ønsker, så kan jeg gjøre det?» Satan sa: «Gå og gjør slutt på 
småfeet og deres gjetere.» Djevelen sløste ikke noe tid, han 
stilte seg i midten av småfeet og gjeterne, så skrek han. Idet 
de hørte skriket, døde de alle på stedet. Satan skyndte seg å 
forvandle utseendet sitt og villede profeten Ayyob e, men 
han fikk det samme svaret som sist. Han ble oppgitt, og gikk 
tilbake til djevlene. 
 Satan sa: «Hvilken kraft har dere nå til å gjøre noe? 
Jeg klarte ikke engang å såre hans hjerte.» En djevel sa: 
«Hvis jeg vil, kan jeg bli en storm som kan ta med seg alt!» 
Satan sa: «Kom deg av sted til åkrene og oksene som går for 
plogen!» Djevelen gjorde som hans mester befalte. Plutselig 
kom det en storm, og alt som fantes på åkrene, forsvant. Det 
virket som om det aldri før fantes noe der. Nå forvandlet  
Satan sitt utseende til bestyreren av åkerarbeiderne. Han gikk 
til profeten Ayyob e, men heller ikke denne gangen var 
svaret noe annet enn de to forrige gangene.  
 Slik fortsatte det til Satan hadde klart å utslette alt  
profeten Ayyob e eide. Da vendte han tilbake til himmelen, 
og sa til Gud at han ønsket makt over profeten Ayyobs e 
barn. For hvis han fikk det, ville han ikke takle den  
prøvelsen. Gud sa: «Gå, du har makt over hans barn!» 
 Full av iver fløy han ned til det palasset der barna til 
profeten Ayyob e var. Satan løftet hele palasset og kastet 
det ned på hodet. Alle i palasset døde. Atter en gang  
forvandlet han utseendet sitt og dro til profeten Ayyob e. 
Han fortalte hva som hadde hendt med barna. For å svekke 
profeten Ayyob e begynte han å fortelle grundig om  
hvordan barna ble skadet, og hvordan de døde. Profeten 
Ayyob e var fortsatt fast i troen selv om han ble veldig trist.
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 Satan ville ikke gi seg, han ba om makt over profeten 
Ayyobs e helse. Gud sa: «Gå, du har fått makt over Ayyobs 
kropp, men over hans tunge og hjerte skal du ikke råde!» 
 Denne makten fikk Satan for at profeten Ayyob e 
skulle få større belønning hos Gud, og for at han skulle være 
et forbilde for alle som velger tålmodighetens sti.   
 Satan så profeten Ayyob e og gikk til angrep. Satan 
kom forfra og blåste inn i neseborene hans. Det gjorde at 
profeten Ayyobs e kropp begynte å brenne innvendig som 
ild. Så kom det verkende byller på hele kroppen, fra hodet  
til føttene. Disse byllene lignet kyllinglever, og de klødde. 
Profeten Ayyob e begynte å klø seg med neglene, til alle 
neglene falt av. Han tok en grov duk og klødde seg med den, 
men den ble revet i filler. Så tok han spisse og grove  
keramikkbiter og klødde seg med dem, etter det med  
spisse steiner. Han klødde og klødde til kjøttet hans begynte 
å sprekke – det luktet vondt og ble helt brent. 

Sykdommen
Sykdommen hans forlenget og forverret seg. Vennene hans 
sluttet å sitte hos ham. Slektningene hans forlot ham. De tok 
ham ut av landet og kastet ham på en søppelfylling. Der  
bygget de et lite hus for ham. Alle som en gang pleide å be 
ham om ting, sluttet å omgås ham. Selv de tre fortrolige  
vennene hans unngikk ham. Alle sluttet å føle med ham 
unntatt hans hustru. Hun var trofast og tok seg av ham. Hun 
glemte ikke at han alltid hadde vært god mot henne. Hun ble 
hos ham og pleiet ham, hjalp ham med å gå på do og vasket 
og stelte ham. 
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 De tre fortrolige vennene til profeten Ayyob e pleide 
å beskylde ham for å ha gjort noe så syndig at Gud hadde latt 
den verste sykdommen ramme ham. 
 Da de fikk høre at sykdommen hans var blitt enda 
verre, kom de for å besøke ham. De sa til ham at han burde 
angre sin synd som hadde ført til denne lidelsen. 
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Den trofaste hustruen
Hustruen hans ble svakere og hadde heller ikke mye igjen av 
penger. Nå måtte hun arbeide hos andre for å tjene nok, slik 
at hun kunne sette mat på bordet for seg og ektemannen.  
Hun stod fast ved mannens side uansett tilstand. De hadde 
mistet alt av barn og eiendom, fortsatt var hun med ham og 
gjorde alt hun kunne for ham. 
 Det finnes ikke maken til profeten Ayyobs e tålmod, 
og heller ikke finnes det maken til hans sykdom. Han led i  
18 år av denne sykdommen. 
 En dag spurte Satans djevler om hvordan han hadde 
fått profeten Adam e lurt ut av paradiset. Satan svarte at 
han gikk fram gjennom hans hustru. Djevlene foreslo at det 
var det han også måtte gjøre mot profeten Ayyob e. De var  
sikre på at profeten Ayyob e ikke kunne gjøre imot  
hustruens vilje, og de visste godt at det ikke var andre enn 
hun som gikk nær ham. 
 Satan kom seg av gårde til profeten Ayyobs e hustru. 
Han forvandlet utseendet sitt til en manns og stilte seg foran 
henne. Han spurte: «Hvor er din mann?» Hun svarte: «Det er 
denne mannen som ligger og klør sine byller, og det kryper 
insekter i kroppen hans.» Satan likte godt å høre det hun sa. 
Han minte henne på de herlige dagene, den gang alt var godt 
og storartet. Han nevnte for henne det de en gang eide, og 
hvor skjønn profeten Ayyob e var før sykdommen. Så  
nevnte han den smerten de var fanget i nå, og at den aldri 
skulle ta slutt. Da hans hustru hørte at det aldri skulle ta slutt, 
skrek hun av sorg. 
 Satan ble mer sikker i sin sak, nå kunne han vinne 
over henne, for skriket hennes var tegn på at tålmodet hennes 
hadde tatt slutt, tenkte han. Han hentet en geitekilling til  
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henne og sa: «Ayyob bør slakte denne geitekillingen i  
avgudenes navn, slik vil han bli frisk.»
 Hun gikk til ektemannen idet hun jamret seg i sorgen. 
Hun sa: «Hvor lenge skal Herren la deg leve slik i  
elendigheten? Hvor ble det av våre barn, eiendom og venner? 
Hvor ble det av din skjønnhet? Ta denne geitekillingen og 
slakt den i avgudenes navn, og se, smerten vil forsvinne  
og du vil leve et godt liv på nytt!» Profeten Ayyob e sa: 
«Guds fiende kom til deg og blåste i deg. Måtte du bli  
fordervet! De barna og den eiendommen som du gråter over, 
si meg, hvem ga deg alt det?» Hun svarte: «Gud!» Så spurte 
han: «Hvor lenge nøt vi livet?» Hun sa: «I 70 år!» Profeten 
Ayyob e spurte: «Hvor lenge har denne plagen vært over 
oss?» Hun svarte: «Syv år og noen måneder, men hvis du ber 
til Herren, vil Han fjerne denne plagen!» Profeten Ayyob e 
svarte: «Jeg har levd godt og vært frisk i over 70 år, dette er 
lite i forhold til det. Jeg skylder Gud over 70 års tålmod!» 
Dette falt henne tungt for brystet, men hun fortsatte å arbeide 
for å mate ektemannen. Slik gikk det en lang stund.
 Men så en dag sluttet folk å bruke henne. De ville  
ikke at hun skulle arbeide hos dem, for hun var hustruen til 
profeten Ayyob e, og kunne bringe med seg hans  
vanskjebne. De var redde for at ulykken også skulle ramme 
dem. Når hun ikke kunne finne noen å arbeide hos, valgte 
hun å selge den ene hårfletten sin til noen av  
rikmannsdøtrene mot god mat. 
 Dagen derpå fant hun heller ikke noen å arbeide hos. 
Hun solgte da den andre fletten mot mat. Profeten Ayyob e 
sverget på å ikke spise maten før hun fortalte ham hvor den 
hadde kommet fra. Hustruen tok av sjalet, og da han fikk se 
hennes barberte hode, ropte han ut til Herren: «Smerten har 
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lagt seg over meg, og Du er den mest Barmhjertige av alle!» 
(Koranen 21:83).  

Gud helbreder 
Profeten Ayyob e fortsatte å være tålmodig og priste  
Herren rikelig, til tross for at Satan angrep ham gang på gang 
for at han skulle bli utålmodig og ulydig overfor Herren.  
 Hustruen pleide å leie ham dit han skulle på do, og 
vente litt på avstand til han var ferdig. 
 En dag ble hun forsinket, og Gud åpenbarte for ham, 
for Han hadde hørt hans bønn: «Tramp med foten! Her er en 
kald vannkilde for å bade og drikke. Jeg gir deg tilbake  
familien og alt du eide, og dobler det for deg (Koranen 
38:42–43). Derfor, bad i dette vannet, for det er helbredelse 
for deg i det. Ofre et offer for dine følgesvenner, og be om 
tilgivelse for dem, siden de var Meg ulydige vedrørende deg.» 
 Profeten Ayyob e gjorde som Herren befalte. Han 
begynte å bade. Idet han badet, begynte det å falle massevis 
av gresshopper av gull på ham. Han begynte å samle dem i  
klærne. Herren sa: «Ayyob, er du ikke mett?» Han svarte: 
«Herre, hvem ser seg vel mett på Din nåde?» Herren sa: 
«Ayyob, har Jeg ikke gjort deg rik på det du ser?» Han  
svarte: «Jo, Herre! Men jeg kan aldri bli rik nok på Din  
velsignelse.»      
 Profeten Ayyob e hadde to lagre, ett med hvete og  
ett med gryn. Gud sendte to skyer, en sky over hvert lager. 
Det lageret det var hvete i, ble fylt med gull. Det lageret det 
var gryn i, ble fylt med sølv.   
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 Hustruen hans kom rolig gående mot det stedet der 
hun lot ham sitte. Gud kledde profeten Ayyob e i silkeklær. 
Han stod opp og gikk og satte seg et annet sted. Hustruen 
hans kom, men hun kjente ham ikke igjen. Hun sa: «Du, 
Guds tjener, har du sett den plagede, han som var her? Jeg 
er redd villhunder eller ulver har dratt ham med seg.» Hun 
fortsatte å snakke med ham en stund. Han sa: «Det er jo meg, 
Ayyob!» Hun sa: «Gjør du narr av meg?» Han sa: «Nei, jeg 
er Ayyob, Gud har gitt meg kroppen min tilbake.» 
 Den gang profeten Ayyobs e hustru hadde solgt  
hårflettene, sverget han ved Gud at han skulle piske henne 
100 ganger. Da Gud gjorde ham frisk, ble han befalt: «Ta en 
lime av hundre kvister i hånden, og slå din hustru med den 
én gang for å oppfylle din ed, og bryt ikke din ed» (Koranen 
38:44). Slik sparte Herren sin lydige tjenerinne for å bli  
pisket 100 ganger, da hun hadde stått ved Hans profets side 
hele veien, i tykt og tynt.        
 Gud ga profeten Ayyobs e hustru hennes styrke, 
skjønnhet og ungdom tilbake. Hun fødte profeten Ayyob e 
26 gutter.   
 Profeten Ayyob e levde i 70 år til etter at han ble 
frisk. Det sies at han bodde i Østromerriket, og forkynte  
troen på én Gud. 
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Historien om profeten Yonos (Jonas) e

Profeten Yonos e levde i byen Ninive i landet Mosul.  
Folket hans var avgudstilbedere. Gud sendte ham til folket, 
så de kunne vende om i anger og tro på Gud alene. 
 Det sies at profeten Yonos e inviterte folket til  
sannheten i ni år, men folket hans var gudløse. De sa til ham: 
«Selv om vi skulle bli revet i filler, vil vi fortsatt ikke kalle 
deg for Guds profet.» Profeten Yonos e ble svært skuffet 
og oppgitt over folket, men aller mest ble han såret. Folket 
fortsatte å tilbe avgudene.
 En dag gikk profeten Yonos e til folket. De var  
samlet alle sammen på ett sted. Han stilte seg overfor dem, 
og ropte ut: «Mitt folk! Hvorfor gir dere slipp på Skaperen, 
Han som har skapt himlene og jorden, bare for å tilbe a 
vgudene?! Dere vet at de ikke kan gi dere vinning eller tap i 
det hele tatt. Dere har jo laget dem med deres egne hender.»  
Folket ville ikke høre, og svarte: «Vi vil ikke tro på din 
Gud!» Da ble de verre enn det de var, og begynte å plage 
og skade profeten Yonos e, men han ga ikke opp til tross 
for folkets oppførsel. Han fortsatte å invitere dem til Guds 
bud, og han advarte dem: «Mitt folk, hør på meg og gi opp 
det dere gjør. Jeg frykter at Gud vil sende pinen over dere.» 
Folket elsket å gjøre narr av ham, de spurte mens de lo: «Hva 
er pinen, og hvordan er den?» Han svarte: «Pinen er helvetes 
ild!» «Det er da ingen sak», sa de og gapskrattet. 
 Hva mer kunne deres profet gjøre nå, han så at det 
ikke var noe håp for dette folket.

Pinen kommer
En dag befalte Gud profeten Yonos e at han måtte gå til 
folket og opplyse dem om at nå var pinen på vei. Han sa til 
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dem: «Om tre dager om morgenen vil pinen komme!» Noen 
vise blant folket visste at han aldri løy, til tross for at de ikke 
trodde på at han var sendt til dem fra Gud. De sa til  
hverandre at de skulle holde øynene åpne, og se om han ble 
blant dem den natten eller ikke. For hvis han ble i byen, ville 
det ikke hende noe om morgenen, men hvis han ikke ble i 
byen lenger, da ville nok pinen komme om morgenen.  
 Midt på natten forlot profeten Yonos e byen. Da  
morgenen grydde, kom pinen svevende over hodet på folket. 
Det var et mørkt, tykt skydekke som blåste kraftig røyk, og 
det steg noe ned og la seg over hele byen. Takene på alle  
husene ble helt mørke. Dette skremte folket, og nå var de  
sikre på at det var ingen vei ut, dette var slutten. De vise i 
byen ba folket om å lete etter profeten Yonos e, men han 
hadde allerede forlatt byen. 
 Da innga Gud en tanke i deres hjerte, at de måtte  
angre sine synder og be Herren om tilgivelse. Folket ble  
enige om å angre overfor Gud.
 De samlet seg alle sammen utenfor byen på en stor 
slette – eldre og unge, kvinner og menn, gutter og jenter, og 
de dro også med seg husdyrene. De begynte å bekjenne sine 
synder og viste oppriktig tro. Hele byen jamret og gråt av 
sorg og anger overfor Herren Gud. Gud godtok deres anger 
og tilga dem. Det mørke, tykke skydekket som lå over byen, 
ble fjernet, og solen brøt fram. Folket kunne tørke tårene 
og klemme hverandre av lettelse. De takket Gud for at Han 
sparte deres by. Aldri har et folk hatt Guds pine hengende 
over seg og blitt tilgitt etter å ha sett dens tegn, profeten  
Yonos’ e folk er alene om denne benådningen.
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I hvalens buk 
Utenfor byen satt profeten Yonos e trist og sørgmodig og 
ventet på at pinen skulle utslette byen Ninive, men han så det 
ikke hende. Ninives lov var at den som løy og ikke hadde 
noe bevis på at han talte sant, fikk dødsstraff. Da han så at 
pinen ikke utslettet byen, tenkte han at han hadde løyet for 
folket. Det han sa, hendte ikke, og slik var han blitt en løgner 
i deres øyne. Hvordan kunne han vende hjem igjen? Da gikk 
han sin vei rasende på folket, og trodde at Gud ikke skulle 
prøve hans tro på veien. 
 Da han kom fram til bryggen, så han noen folk gå om 
bord i et skip. De kjente ham igjen og ropte på ham og tok 
ham med seg. De seilte av gårde, men etter at de hadde seilt 
en stund, stanset skipet midt på havet. Det gikk verken  
framover eller bakover. Så kom det et mektig uvær – en  
virvelstrøm – det var like før skipet ble knust. De skyndte 
seg å kaste lasten over bord, kanskje ville skipet begynne å 
seile igjen, men det var helt forgjeves. Skipet rikket seg ikke, 
det gikk kun opp og ned på de rasende bølgene som var høye 
som fjell. Sjømennene fryktet for livet, de begynte å kalle på 
avgudene. De sa til hverandre: «Det er en spesiell grunn til  
at ulykken har rammet oss! Det må være en synder eller en  
slave som har rømt, om bord.» Profeten Yonos e sa:  
«Jeg vet hva grunnen er. Det er en stor synder som er om 
bord her!» Sjømennene hastet med å spørre, så de kunne  
kaste synderen ut i havet: «Hvem er det?» «Det er meg, kast 
meg ut i havet!» sa profeten Yonos e. Sjømennene kunne 
ikke tro det de hørte, de sa: «Så lenge vi ikke ser en tydelig 
grunn til det, kan vi ikke gjøre det.» De ville ikke gjøre det, 
for de visste at han var en god mann.  Derfor ble de enige om 
å kaste lodd slik at de kunne se hvem som hadde skyld  
i dette. De kastet lodd tre ganger, og hver gang falt det på 



19



20

profeten Yonos e. Han sa til dem: «Kast nå meg ut i havet, 
ellers kommer dere til å dø alle mann!» De var tvunget til 
å gjøre det, for det var bedre å la én mann drukne enn å la 
hele skipet gå under, derfor gjorde de det. Idet de kastet ham 
uti, begynte skipet å seile og uværet ga seg og havet falt til 
ro. Rett under skipet ventet en hval med munnen på vidt gap. 
Gud hadde befalt den å gjøre det. Med en gang profeten  
Yonos e falt i havet, tok den ham i munnen og ga ham ly  
i buken. 
 Hvalen gikk ned til havets dypeste bunn, og der  
svømte den rundt i 40 dager med profeten Yonos e i buken. 
Da profeten Yonos e ble rolig i sitt indre i hvalens buk, 
følte han at han var død. Han knelte med ansiktet ned, og 
sa: «Herre! Jeg har laget et bedested for Deg, aldri har noen 
tilbedt Deg på et slikt sted.» 
 I hvalens buk hørte han hvalen og til og med småstein 
lovsynge Herrens hellighet, han ropte ut, fanget i havets,  
nattens og hvalfiskens buks lagvise mørke: «Ingen er  
tilbedelsesverdig unntatt Deg! Hellig er Du! Sannelig, det  
var jeg som var av dem som gjør urett mot sin egen sjel!» 
(Koranen 21:87). Gud bønnhørte ham og berget ham fra  
sorgen. Hadde han ikke lovsunget Herrens hellighet, ville 
han ha forblitt i hvalens buk til den dag da folk blir  
gjenoppvekket fra gravene. 
 Hvalen ble befalt å svømme opp til overflaten og kaste 
opp profeten Yonos e ved havets bredd på det tørre land. 
Etter å ha vært i hvalens buk var han blitt svak som en  
fjærplukket kylling. Da fikk Herren en gresskarplante til å 
vokse over ham. Han hvilte i dens skygge og fikk en fjellgeit 
av Herren. Han drakk fjellgeitens melk og spiste av  
gresskarplanten. Gresskarplantens blader ga ham skygge  
og ly og beskyttet ham mot solens hete og fluer og mygg.
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 Etter en stund visnet gresskarplanten. Profeten Yonos 
e følte solens stekende varme, han begynte å gråte av å se 
gresskarplanten visne. Profeten Yonos e satte av gårde fra 
det stedet, på veien traff han en slave som gjette noen husdyr. 
Han spurte ham: «Hvem er du?» Slaven svarte: «Jeg  
tilhører folket til profeten Yonos.» Profeten Yonos e sa til 
ham: «Når du møter folket ditt, så si til dem at du traff på 
Yonos.» Redd for livet, sa slaven: «Du vet godt at hvis jeg 
forteller dem det, men ikke har et vitne, vil de drepe meg for 
å lyve!» Profeten Yonos e sa: «Dette jordstykket og treet 
skal vitne på vegne av deg.» Slaven sa: «Befal dem å vitne!» 
Profeten Yonos e sa til jordstykket og treet: «Når denne  
slaven kommer til dere, vitne for ham da.» Jordstykket og 
treet godtok det han sa til dem. 
 Slaven vandret til byen og opplyste kongen om det han 
hadde sett, men kongen trodde ham ikke og ba sine menn å 
gi ham dødsstraff. Slaven utbrøt: «Vent, for Guds skyld, jeg 
har vitner som kan bevise at jeg taler sant.» Kongen sendte 
en skare med ham, og etter å ha vandret en stund kom de 
fram til jordstykket og treet. Slaven ropte til dem: «Ved  
Guds navn, si meg, befalte ikke profeten Yonos dere å  
vitne?» Begge svarte: «Jo, sannelig!» Kongens skare hastet  
ut derfra i frykt. Tilbake i byen hos kongen bekreftet de det 
de hadde sett og hørt. Kongen reiste seg fra tronen og tok 
slaven i hånden og sa: «Ta min trone, sett deg, du er den mer 
verdig enn meg!» Slaven rådet over dette folket i 40 år. 
 Dette er det samme folket som pleide å le og gjøre 
narr av sin profet, men da de antok troen, begynte de å lete 
etter profeten Yonos e. Det var den nye kongen deres som 
ville at de skulle finne ham, for han hadde sett ham. De lette 
etter ham en lang stund uten hell.
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 En dag dukket profeten Yonos e opp i byen. Folket 
ble fra seg av glede og ga ham en storartet velkomst. Han 
lærte folket om Gud og Hans bud, og ble boende hos dem i 
31 år før han døde.



Oppgave 1

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

1. Profeten Yonos e ble slukt av en hval.  

2. Hustruen til profeten Ayyob e var ikke
trofast.

3. Profeten Ayyob e var en rik mann.

4. Profeten Yonos e var fra byen Ninive.

5. Profeten Ayyob e ble satt på prøve ved at han fikk 
rikdom og god helse.

6. Satan fikk makt over profeten Ayyobs e penger, 
eiendom og barn.

7. Folket til profeten Yonos e tilba bare Gud.

8. Gud lot en gresskarsplante vokse for
profeten Yonos e.

9. Skipet profeten Yonos e var om bord på,
stanset helt opp.

10. Gud lot massevis av snegler av gull falle på
profeten Ayyob e .

11. Profeten Ayyob e kalte på Gud for å bli
helbredet.

12. Profeten Ayyob e var fra Mekka.

13. Profeten Yonos e forlot byen Ninive midt
på natten.
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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: Ayyob, Yonos, hval, trofast, sykdom,  
lodd, skipet, angrep, hjertet, anger

T Q W E A N G E R Y

E A S D Y F G H M J

P Z X C Y V B N O M

I Q W E O O R T D Y

K Æ Å A B S N L K P

S D T Ø F G H O Y E

Z Å E C F T N D S R

P A T C V Q Ø D Y G

O S R Æ L L H G F N

I X E D A S P I U A

K C J V T R E W Q F

M V H T R O F A S T

Oppgave 2
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Oppgave 3

A) Profeten Ayyob e 

Svar Sett setningene i riktig rekkefølge ved å angi nr.

Profeten Ayyob e var en rik mann.

«Guds fiende kom til deg og blåste i deg.»

«Du har gitt ham rikelig med gaver, derfor takker 
han Deg.»
«Nei, jeg er Ayyob, Gud har gitt meg kroppen min 
tilbake.»
«Tramp med foten! Her er en kald vannkilde for å 
bade og drikke.»

B) Profeten Yonos e 

Svar Sett setningene i riktig rekkefølge ved å angi nr.

«Om tre dager om morgenen vil pinen komme!»

«Når denne slaven kommer til dere, vitne for ham 
da.»
Da han kom fram til bryggen, så han noen folk gå 
om bord i et skip.
«Selv om vi skulle bli revet i filler, vil vi fortsatt 
ikke kalle deg for Guds profet.»
«Min Herre! Jeg har laget et bedested for Deg, aldri 
har noen tilbedt Deg på et slikt sted.»  
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Oppgave 4

A) Hva står i historiene? 

 1. Hva lot Gud vokse for at profeten Yonos e skulle 
        både spise fra det og få skygge?

 Svar: 

 2. Hva ble lagrene til profeten Ayyob e fylt med?

 Svar:

 3. Hva slukte profeten Yonos e? 

 Svar:

 4. Hvordan skulle sjømennene velge hvem som skulle 
         kastes ut i havet?

 Svar:

B) Hva forteller historiene? 

 1. Hva er den spesielle skuddbønnen profeten Yonos e  
        ba i hvalens buk? 

 Svar:
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 2. Hvordan var profeten Ayyobs e hustru mot ham, og 
        hva gjorde hun? 

 Svar:

 3. Hvilke to kroppsdeler av profeten Ayyob e var det 
        Satan ikke fikk makt over, og hvorfor tror du han ikke  
        fikk det? 

 Svar:
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Alternativ: Standhaftighet (å være fast i troen),  
å ihukomme Gud (zikr), skuddbønn (doa),  

hva er å være en sann venn.

C) Hva lærer vi av historiene? 

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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