
NOA 
Berättelsen om Noa. Länge, länge sedan och en märklig 

berättelse. Många av oss känner igen berättelsen om Noa som 

får uppdraget av Gud att bygga en fetestor båt, arken. 

Dessutom på en plats utan vatten. Arken var antagligen 150 

meter lång, 25 meter bred och hade en höjd av 15 meter, (1 

Mos. 6:15) De angivna måtten ger en lastvolym på 40 000 m3 

och en sammanlagd golvyta på 8900 m2. I Holland och i 

Kentucky i USA har de under de senaste åren byggts två kopior 

av hur arken skulle kunnat se ut. Här ser ni  

Noa bygger ihop med sina söner och deras familjer. Han 

samlar djur av olika arter. Efter många år kommer regnet, i 

början som ett vanligt regn, men sen fortsätter det bara att 

ösa ner, mer och mer, dag efter dag, natt efter natt och sakta 

men säkert så hamnar allt under vatten.  

Många har drömt om att hitta resterna av Noas ark, många 

har letat på berget Ararat på gränsen mellan Turkiet och 

Armenien, och landet Armenien till exempel har i mitten av 

sitt statsvapen, sin symbol, berget Ararat med Noas ark längst 

upp. Det är en historia som fascinerar och bara för några år 

sedan kom ju filmen Noah.  

Ni barn och även många vuxna har säkert hört berättelsen, 

fantiserat om djuren som gick in i arken två och två, djur är kul 

ju. Men det är också en brutal berättelse om hur Gud väljer att 

radera stora delar av allt liv på jorden som han en gång varit 

med och skapat. Det är som om man ska deleta allt på en 

dator eller en telefon. Man sparar ner det man vill spara och ta 

med till sin nya dator eller mobil på ett usb minne eller i icloud 

eller någon annanstans. Också trycker man att man vill radera 

allt som är kvar. Vill du verkligen detta brukar det komma upp 

en eller två extra gånger så man inte råkar göra det av misstag. 

Det är det som sker i världen. Noa och hans familj blir kvar 

tillsammans med ett urval av djur. Alla andra förvinner ner i 

vattenmassorna och dör. Spännande , fascinerande och brutalt 

på samma gång.  

3 saker att ta med idag från berättelsen. 

1. 

Vad var det som gjorde att Gud valde just Noa att bygga arken 

och få överleva naturkatastrofen? Det står att han var en 

oförvitlig och rättfärdig man som levde i gemenskap med Gud. 

Samtidigt som jorden blir alltmer galen och full av våld så 

håller Noa fast vid Gud. Noa hade vunnit Herrens välvilja står 

det. Inte för allt han gjorde utan framför allt för att han insåg 



att han behöver Gud i livet och både ville och valde att leva 

livet i gemenskap med Gud. Det finns inget bättre i Guds ögon 

än att vilja leva i gemenskap med Honom. Lever du i 

gemenskap med Gud? Idag är en lika bra dag som vilken annan 

som helst och säga till gud ” Jag vill leva i gemenskap med dig 

Gud!” Eller som Paulus skriver i 2 kor 6:2 ”jag bönhörde dig 

när stunden var inne, jag hjälpte dig på frälsningens dag. Nu är 

den rätta stunden, nu är frälsningens dag.” Det finns inget 

bättre i livet än att leva i gemenskap med Gud. Tänk när ni blir 

gamla och folk säger om er att han eller hon var en skön 

människa, hon levde verkligen i gemenskap med Gud.  

2. 

Hur många har inte på rasten i skolan eller i fikarummet på 

jobbet eller på släktfesten senast tystnat för att vi inte vågat 

stå upp för det vi egentligen tror på. Vi kanske inte alltid hållit 

med alla andra, men vi vågade heller inte säga emot. Så var vi 

tysta för att ingen skulle tycka att vi var annorlunda eller 

konstig.  

 I judisk tradition så hånas Noa för att han bygger denna 

jättelika fetebåt mitt på torra land. Det står inte i Bibeltexten, 

men det är ju ganska troligt, eller hur? Noa måste ju varit årets 

kuf, landets märkligaste kille, en udda figur som folk reste för 

att få kika på. Har ni hört om den där Noa? Ska vi inte ta en 

sväng dit på semestern och kolla på honom när han bygger. 

Skratta lite åt hans tokiga historier om en stor översvämning. 

Hade det varit på vår tid så hade nätet svämmat över av 

filmklipp när Noa bygger på sin ark och folk hade suttit och 

skrattat överallt åt honom. Ett viralt fenomen utan dess like. 

Men ändå bygger han! 

Noa vågade verkligen gå mot strömmen! Både med sin 

Gudstro, med sin övertygelse, med sina värderingar, med hur 

han valde att leva sitt liv i praktiken, med att våga lita på Gud 

när andra tycker man är tokig. I det supertoleranta Sverige är 

det ganska smalt med vad som är ok att tycka och tänka. Och 

som kristen kan det vara svårt att stå för värderingar som i 

många fall kan tyckas antika, både i skolan och på jobbet, 

bland vänner eller i släkten. Men här kan Noa få bli ett 

föredöme idag, att våga stå rak trots vad människor viskar 

bakom ryggen på oss. Att våga stå för Guds värderingar. Att 

våga stå för det som Gud drar oss in i.  

3. 

Noa tar Guds uppdrag på allvar, även om han själv måste 

undrat vad han egentligen gav sig in i. Vilket uttryck för tro på 

att Gud skulle vara med honom. När Gud vill sända oss in i 

olika uppdrag och uppgifter så kan det vid första anblicken 

inte alltid kännas så logiskt. Vad menar du med detta Gud? 

Vad ska det kunna bli av det här? Eller varför i all sin dar valde 

du mig Gud. Det undrade säkert Noa och hans söner också 

under alla de där åren när de byggde på arken. Varför valde du 

oss, varför gick vi på Guds väg, vad ska det bli av det här Gud, 



kommer verkligen regnet? Ändå byggde Noa troget på, bräda 

för bräda av Goferträ, som antagligen var äkta cederträ.  

Idag kallar Jesus oss att följa honom, in i gemenskap med Gud, 

trots vad andra säger och tycker till att tjäna honom i allt det 

spännande han drar oss in i. Följ mig står det aldrig att Gud sa 

till Noa, men det skulle kunna varit det, följ mina instruktioner 

så kommer du överleva omdaningen av världen. Följ mig säger 

Jesus. Gud lovade Noa att en så här radering av hårddisken 

aldrig mer ska inträffa i världshistorien och som ett tecken på 

det trädde regnbågen fram på himlen. Ett tecken av hopp och 

en helt annan räddningsplan för världen träder fram. Jesus. 

Kom och följ mig, jag är den sanna vägen till livet.  

 

 

  

 


