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DEL 3: JOB - EN MAN SOM HADE STARK TRO
Är det möjligt för en människa att veta vad Gud tänker? Jesaja 55-8-9
Vi kan fånga glimtar av hur Gud tänker genom att läsa Bibeln för att finna vad
han tycker om, och inte tycker om. Jesaja 57:15-21

VAD FÖREDRAR GUD?
Bibeln säger att Gud inte har anseende till personen, men denna hänvisning har
att göra med frälsningen, för han är villig att frälsa alla. Romarbrevet 2:11;
Apostlagärningarna 10:34
Gud uppenbarade för profeten Hesekiel att det finns några som han föredrar
framför andra; han sade det inte bara en gång utan upprepade det gång på gång.
Gud talade om att han tänkte sända domar över Israel. Om Noa, Daniel eller Job
fanns i landet skulle de gå fria genom sin rättfärdighet, men de skulle inte kunna
rädda sina familjer. Hesekiel 14:12-20
Eftersom Noa, Daniel och Job behagade Gud, låt oss ta reda på hur det kom sig
att de behagade Honom.

JOB
Namnet “Job” betyder “Hatad” i hebreiskan.
Vi vet att Job var samtida med Abraham, som föddes 1955 och dog 2130.
Abraham var den tionde generationen efter Noa och låt oss anta att Job hade
ungefär lika många generationer före honom. Job skulle då vara född ca 300 år
efter syndafloden.
Genom Bibeln vet vi att både Noa och hans son Sem fortfarande levde när
Abraham föddes, och denne var 51 år när Noa dog. Abraham dog 26 år före
Sem. Kunskapen om Gud och det som hade skett före floden hade överförts till
både Abraham och Job.
Abraham bodde på floden Jordans västra sida i Kaanans land och Job bodde på
den östra sidan i nuvarande Jordanien.
Enligt vad man tror bland forskare var Jobs bok en del av en historiesamling från
Adams tid till Moses. Moses tog alla historiska fakta från Israels tolv stammar och
samlade dem i de fem Moseböckerna, och inkluderade även historien om Jobs
liv i en bok.
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KARAKTÄR
Bibeln säger följande om Jobs karaktär:
“I Us' land levde en man som hette Job; han var en ostrafflig och
redlig man, som fruktade Gud och flydde det onda." (Job 1:1)
Ostrafflig: Det hebreiska ordet är här "tam" som betyder "enkel." I dagens
språkbruk kan man man beskriva det som "rättfram"
Redlig: ärlig, rättvis, ordhållig
Fruktade Gud: Han dyrkade Herren med stor respekt
Flydde det onda: Han undvek allt det onda

BEKYMMER
Job fick tio barn, sju söner och tre döttrar. De behövde inte arbeta åt andra
eftersom Job var rik. De gillade att festa och dricka vin ofta och Job oroade sig
för att de skulle synda och bad för dem. Job 1:2-5

SATAN HATADE JOB
Satan sökte runt jorden efter folk som älskade Gud. 1 Petr. 5:8
Han ville förgöra dem genom att anklaga dem inför Gud. Job 1:6-12
Satan attackerade allt Job ägde, inklusive hans barn, och förstörde för honom.
vers 13-19

JOBS REAKTION
Istället för att förtvivla, föll Job ned inför Gud och tillbad honom. vers 20-22

SATANS ANDRA ATTACK
Satan kunde inte knäcka Job och få honom att förbanna Gud, så han gjorde en
ny förfrågan om han kunde få förstöra Job själv. Job 2:1-6
Satan slog till mot Job. vers 7
Sedan gav Satan sig på Jobs hustru för att knäcka honom den vägen. vers 8-9
Job stod fast även när hans kropp fick stryk och när hans hustru tyckte att han
skulle begå självmord. vers 10

JOB VAR SLUTKÖRD
Job hade förlorat sina barn, sitt välstånd och sin hälsa. Han visste inte vad som
föregått i Himlens Domstol. Job älskade Gud och vandrade troget hans vägar
och ändå hade allt detta hänt honom. Himlen var tyst, och efter sju långa dagar
kunde inte Job tåla mer och förbannade den dag han föddes. Job 3:1-13
Han hade jämt fruktat att barnen skulle synda och nu hade det skett. vers 25-26

VÄNNERNA ANGREP JOB
Det måste ha varit välkänt för omgivningen att Jobs barn drack och festade.
Bildad anklagade Job för att inte vara rättfärdig eftersom hans böner och offer
inte hade hindrat Gud från att döma hans barn. Job 8:1-15

JOB LED PSYKISKT
Job trodde först att det var Gud som låg bakom hans lidande. Job 9:17-18
Smärtan drev Job till förvirring. Job 10:1-15
Trots smärtan och det andliga lidandet hade Job tro på Gud. Job 13:15-16
Job trodde helhjärtat på Frälsaren och på den kommande Messias som en dag
skulle ta bort all synd från de som trodde på honom. Job 19:25-27
Job ropade ut att han en gång skulle få sin sak avgjord av Gud. Job 23:1-9
Job hade tro som bar honom igenom allt. vers 10
Hans vänner var skoningslösa i sin attack. Job 34:35-37

GUD SVARAR JOB
Vi vet inte hur länge Job fick lida men Gud bröt tystnaden en dag och började
tala till Job. Job 38:1-7
Gud visade på sin storhet och detta finner vi i kapitel 38 till 41.

JOBS BEKÄNNELSE
Job visste inte vad Satan hade gjort och trodde fortfarande att det var Gud som
låg bakom hans lidande, men han älskade Gud så mycket att han ödmjukade sig
och ångrade sig inför Gud. Job 42:1-6
Gud tillbakavisade de tre män som hade anklagat Job. vers 7
De fick ödmjuka sig och bad Job att be för dem. vers 8-9

UPPRÄTTELSEN
Gud helade Job och välsignade honom mer än än han hade gjort före Satans
angrepp. Gud gav honom ytterligare sju söner och tre döttrar.
Gud gav Job 140 år till för att han skulle kunna njuta av Guds välsignelser och se
sin avkomma ända fram till en fjärde generation. vers 10-17

ANDLIG INSIKT
Det finns ingen människa i hela Bibeln som har lidit så mycket som Job. Satan
använde alla sina knep för att bryta ner Job:
 Tog bort hans levebröd.
 Dödade hans barn.
 Vände hans hustru emot honom.

 Sände hans tre bästa vänner för att skälla ut honom.
Hur kunde Job stå fast och inte bryta ihop?
På grund av sin djupa kärlek till Gud, sin tro på Gud, och att hans frälsning
skulle komma genom en framtida Frälsare!
Det är inte konstigt att Job var en av de människor som Gud föredrog.
Att vänta på Jesus Kristus och hans räddning är det enda sätt på vilket vi
kan stå upp och slutföra våra liv med Gud på denna jorden! Joh. 15:1-14
“Vi prisa ju dem saliga, som hava varit ståndaktiga. Om Jobs ståndaktighet
haven I hört, och I haven sett vilken utgång Herren beredde; ty Herren är nåderik
och barmhärtig." (Jak. 5:11)
Kom ihåg: det är viktigt hur du börjar din bana som frälst, men det är ännu
viktigare att du avslutar den rätt!
HAR DU ETT ÖRA ATT HÖRA MED?

