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JOBS BOK
GUDSRELATION GENOM SVÅRIGHETER
Bakgrund och inledning
• Job kom från Us
Vi vet inte var Us låg. Platsen kallas ”Österlandet” (Job 1:3) och låg sannolikt
öster om Israel. Den kanadensiske historikern Dan Gibson har föreslagit i sin
bok Quranic Geography att Us är detsamma som Edom, alltså i södra
Jordanien. Han har dessutom föreslagit att Job skulle kunna vara Edoms
andre kung ”Job-ab” (1Mos 36:33-34). ”Ab” betyder fader och skulle kunna
vara ett tillägg till namnet Job. Det står om Job: ”Han var mäktigare än
någon annan i Österlandet.” (Job 1:3).
• Job fick högt betyg av Gud
Gud sa om Job: ”Ty på jorden finns ingen som är så from och rättsinnig,
ingen som så fruktar Gud och undviker det onda." (Job 1:8). Han var alltså
den mest gudfruktiga personen i sin generation.
• Satan påstod att Job var troende eftersom Gud välsignat honom
Det hebreiska ordet ”Satan” från vilket vårt Satan kommer, betyder
åklagare, den som anklagar. Många översättningar har valt just ordet
åklagare här. Åklagaren kom inför Gud och påstod att Job var en sån fin
troende på grund av alla välsignelser som Gud gett honom. (Job 1:9-10).
• Satans mål var att Job skulle förbanna Gud
Satan sa att om man tog ifrån Job allt som Gud välsignat honom med då
skulle Job säkert förbanna Gud rakt i ansiktet. Satans mål var alltså att
förstöra Jobs relation med Gud (Job 1:11).
• Satan fick begränsad rätt att ta bort allt vad Job ägde
Satans makt är begränsad och han kunde enbart göra det Gud tillät honom
göra (Job 1:12).
• Allt vad Job ägde förstördes och alla hans barn dödades
Allt togs ifrån Job, allt han ägde och alla hans tio barn dog genom en olycka.
• Job sörjde men lovade ändå Gud
”Då reste sig Job, rev sönder sin mantel, rakade sitt huvud och föll ner på
marken och tillbad. Han sade: Naken kom jag ur min moders liv, och naken
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skall jag vända tillbaka dit. Herren gav och Herren tog. Lovat
vare Herrens namn! Vid allt detta syndade inte Job, han kom inte med någon
anklagelse mot Gud.” (Job 1:20-22).
Job sa med andra ord att vi ägde ingenting när vi föddes och vi kan inte ta
med oss någonting när vi lämnar livet. Allt har vi fått till låns.
• Job fick fortfarande högt betyg av Gud
Gud gav samma höga betyg till Job trots att allt tagits ifrån honom (Job 2:3).
• Satan påstod att Job var troende eftersom han var frisk
Satan gav sig inte utan ville fortfarande förstöra Jobs relation med Gud. Han
sa att Job var gudfruktig för att han var frisk men om han blev svårt sjuk så
skulle han förbanna Gud. Satan fick begränsat tillstånd att göra så att Job
blev sjuk (Job 2:4-7).
• Job sörjde sin situation
Job var i nu i djup sorg. Han hade förlorat allt han ägde, alla hans barn var
döda och själv var han svårt sjuk (Job 2:8). Job hamnade i djup förtvivlan och
sorg.
• Jobs fru uppmanade Job att förbanna Gud och dö
Jobs fru, som naturligtvis själv var i sorg, föreslog att Job skulle förbanna
Gud och sedan dö (Job 2:9). Hon förslog precis det som Satan ville. Men Job
svarade henne: ”Du talar som en dåraktig kvinna skulle tala. Om vi tar emot
det goda av Gud, skall vi då inte också ta emot det onda? Under allt detta
syndade inte Job med sina läppar.” (Job 2:10)

Tre vänner besöker Job
• De tre vännerna användes av Satan
När man tänker på att Satans mål var att förstöra Jobs Gudsrelation och att
Job skulle förbanna Gud, så anar man att den onde även låg bakom
vännernas tal. Job hade hållit fast vid Gud trots att han förlorat allt, själv
blivit sjuk, uppmanats av sin fru att förbanna Gud, men nu drevs Job till
frustrationens yttersta gräns genom sina tre vänners tal.
• Vännerna sörjde med Job en vecka utan att tala (Job 2:11-13)
Vännerna gjorde precis som vi fick lära oss i Egypten att inte ta initiativ till
samtal i ett sörjande hus. Man ska vara tyst om inte de sörjande inleder
samtalet.
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• Efter en vecka talade Job och beklagade sin födsel
När Job väl bröt tystnaden så inledde han med att förbanna sin födelsedag.
Han ansåg att det hade varit bättre om han aldrig fått födas till världen (Job
3:1). Han återkommer till denna förtvivlade önskan (Job 6:8-10).
• Vännerna ansåg att Job straffats av Gud för sin synd
Vännerna sa många bra saker men hade fel på en viktig punkt. De ansåg att
Job hade drabbats av all olycka på grund av att Gud straffat honom för hans
synd. De visste att Gud kan straffa människan för hennes synd men detta
var helt fel i Jobs fall. Vi kan se att samtliga tre vänner var inne på samma
linje: Elifas (Job 4:7, 15:4-6), Bildad (Job 8:3-4, 18:5-13), Sofar (Job 20:4-5,
20:26-29).
• Job talade ut i sorgen
Job var säker på att hans vänner hade helt fel i sina antaganden om orsaken
till hans olycka. Job själv frågade Gud VARFÖR men han fick inget svar på
frågan varför (10:2, 10:18, 19:7-9, 30:20). Job uttrycker sin sorg och
förtvivlan på ett väldigt öppet sätt genom boken. Samtidigt vet Job att ingen
människa har rätt mot Gud (9:1-4).
• Trots all olycka så längtade Job efter Gud
När allt skalats av så var relationen med Gud det viktigaste för Job:
”Men jag vet att min återlösare lever, och som den siste skall han träda fram
över stoftet. När sedan denna min sargade hud är borta, skall jag i mitt kött
skåda Gud. Jag själv skall få skåda honom, med egna ögon skall jag se
honom, inte med någon annans. Därefter trånar jag i mitt innersta (Job
19:25-27) .
• Elihus tal (Job 32-37)
Det visade sig att det fanns en fjärde vän som dittills varit okänd. Han hette
Elihu och var yngre än de andra och just därför hade han hållit sig tyst. (Job
32:1-9). Även Elihu går på samma linje som de tre vännerna, nämligen att
Job straffats för sin synd (34:5-8). Elihu håller ett försvarstal för Gud som
mynnar ut i att ingen människa kan ha rätt mot Gud (Job 33:8-12). Elihu
lyfter fram Guds ofattbara storhet. Han är upphöjd över allt det jordiska
men vi kan vara säkra på att Gud aldrig gör fel.

Gud talade till Job (Job 38-41)
Vi vet att Jobs innersta längtan rörde just hans relation med Gud (Job 19:254

27) och till slut uppenbarade sig Gud för Job. Han talade till honom genom
stormvinden. Gud talade om att han som skapat allt detta är ofattbart stor.
Gud visade på att Job vara bara en liten del av Guds väldiga skapelse. Det
viktiga för Job var att hans Gudsrelation var hel trots all hans olycka.
• Job svarade Gud
När Job svarade Gud så tog han tillbaka vad han sagt och insåg att han
som är så liten hade inte insett Guds storhet (Job 39:36-37). Det Job blev
mest tacksam över var att han fått svar på sin innersta bön. Han hade fått
ett personligt möte med Gud (Job 42:1-6)
• Job hade rätt och vännerna hade fel
Gud sa att Job hade talat rätt men att hans tre vänner hade haft fel. De
behövde till och med Jobs förbön för att inte själva drabbas av olycka.
Gud svarade på Jobs bön för sina vänner (Job 42:7-9).
• Gud välsignade Job dubbelt upp
Gud upprättade Jobs liv. Han fick dubbelt upp av alla välsignelser och han
fick tio nya barn (Job 42:10-17).

Slutsatser
• Gud är Gud och vi är bara människor
Jobs bok lär oss att Gud är Gud medan vi bara är människor. Det behöver
vi komma ihåg i vår Gudsrelation.
• Job fick aldrig veta varför han drabbades av all olycka
Trots alla gånger som Job frågade varför, så fick Job inte svar på den
frågan. Det är vanligt att vi frågar oss varför, när vi drabbas av olycka och
lidande men det är inte säkert att vi får svar på den frågan.
• Jobs olycka berodde inte på hans synd
De tre vännerna påstod att Jobs olycka berodde på hans synd, men de
hade fel. Vi måste vara försiktiga i att uttala oss kategoriskt om orsaker
till människors olycka.
• Satan kunde inte göra mer mot Job än vad Gud tillät
Gud har all makt. Satan är begränsad. I Jobs fall kunde Satan inte göra
mer mot Job än vad Gud tillät honom att göra.
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• Satans mål var att förstöra Jobs relation med Gud
Satan har alltid som mål att förstöra vår Gudsrelation. Jesus sa om
honom: ”Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda.” (Joh
10:10).
• Jobs relation med Gud bestod genom alla svårigheter
Trots allt vad Job fick gå genom så höll ändå hans relation med Gud. Han
fick det han innerst inne önskat, ett personligt möte med Gud:
”Men jag vet att min återlösare lever, och som den siste skall han träda
fram över stoftet. När sedan denna min sargade hud är borta, skall jag i
mitt kött skåda Gud. Jag själv skall få skåda honom, med egna ögon skall
jag se honom, inte med någon annans. Därefter trånar jag i mitt
innersta.” (Job 19:25-27)

6

