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UTARBEIDELSE

Utarbeidelsen av bibelstudiene ledes av en komité med medlemmer fra verdensfeltet. 
Komiteens medlemmer er rådgivende redaktører, og de studiene som utgis hvert kvar-
tal, gjenspeiler komiteens synspunkter og representerer ikke bare eller nødvendigvis 
forfatterens hensikter.

HENVISNINGER

Der forfatternavn ikke er oppgitt, men bare tittelen på en bok eller en artikkel, er 
henvisningen til en av Ellen G. Whites skrifter. Der en norsk oversettelse forelig-
ger, er henvisningen til denne, men i parentes står også henvisningen til den engelske 
originalen, med standard forkortelse for tittelen, for eksempel: AA står for Acts of the 
Apostles.

BIBELOVERSETTELSER

Det norske bibelselskaps oversettelse av 2011 er brukt der ikke annet er nevnt. Der 
det har vært ønskelig med en mer konkordant (bokstavtro) oversettelse, har vi brukt 
Bibelen Den hellige skrift, utgitt av Norsk Bibel A/S (forkortet NBK).



1) Hva vil du at folk skal vite om deg?
Det åpenbare – jeg er pastor og kristen-
domslærer på TVS. 

2) Hvilket forhold har du til 
bibel studie grupper?
Noen av mine mest spennende samtaler 
har jeg hatt i bibelgrupper. Men det er en 
forutsetning at medlemmene i gruppen ser 
hverandre i øynene når man deler tanker. 
«Buss-modellen» vi bruker i alt for mange 
sabbatsskoleklasser, er jeg ikke glad i.
 
3) På hvilken måte deltar du i studie-
grupper: stiller du fl est spørsmål eller 
gir du svar?
Jeg har mange tanker om mye rart og 
fristes lett til å ta styringen i grupper. Jeg 
prøver å la andre svare på spørsmål eller 
gi kommentarer før jeg sier noe. Men jeg 
er «livredd» for stillheten, pausene hvor 
ingen tar ordet – da tar jeg styringen. 
Altfor fort… 

4) Hvis vi ser bort fra Jesus, hvilken 
person i bibelhistorien er du mest betatt 
av?
Jeg kommer stadig tilbake til Moses. 
Kapitlene i begynnelsen av 2 Mos, hvor 
Moses argumenterer mot og krangler med 
Gud om kallet og faraos hardhet, er 
fantastiske. Moses er grov i sine anklager 
mot Gud – og hvilken respons får han? Jo, 
Gud åpenbarer sitt navn til ham og mer 
om sin plan enn han har gjort til Abraham 

og de andre patriarkene! Gud tåler vår 
ærlighet! Det stadfester hele historien om 
Moses.

5) Hva er etter din mening den viktigste 
boken i Bibelen?
1. Mosebok! Særlig de 11 første kapitlene. 
Der legges hele grunnen for en kristen 
virkelighetsforståelse. Frelsesplanen 
lanseres og demonstreres. Og syndens 
alvor  blir grundig avslørt. Resten av 
Bibelen gir ikke mening uten urhistorien.

6) Identifi serer du deg med den 
bortkomne sønnen eller broren hans?
Som adventist-broiler, vokst opp i 
menigheten og ansatt i den: Utvilsomt den 
hjemmeværende broren.

7) Hva er det beste du har opplevd i en 
bibelstudiegruppe?
Det tror jeg var da en eldre trossøster på 
over 80 år med lang fartstid i menigheten 
utbrøt at «jeg har aldri følt meg så nær 
dere andre og sett så mye nytt i Bibelen 
som jeg har gjort i denne studiegruppen».  
 
8) Er det mulig å lese Bibelen uten å bli 
politisk engasjert?
Det burde ikke være det! Gudsrikets 
politikk handler om å forandre verden her 
og nå i lys av Skaperens prinsipper og det 
riket vi venter på. 

Åtte faste
Atle Haugen er utdannet både lærer og pastor. Han er gift 
med Gry Haugen og har tre barn.
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REDAK TØRENS FORORD

Det evige spørsmål

De kristne har logiske og rasjonelle grunner til å tro på Gud. Evolusjonslærens tanker 
om «naturlig utvalg» og «tilfeldig mutasjon» kan forklare livets kompleksitet, for-
underlighet og skjønnhet, men mange tviler på den, og med god grunn. Til tross for 
de siste «vitenskapelige» uttalelsene om at universet oppsto av «ingenting», synes de 
fl este at ideen om en evig eksisterende Gud er en mer logisk forklaring på skapelsen 
enn «ingenting».

Men selv om vi har logikken og fornuften på vår side, strever vi med det ondes 
problem. Og derfor dette evige spørsmålet: Hvis Gud er til og er både god, kjærlig og 
mektig, hvorfor er det da så mye lidelse i verden?

Derfor studerer vi Jobs bok dette kvartalet. Det er interessant at Jobs bok, som tar 
opp dette evige spørsmålet, også var en av Bibelens første bøker. Alt tidlig i historien 
ga Gud oss noen svar på de vanskeligste av alle spørsmål.

Noen svar, ikke alle. Det er vel ingen bok i Bibelen som har svar på alt, heller ikke 
Bibelen som helhet. Likevel drar Job forhenget litt tilbake og viser leseren at det fi nnes 
en verden hinsides det som våre sanser og vitenskapelige instrumenter kan avdekke. 
Boken ble til i en verden som nok står oss fjernt i én forstand, men som likevel er 
utrolig nær oss. Jobs bok understreker det samme som mange andre tekster i resten av 
Bibelen: det naturlige og det overnaturlige henger nøye sammen. Job er en dramatisk 
illustrasjon av det som Paulus skrev mye senere: «For vår kamp er ikke mot kjøtt og 
blod, men mot makter og åndskrefter, mot verdens herskere i dette mørket, mot ond-
skapens åndehær i himmelrommet» (Ef 6,12).

Jobs bok handler mest om én mann, men den er også historien om oss alle: Alle 
opplever det vi føler er meningsløs lidelse. Ja, historien om de fi re som kommer og 
besøker ham, gjenspeiler også vår situasjon, for hvem har vel ikke forsøkt å forholde 
seg til andres lidelser?

Men vi overser et viktig poeng hvis vi bare ser den som lidende menneskers forsøk 
på å forstå menneskelig lidelser. Beretningen har et større perspektiv: den store kon-
fl ikten mellom Kristus og Satan. Her fremstilles den høyst konkret. Dette gjøres fordi 
det er den mest bokstavelige av alle kamper, en kamp som begynte i himmelen og 
utspiller seg i ethvert menneske.

Leksene dette kvartalet tar for seg historien om Job, både på nært hold, slik dramaet 
i fortellingen utspiller seg, og på avstand. For vi kjenner både avslutningen og den 
større sammenhengen det hele utspiller seg i. Siden vi ikke bare kjenner Jobs bok, men 
hele Bibelen, blir det viktig å samle trådene. Vi prøver å forstå mest mulig, ikke bare 
hvorfor vi lever i en ond verden, men også hvordan vi skal leve i en slik verden.
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Vi blir naturligvis ikke ferdig med lidelsens evige spørsmål når vi har studert Jobs 
bok og har sett den i lys av resten av Bibelen. Men vi vet at vi har det evige svar: Jesus 
Kristus, for i «ham har vi friheten, kjøpt med hans blod» (Ef 1,7) – han som er veien til 
alle svarene.

Cliff ord Goldstein er redaktør av Bibelstudiene. Han har arbeidet ved Generalkonferansen siden 
1984.
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HVORFOR JEG PRØVER Å TRO

AV NATHAN BROWN

Denne boken er annerledes. Det er ikke en teoretisk 
diskusjon om troen eller et bibelstudium, men 
observasjoner og refl eksjoner som leder til hvorfor 
troen på Jesus Kristus kan være verdt å forsøke seg på, 
og hvorfor det kan være viktig. 

Nathan Brown skriver: «Hvorfor jeg prøver å tro handler 
altså om at jeg vil dele noen av mine personlige svar 
som har hjulpet meg til å forstå hvorfor det er verdifullt 
å forsøke seg på tro og hvorfor jeg stadig fortsetter med 
det til tross for alle utfordringer og skuff elser.»

«En av livets realiteter som vi ikke snakker så ofte om, er at veien blir til mens vi 
går. Vi har ikke gjort dette før, og til tross for alt vi har til felles, alle sammenfall 
og alminnelig vedtatt kunnskap, er omstendighetene og historiene våre unike. 
Og det fi nnes ingen kart som angir nøyaktig retning for noen av oss.» 

Redaktør Tony Knight i MyEDGEmag, et blad utgitt av ungdomsavdelingen ved 
Adventistkirken i Australia, skriver:

«Å rive en fl enge i privatlivet på denne måten, for så å granske tvilen og 
utfordringene troen bærer med seg for så mange av oss, er like oppkvikkende 
som det er enestående; men det er akkurat det Nathan Brown har gjort i Hvorfor 
jeg prøver å tro – med en forfriskende åpenhet og gjennomsiktighet.» 

Nathan Brown er forfatter og redaktør, bosatt utenfor Melbourne i Australia. Han 
har studert jus, litteratur, engelsk og kreativ skriving. Nathan har tidligere utgitt 
12 bøker, enten som forfatter eller redaktør, og disse omfatter Rettferdighet! 
Guds vilje for vår verden, For the One, I hope og Nemesis Trail (roman). Han skriver 
regelmessig for tidsskrifter verden over. 



Ønsker du å lære mer om temaet dette kvartalet har vi følg ende tilleggs-
materiale som du kan få kjøpt på engelsk:

Adult Teachers Quarterly
Dette er den tradisjonelle engelske leksehjelpen for bibelstudier, med mye 
ekstra informasjon, fl ere henvisninger og utfyllende spørsmål som du kan 
bruke i gjennomgåelsen. 
http://sspm.gc.adventist.org

Bible Study Guide
Det engelske bibelstudieheftet.1. og 2. kvartal er i et hefte og 3. og 4. 
kvartal i et hefte. Det er forlaget i England som deler inn materialet slik. 

E. G. White Notes
Dette heftet kommer også ut kvartalsvis og er en samling med Ellen G. 
White-sitater og henvisninger som er av betydning for temaet. 

Companion Book
Hvert kvartal kommer det ut en bok som består av 13 kapitler (1 for 
hver uke) med mange gode tanker rundt de samme temaene som bibel-
studiet tar opp. Boken er uavhengig av studieheftet, men kan også være et 
fi nt tillegg til det. 

Collegiate Quarterly
Dette er en ungdomsversjon med kommentarer og henvisninger som 
passer til tenåringer/ungdommer/studenter. Det er mye brukt på universi-
tetene, hvor studentene forstår og kan snakke engelsk. 

Andre interessante internettadresser:
www.ssnet.org
www.GoBible.org

Den raskeste måten å bestille heftene på er via internett: 
www.adventistbookcenter.com

Du kan også bestille hos Norsk Bokforlag, 
Postboks 103, 3529 RØYSE Tlf. 32 16 15 60, faks 32 16 15 51 eller epost: 

ordre@norskbokforlag.no



Bakgrunnsstoff
Job 42,10–17; 1 Mos 4,8; Matt 14,10; 1 Kor 4,5; Dan 2,44; Job 14,14.15.

Minnevers
Jesus sier til henne: «Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg, skal 

leve om han enn dør» (Joh 11,25).

I norsktimene lærer elevene betydningen av at tekstene får en god avslutning. 
Spesielt i fortellinger, der det hele er oppdiktet, må forfatteren ha en tilfredsstillende 
slutt. Men en god avslutning er også viktig i sakprosa.

Men hva med virkeligheten? Hva med selve livet, som ikke leves på sidene i en 
bok eller i et fi lmmanus, men i kjøtt og blod? Hva med vår egen historie? Hva slags 
avslutning får den? Hvordan ender den? Samles de løse trådene pent og pyntelig 
sammen, som i en god tekst?

Hvordan kan vår historie ende godt, når den ender i døden? I så forstand får vi 
egentlig aldri noen lykkelig slutt, for døden er vel ikke noe å være glad for?

Det samme kan sies om Job og hans historie. Avslutningen skildres ofte som en 
lykkelig slutt, men med alt det Job hadde vært gjennom, er den da ikke så lykkelig, 
for også denne historien ender i døden.

Når vi begynner på Jobs bok, starter vi med slutten denne gangen, for det aktuali-
serer også spørsmålet om vår skjebne, ikke bare her i livet, men for evigheten.
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Studium 1

Slutten

1. oktober
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Studium 1  /  1. oktober Søndag

LYKKELIG ALLE SINE DAGER?

Eventyrene ender ofte med ordene «Og så levde de lykkelig alle sine dager.» På noen 
språk er uttrykket nesten forslitt. Tanken er at uansett drama – en kidnappet prin-
sesse, en stygg ulv, en ond konge – så går det godt for helten. Kanskje får han seg 
også en kone.

Slik ender Jobs bok, i hvert fall overfl adisk sett. Etter alle prøvelsene og ulykkene 
som han ble utsatt for, ender boken på en måte som bare kan beskrives som relativt 
oppløftende.

Les Job 42,10–17, de siste versene i boken. Hva sier de om hvordan Job endte sine 

dager?

Hvis du spurte noen om en bok i Bibelen som sier at det endte godt for hovedper-
sonen, en bok som hadde en «lykkelig alle sine dager»-slutt, så ville mange si Jobs 
bok.

For se på alt det Job hadde da historien endte. Familie og venner som ikke var der 
under prøvelsene, med unntak av Elifas, Bildad, Sofar, Elihu og Jobs kone, kommer, 
og de er til trøst for ham. De var rause også, de ga ham penger. Da historien endte, 
hadde Job dobbelt så mye som i begynnelsen av historien, i hvert fall materielt sett 
(sammenlign Job 42,12 med Job 1,3). Han hadde ti barn, syv sønner og tre døtre, 
i stedet for de syv sønnene og tre døtrene som døde (se Job 1,2.18.19), og «i hele 
landet fantes ikke vakrere kvinner enn døtrene til Job» (Job 42,15). Det leser vi ikke 
om de første. Og denne mannen, som hadde vært så sikker på at graven var neste 
stoppested, levde i 140 år til. «Så døde Job, gammel og mett av dager» (Job 42,17). 
På hebraisk blir uttrykket «mett av dager» brukt for å beskrive Abrahams (1 Mos 
25,8), Isaks (1 Mos 35,29) og Davids siste dager (1 Krøn 29,28). Det formidler tanken 
om noen som er på et relativt godt og lykkelig sted da noe sørgelig inntreff er: døden.

Vi liker historier med en lykkelig slutt, ikke sant? Hvilke historier med lykkelig 

slutt kjenner du? Hva kan vi lære av dem?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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Mandag Studium 1  /  1. oktober

ULYKKELIG ENDELIKT

Jobs bok konkluderer med at det gikk bra for Job, som døde «gammel og mett av 
dager». Det er mange som historien ikke ender slik for. Selv de trofaste og hederlige 
og rettsindige gikk det ikke alltid like godt med som med Job.

Hvordan ble avslutningen for disse bibelske personlighetene?

Abel (1 Mos 4,8) 

Uria (2 Sam 11,17)

Eli (1 Sam 4,18) 

Kong Josjia (2 Krøn 35,22–24) 

Døperen Johannes (Matt 14,10)

Stefanus (Apg 7,59.60) 

Bibelen er full av historier som ikke har noen lykkelige utgang. Og det er fordi livet selv 
er fullt av historier som ikke har lykkelige avslutninger. Mange lider martyrdøden for 
en god sak, eller de dør av en fryktelig sykdom, eller livet vender til sorg og elendighet, 
og de kommer ikke gjennom prøvelsene med fl agget til topps, i motsetning til Job. Og 
for å være helt ærlig: Hvor ofte går det så fi nt som det gjorde for Job? Vi trenger ikke 
Bibelen for å se at det er slik. Hvem av oss har ikke sett sørgelige avslutninger?

Hvilke historier med sørgelig avslutning kjenner du? Hva har de lært deg?

___________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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TirsdagStudium 1  /  1. oktober

EN (DELVIS) OPPREISNING

Jo, historien om Job endte positivt, i motsetning til historien om mange andre. 
Bibelforskere taler noen ganger om Jobs «oppreisning». Og ja, han fi kk mye tilbake, 
i en viss grad.

Men ville historien virkelig være fullstendig hvis det var hele slutten på den? 
Ja, Job fi kk det bedre, mye bedre, men han døde til slutt. Og alle hans barn døde. 
Og alle barnebarna, og så videre og så videre, alle døde. Og uten tvil opplevde alle 
sammen mange av de samme traumene og prøvelsene i livet som er felles for oss 
alle, traumer og prøvelser som er en del av livet i en fallen verden.

Så vidt vi vet fi kk Job aldri vite hvorfor alt det fryktelige hadde skjedd. Ja visst, 
han fi kk fl ere barn, men hva med dem som han mistet? Hva med arrene han bar på 
resten av livet? Job fi kk en lykkelig slutt, men det er ingen helt lykkelig slutt. Det er 
igjen for mange løse tråder, for mange ubesvarte spørsmål.

Bibelen sier at Herren «vendte Jobs skjebne» (Job 42,10). Det skal være sikkert, 
særlig i forhold til det som hadde skjedd. Men mye var fremdeles ufullstendig, ube-
svart og uoppfylt.

Og det kan vel ikke overraske oss? For slik verden er her og nå, vil noen forhold 
forbli ufullstendige, ubesvarte og uoppfylte, enten det ender godt eller dårlig for oss.

Derfor kan man på et vis betrakte avslutningen av Jobs liv som et svakt symbol på 
utgangen av all menneskelig sorg og lidelse. Den bærer bud om vårt endelige håp og 
løfte i Jesu Kristi evangelium: en fullstendig gjenreisning som gjør at Jobs gjenreis-
ning blekner i sammenligning.

Les 1 Kor 4,5. Hva sier denne teksten om at noen ting her i livet vil forbli ube-

svart, uoppfylt og ufullstendig? Hvilket håp peker den på?

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________



12 B i b e l s t u d i e r  o k t o b e r  –  d e s e m b e r  2 0 1 6

Onsdag Studium 1  /  1. oktober

DET SISTE RIKET

Bibelen er en historiebok. Men den er ikke bare en historiebok. Den forteller om 
fortidens hendelser og bruker dem (blant annet) til å gi oss åndelige lærdommer. 
Hendelser i fortiden lærer oss sannheter om hvordan vi skal leve her og nå (se 
1 Kor 10,11).

Bibelen taler ikke bare om fortiden. Den handler også om fremtiden. Den taler 
ikke bare om det som har skjedd, men om det som skal skje. Den peker mot fremti-
den og endetiden. Det teologiske uttrykket for begivenhetene i den siste tid og ende-
tiden er eskatologi, et gresk ord som betyr «læren om det siste». Noen ganger brukes 
det også om tro på døden, dommen, himmelen og helvete. Det handler også om det 
håpet vi har om en ny tilværelse i en ny verden.

Bibelen sier mye om endetiden. Ja, Jobs bok endte med Jobs død, og hvis dette var 
den eneste boken man hadde, kunne man tro at Jobs historie endte slik alle historier 
ender, med døden. Punktum fi nale. Noe mer var ikke å håpe på, for så vidt vi kan se, 
kommer ingenting etter den.

Men Bibelen lærer noe annet. Den lærer at Guds evige rike skal opprettes ved 
tidens ende, at det skal bestå i all evighet og være de frelstes hjem i evigheten. I mot-
setning til verdslige riker som har kommet og gått, er dette et evigvarende rike.

Les   Daniel 2,44; 7,18. Hvilket håp gir disse versene for endetiden?

«På grunn av frelsesplanen er verden på ny kommet inn under Guds nåde. Alt som 
gikk tapt ved synden, blir gjenopprettet. Ikke bare mennesket, men selve jorden 
blir løskjøpt som et evig bosted for dem som følger ham. I seks tusen år har Satan 
kjempet for å bevare herredømmet over jorden. Da skal Guds opprinnelige hensikt 
med skapelsen bli til virkelighet. ‘Men Den høyestes hellige skal overta riket og 
beholde det for alle tider, i evigheters evighet.’ Daniel 7,18.» – Alfa og Omega, bind 
1, side317,318 [PP 342].

Jobs bok endte med hans død. Det gode budskap for oss, som for Job, er at slut-

ten av Jobs bok ikke er slutten på Jobs historie. Og vår død er heller ikke slutten 

på vår historie.

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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TorsdagStudium 1  /  1. oktober

OPPSTANDELSEN OG LIVET

Les Job 14,14.15. Hvilket spørsmål stiller Job, og hvordan besvarer han det, på sin 

egen måte?

Et av temaene i Jobs bok er døden. Enhver bok som tar for seg menneskelig lidelse, 
må ta opp døden, som er skyld i mye av vår lidelse. Job spør om de døde skal leve 
igjen, og så sier han at han venter på at hans forvandling skal komme. Det hebraiske 
ordet for «vente» bærer også tanken om håp i seg. Det er ikke bare å vente på noe, 
det er å håpe på det.

Og det han håpet på, var hans «avløsning». Dette ordet kommer av et hebraisk ord 
som rommer tanken om «fornyelse» eller «erstatning». Ofte er det tale om å ta på an-
dre klær. Ordet har en bred mening. Men sammenhengen er spørsmålet om hvilken 
«avløsning» som kommer etter døden, en «avløsning» som Job håper på. Hva kan 
vel denne forandringen være, om ikke en forvandling fra død til liv? Job visste jo at 
Gud «lengtet etter [sine] henders verk» (Job 14,15).

Vårt håp, løftet om at døden ikke er slutten, har vi i kraft av Jesu liv, død og 
oppstandelse. Det nye testamentet «lærer at Kristus har beseiret døden, menneskets 
største fi ende, og at Gud skal vekke de døde til en endelig dom. Men denne læren 
blir sentral i bibelsk tro ... etter Kristi oppstandelse, for den stadfestes ved Kristi 
seier over døden.» – John E. Hartley: The Book of Job, NICOT, Accordance elektro-
nisk utg. (Grand Rapids, 1988), side 237.

«Jesus sier til henne: Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg, skal 

leve om han enn dør» (Joh 11,25). Hva sier Jesus som gir oss håp og tillit i møte 

med «slutten»? Hva vet vi som Job ikke visste?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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Fredag Studium 1  /  1. oktober

TIL ETTERTANKE

Til tross for alt det grusomme som hadde hendt, var Job tro mot Gud, og han fi kk 
tilbake mye av det han hadde mistet. Men som med så mye i Jobs bok, fi nnes det 
spørsmål vi ikke får svar på. Job er bare én av Bibelens bøker, og det ville være galt 
å bygge en hel teologi på én bok. Resten av Skriften utfyller vår forståelse av mange 
av de vanskelige spørsmålene i Jobs bok. NT fører mye frem i lyset som man ikke 
kunne ha forstått fullt ut i gammeltestamentlig tid. Det beste eksemplet på dette 
er kanskje helligdomstjenesten. En trofast israelitt kunne nok ha forstått en del om 
betydningen av dyrenes død og off ertjenesten, men det var først med Jesu død på 
korset at det hele ble oppklart. Hebreerbrevet kaster mye lys over denne tjenesten. 
Og selv om vi kjenner sannheten for vår tid (2 Pet 1,12) og har fått mer lys over saker 
og ting enn Job hadde, må også vi leve med ubesvarte spørsmål. Sannhet åpenbares 
gradvis. Selv om vi har fått mye lys, er det mye vi ikke forstår ennå. Vi er blitt for-
talt at «den frelste skare skal dra fra verden til verden, og mye av dens tid vil gå med 
til å granske frelsens mysterier. Gjennom hele evigheten skal det stadig åpne seg nye 
sider ved dette emnet.» – Advent Review and Sabbath Herald, 9. mars 1886.

  Spørsmål til drøftelse
1.  Hva er progressiv åpenbaring? Hvilke andre eksempler fi nnes det på dette? 

For eksempel lærer vi regning ved først å lære å telle til ti. Så lærer vi hvordan 

man legger sammen, trekker fra, multipliserer og deler tallene. Vi kan gå 

videre med algebra, geometri og kalkyler og fremdeles arbeide med de tal-

lene vi lærte først. Hvordan hjelper denne analogien oss å forstå tanken om 

progressiv åpenbaring også på teologiens område?

2.  Les Job 42,11. Gjennom tidene har kommentatorene stilt seg spørsmålet om 

hvor Jobs slektninger og venner var når han hadde det som verst. For de kom 

etter at han igjen fi kk lykken med seg. Hva er galt med dette bildet?

3.  Hvor mange triste avslutninger kjenner du til, og hvordan gir korset håp om at 

disse dårlige avslutningene ikke er slutten på alt?
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KJÆRLIGHETENS FLYKTNING
Ahmad*, Østerrike

Ahmad bodde i et land i Midtøsten. Han var leder for 
grupper av Anonyme Alkoholikere og Anonyme 

Narkomane og hadde hjulpet mange å bli fri for avhen-
gigheten slik han selv var blitt hjulpet.

Ahmad elsket å lese. Han kom over en bok med fl ere bibelsitater. Noe sånt hadde han aldri 
lest, og han følte en ny fred. Senere fi kk han en bibel som en venn ga ham i all hemmelighet. Han 
ble begeistret for det han leste og stilte vennen fl ere spørsmål. Da tok vennen han med til et hjem 
der noen kristne holdt et hemmelig møte. Ble man avslørt, kunne man bli drept.

Ahmad sier: ”Når myndighetene får nyss om at du har konvertert eller tenker på det, dreper de 
deg. Folk blir bare borte.”

”Men da jeg oppdaget Bibelen og fant Jesus, ble alt forvandlet, og jeg ville hjelpe andre også.”
Ahmad fortsatte med AA- og AN-møter hjemme og begynte å fortelle om Jesus uten å bruke 

navnet: ”Det fi nnes en Gud som elsker oss, han er Far, og han sendte sin Sønn til oss.”
Noen av møtedeltakerne mislikte det. Venner sa at de tok notater og kom til å skape problemer.
Ahmad ble mer forsiktig. ”Men jeg kunne ikke bare gjøre ingenting,” sa han. ”I AA lærte jeg 

at man må fortelle andre om budskapet. Det lærer Bibelen også.”
Ahmad ble med i et nettverk som lastet ned prekener og kopierte dem. De spredte små pakker 

med prekener og bibler over hele landet.
På denne tiden fi kk Ahmad høre fra vennen Hamid, som nå var i Østerrike. Hamid fortalte at 

han hadde funnet Adventistkirken. ”De er vennlige og har godtatt meg. Og de lærer det samme 
om alkohol og stoffer som du.”

I over et år holdt de kontakten, mens Ahmad deltok i undergrunnskirken hjemme. Men en dag 
”forsvant” en kristen venn. Via venner fi kk Ahmad vite at mannen og hans kone var i fare fordi 
myndigheten visste om hans omvendelse.

Ahmads kone var i 9. måned, men han skjønte at de måtte bort. De forlot hjemme i all stillhet 
og kom seg til et annet land. Så dro de til vennen Hamid i Østerrike.

Den første dagen i Østerrike tok Hamid dem med til adventistkirken. ”Her kan dere fi nne 
fred,” sa han.

De fant mer enn fred. ”Jeg fant fred og kjærlighet,” sier Ahmad. For første gang møtte jeg 
noen som ville hjelpe uten å få noe igjen. Denne kjærligheten kunne ikke mine foreldre gi meg. 
Troen tillot dem ikke å være snill mot meg. Deres Gud er ikke snill. Men her følte jeg meg som 
kjærlighetens fl yktning.”

Ahmad forteller andre om det han har funnet, og har ført mange fl yktninger til menigheten i 
Østerrike.

* dekknavn.

•  88 % av østerrikerne taler tysk. 
Andre språk er ungarsk, kroatisk, 
serbisk, bosnisk, tyrkisk og polsk.



Bakgrunnsstoff
Job 1,1–5; Job 1,6–12; Sak 3,2; Matt 4,1; Esek 28,12–16; Rom 3,26; Hebr 2,14.

Minnevers
Herren sa til Satan: Herren refser deg, Satan! Herren, som har utvalgt Jeru-

salem, refser deg! Sannelig, denne mannen er som et vedtre raket ut av ilden 

(Sak 3,2).

«Både GT og NT taler om en stadig krig mellom Gud og Satan, mellom godt og 
ondt på både et kosmisk og et personlige plan. Når vi sammenholder disse tekstene, 
danner det seg et klarere bilde av Skriftens budskap enn man ellers kan se.» – The 
Handbook of Seventh-day Adventist Theology, side 969.

Den store konfl ikten er et tema som kan gi oss en bedre forståelse av Bibelens 
«totale budskap», spesielt frelsesplanen. Temaet er mye klarere i NT, men man fi nner 
det også i GT. Og det klareste glimt av Satan og denne konfl ikten og hvordan den 
kan virke inn på livet her og nå, fi nner vi vel i Jobs bok.

Denne uken skal vi se på den større sammenhengen bak den umiddelbare virke-
lighet som Job er mest opptatt av. Og selv om vårt liv og vår historie er forskjellig fra 
hans historie, har vi én ting felles: som Job er også vi deltakere i denne konfl ikten.
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Den store konfl ikten

Studium 2 8. oktober
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SøndagStudium 2  /  8. oktober

HIMMEL PÅ JORD

Jobs bok begynner i en forholdsvis positiv toneart. Verdslig sett har vi en mann som 
er velsignet på alle måter.

Les Job 1,1–4. Hva forteller teksten om Jobs liv? Hva var positivt?

Job ser ut til å ha alt, også en god personlighet. Ordet «from» i Job 1,1 kommer fra et 
ord som kan bety «komplett» eller «full av integritet». Ordet for «rettskaff en» betyr 
«rett», som en som går på en rett sti. Boken innledes altså med en idyllisk scene der 
vi møter en rik mann som er trofast og rettskaff en og har alt man måtte ønske seg. 
Men han lever i en syndig verden.

Les Job 1,5.6. Hva avslører disse versene om den syndige verden som Job lever i?

«Hans sønner og døtre festet, men han var bekymret for at barna skulle gjøre Gud 
imot. Som familiens prest bar han frem off er for hver av dem. Han visste hvor forfer-
delig synden var, og tanken på at hans barn kunne glemme Guds krav, fi kk ham til å 
be til Gud for dem.» – SDA Bible Commentary, bind 3, side 1140.

Job hadde det bra, så godt som det var mulig. Det tegnes et nesten paradisisk 
bilde: en mann med et rikt liv, stor familie, et fl ott navn og stor velstand. Men dette 
livet leves likevel i en verden som er gjennomsyret av synd. Og som Job snart skal få 
se: Man kan bli utsatt for alle de farer som livet på jorden fører med seg.

Hva er godt i livet ditt her og nå? Hvordan kan du klare å være takknemlig for 

dette til enhver tid?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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Mandag Studium 2  /  8. oktober

KOSMISK KONFLIKT

Jobs bok begynner på jorden, på et fredfylt og stille sted. Men i vers 6 i det første 
kapitlet endrer arenaen seg. Den skifter til en helt annen virkelighet, en virkelighet 
som mennesker bare kan se med guddommelig åpenbaring. Og i denne andre virke-
ligheten, himmelen, er det ikke like rolig og fredelig som på jorden.

Les Job 1,6–12. Vi skal studere disse versene i større detalj senere i kvartalet, men 

hva skjer her? Hvordan er dette sammenlignet med det vi har sett om Job på jorden?

Det er mye man kan ta opp i disse versene. De avslører sider ved vårt univers som 
våre største teleskoper ikke kan registrere og som vitenskapen ikke engang har 
begynt å fatte. De avslører en konfl ikt i kosmos. Det er ingen avslappet, fredelig og 
saklig samtale vi blir vitne til i dette avsnittet. Gud taler om Job med en slags følelse 
av farsstolthet. Men Satan fnyser av det Gud sier. «Anklageren svarte: Det er vel 
ikke uten grunn at Job frykter Gud?» (Job 1,9). Man kan nesten fornemme den bit-
ende sarkasmen, den hånlige tonen i Satans ord.

Teksten sier ikke uttrykkelig at dette skjedde i himmelen, men det var nok tilfelle. 
Et skapt vesen, en engel, står for Guds ansikt i himmelen og motsier ham rett opp 
i ansiktet, mens andre av «Guds sønner» hører på. Hvor ofte taler noen slik til et 
jordisk statsoverhode? Men her står vi overfor en som går imot Gud selv. Hvordan 
var det mulig?

Svaret fi nner vi i et tema som går igjen forskjellige steder og på forskjellige måter 
i Bibelen. Det kalles den store konfl ikten, og den er en god mal for den som vil forstå 
ikke bare Jobs bok, men hele Bibelen og dens forklaring på syndens og lidelsens 
sørgelige historie på jorden. Dessuten gir den oss en bedre forståelse av korset som 
løsningen på syndens og lidelsens problem i vår verden.

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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KONFLIKTEN PÅ JORDEN

Jobs bok trekker til side forhenget og avslører en dimensjon ved tilværelsen som våre 
øyne og ører og verdens tenkere ikke er vitne til. Ja, disse versene burde vise oss 
hvor begrensede våre øyne og ører og verdslige fi losofi er er når det gjelder å forstå 
den store sammenhengen! Vi blir vitne til en konfl ikt mellom Gud og motstande-
ren, Satan. Og selv om Jobs bok først nevner striden som fi nner sted i himmelen, 
forfl ytter den seg fort til jorden. I hele Bibelen fi nner vi tekster som peker på denne 
konfl ikten, som også angår oss.

Les disse tekstene. Hvordan avslører de at det foregår en reell kamp mot onde, 

overnaturlige krefter her på jorden?

1 Mos 3,1–4

Sak 3,2

Matt 4,1 

1 Pet 5,8

1 Joh 3,8

Åp 12,9

Dette er bare et knippe av alle de tekstene som peker på en bokstavelig djevel, et 
overnaturlig vesen med onde hensikter. Mange betrakter Satan som en primitiv fore-
stilling, men Bibelens vitnesbyrd er så klart at vi ikke bør falle for dette bedraget.

Hvor kan du se at Satan er virksom i vår verden? Hva er vårt eneste vern?

_________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________
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Onsdag Studium 2  /  8. oktober

JOB SOM MIKROKOSMOS

Åpningsscenene i Jobs bok inneholder noen viktige punkter. Som før nevnt viser 
de en side av virkeligheten som ligger utenfor det som vi uten videre kan kjenne til 
– en himmelsk dimensjon og andre himmelske vesener enn Gud. Dessuten viser de 
hvor sammenfl ettet vår jordiske eksistens er med det som skjer i himmelen. Det som 
foregår på jorden, skjer ikke helt løsrevet fra de himmelske vesener. For det tredje 
avslører de en moralsk konfl ikt i himmelen som henger sammen med det som fi nner 
sted på jorden.

Kort sagt er de første versene og de som følger etter dem et slags miniportrett 
av den store konfl ikten. Versene viser at den store konfl ikten, som er av kosmiske 
dimensjoner, samler seg i én manns liv: Job. Vi skal se at disse spørsmålene angår 
oss alle.

Jobs bok viser Satan i konfrontasjon med Gud. Men den viser ikke hvordan det hele 

begynte. Hvordan kan disse versene gi oss en viss forståelse av konfl ikten? Jes 

14,12–14; Esek 28,12–16; 1 Tim 3,6.

Ellen G. White skrev at «kjærlighetens lov» var grunnlaget for Guds lederskap. Hun 
bemerket at siden Gud ikke vil ha «tvungen lydighet», gir han «viljefrihet» til alle 
sine moralske skapninger. Men «det var en som misbrukte den frihet Gud hadde 
gitt sine skapninger. Synden oppstod hos ham som nest etter Kristus var blitt mest 
æret av Gud og stod høyest i makt og herlighet blant himmelens beboere» – Alfa 
og Omega, bind 1, side12 [PP 4, 35]. Så siterte hun fra tekstene ovenfor i Jesaja og 
Esekiel for å beskrive Satans fall.

Det avgjørende her er «kjærlighetens lov» og en virkelig fri vilje. Bibelen forteller 
at Satan opphøyet seg selv og ble stolt på grunn av sin prakt og skjønnhet. Vi vet 
ikke hvorfor dette skjedde. Det må være en del av det som 2 Tess 2,7 kaller «lovløs-
hetens hemmelighet». Dette uttrykket gir mening i lys av hvor nært knyttet Guds lov 
er til hans styresett. Når Satan introduseres i Jobs bok, ligger hans fall i fortiden, og 
den konfl ikten han hadde startet, var godt i gang.

Hvilke viktige avgjørelser står du overfor akkurat nå, og hvilke bibelløfter kan du 

gjøre krav på, så du velger rett?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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SVAR PÅ KORSET

Jobs bok tar opp mange viktige spørsmål. Men mange av dem forblir ubesvart. Vi 
trenger resten av Bibelen. Og selv da «ser vi i et speil, i en gåte» (1 Kor 13,12).

Jobs bok sier for eksempel ingenting om hvordan opprøret begynte. Dessuten sier 
den ingenting om hvordan Satan til slutt blir beseiret i den store konfl ikten. Og til 
tross for Satans store betydning for alt som følger i boken, ser vi ikke mer til ham 
etter at han er nevnt to ganger: (Job 1,6–12; 2,1–7). Han bare forsvinner, men den 
ødeleggelsen som han hadde stelt i stand, ble værende. I resten av boken blir han 
ikke engang nevnt. Nesten alt som følger, handler om Gud, ikke Satan. Og dette gir 
mening, for Jobs bok er nettopp innsiktet mot Gud og hans karakter.

Men Bibelen gir svar på spørsmålet om Satans nederlag i den store konfl ikten. Og 
sentralt i dette nederlaget står Jesu død på korset.

Hva sier disse tekstene at Jesus gjorde, og som vil føre til at den store konfl ikten 

tar slutt? Joh 12,31.32; Åp 12,10–12; Rom 3,26; Hebr 2,14.

Korset avslørte Satan for hele universet. Alle så hva han var: en morder. De som 
kjente Jesus da han regjerte i himmelen, må ha blitt overrasket over å se ham bli 
hånet slik av Satans redskaper. Dette er den «dommen» over Satan som Jesus talte 
om i Joh 12. Først da Frelseren døde for «hele verdens» synder (1 Joh 2,2), kunne 
himmelen si at nå har frelsen kommet. Her og nå har Guds løfte fra før verden 
begynte (2 Tim 1,9), blitt en realitet. Ved sin død for vår skyld viste Kristus at han 
«er rettferdig og at han kjenner den rettferdig som tror på Jesus» (Rom 3,26). Altså: 
På korset motbeviste han djevelens anklager om at Gud ikke kunne stå ved sin lov 
(være rettferdig) og samtidig frelse dem som har brutt loven (kjenne dem rettferdig). 
Etter Golgata var Satans undergang beseglet.

Hvordan kan vi lære å glede oss over det Jesus har gjort for oss på korset, også i 

de prøvelsene vi møter i den store konfl ikten?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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Fredag Studium 2  /  8. oktober

TIL ETTERTANKE

Forestillingen om en kamp,   en konfl ikt mellom det gode og det onde, lever i mange 
kulturer. Tanken har overlevd gjennom årtusener og uttrykkes ofte i myter. Vår tids 
høyere bibelkritikk og rasjonalisme har fått mange kristne til å benekte at det fi nnes 
en bokstavelig djevel og onde engler. Det hevdes at de bare var primitive kulturers 
symboler for menneskelig og naturlig ondskap. For oss er det vanskelig å forestille 
seg hvordan man kan forstå Bibelen uten å tro på at djevelen og hans engler fi nnes.

Det er ikke alle kristne som benekter at det er en reell kosmisk konfl ikt mellom 
overnaturlige gode og onde krefter. Bibelforskeren Gregory Boyd har skrevet mye 
om realitetene bak den lange (men ikke evige) kampen mellom Gud og Satan. I 
innledningen til boken God at War skrev han: «Fra begynnelse til slutt forutsetter 
Bibelen at åndelige vesener eksisterer mellom menneskeheten og Gud og påvirker 
menneskets eksistens i betydelig grad, på godt og ondt. Ja, i denne boken argumen-
terer jeg for at nettopp en slik oppfatning står sentralt i Bibelens verdensbilde» – 
Gregory A. Boyd: God at War (Downer’s Grove, Ill., 1997), side 11. Og han har rett.

  Spørsmål til drøftelse
1.  Hvilke andre tekster taler om Satan og andre djevelske krefter? Hva går tapt 

hvis de bare oppfattes som symboler for menneskets mørke side?

2.  Forfatteren Niccolo Machiavelli sa at det var mye bedre for en hersker om 

undersåttene hans fryktet ham enn at de elsket ham. Ellen G. White skrev 

det motsatte: «Selv da det ble bestemt at Satan måtte fjernes fra himme-

len, tilintetgjorde ikke den allvitende Gud ham. Fordi Gud bare kan godta 

kjærlighetens tjeneste, må alle skapningers troskap være grunnet på deres 

overbevisning om hans rettvishet og godhet. Innbyggerne i himmelen og i 

andre verdener som ikke fattet hva synd var og hva den førte til, ville ikke ha 

forstått Guds rettvishet og barmhjertighet hvis han straks hadde tilintetgjort 

Satan. Dersom Satan øyeblikkelig var blitt utryddet, ville de ha tjent Gud 

mer av frykt enn av kjærlighet.» – Alfa og Omega, bind 8, side 14,15 [GC 498, 

499]. Hvorfor vil Gud at vi skal tjene ham av kjærlighet, ikke av frykt?
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”NÅ ER JEG TRYGG”
Fatima*, Østerrike

Fatima var gift med en kvinneplager og fange i sitt 
eget hjem. Hun kom seg sjelden ut. Dette er ikke 

uvanlig i Midtøsten.
Økonomien var stram, så mannen lot henne ta jobb i 

en skjønnhetssalong. Men hun var nedfor og prøvde å ta 
sitt eget liv. Dagene ble ren rutine.

En dag sa en middelaldrende kunde: ”Hvorfor er du 
så trist?” Fatima merket at hun var ekte, så hun åpnet seg 
for henne. Kvinnen begynte å tale om håp, godhet og 
kjærlighet. Fatima gledet seg til hver gang hun kom.

En dag ba kvinnen henne med hjem på et måltid, og 
mannen lot Fatima gå. Da begynte kvinnen å fortelle om 
Jesus. De fortsatte å treffes, og en dag fi kk Fatima være med på et hemmelig møte sammen med 
åtte-ni andre. Hun fi kk også en bibel.

Det var ikke alltid hun kom seg dit, på grunn av sin mann. Men hun hadde bibelen.
Men en dag hun kom hjem, slo mannen henne halvt fordervet. Han hadde funnet bibelen og sa 

han ville drepe henne. 
Hun overlevde, men fi kk husarrest. Etter hvert fi kk hun begynne på jobben igjen. Nå holdt 

mannen øye med alt hun gjorde.
En dag tok hun sjansen på å gå på det hemmelige møtet. Men mannen så henne og ropte: ”Jeg 

dreper deg! Jeg dreper alle sammen! De er vantro og skal dø!”
Fatima fl yktet hjem til foreldrene sine. Mannen fant ut av det og fortalte dem at hun var blitt 

kristen og skulle dø. ”Gjør ikke dere det, så gjør jeg det!” sa han.
Foreldrene skulle til å slå henne da hun fl yktet inn på et annet rom. Den kvelden snek hun seg 

ut med det hun sto og gikk i. Hun kontaktet sine kristne venner og fi kk bo i skjul utenfor byen. 
Der var hun i to uker. Pastoren kom med mat og klær og sa: ”Hvis du vil være kristen, kan jeg 
hjelpe deg. Ellers må du gå hjem til familien din.” 

Fatima ville være kristen. Det var for farlig der i landet, så de kristne hjalp henne over til nabo-
landet og betalte for reisen til Østerrike.

I Østerrike tok hun kontakt med Ahmad og hans kone. De var fra samme by. 
”Vi har funnet kirken for deg!” fortalte Ahmads kone. ”I adventistkirken fant jeg fred, håp og 

godhet,” sa hun. ”Mange mirakler har skjedd. Folk ba for meg. En familie har tatt imot meg som 
en datter. Nå føler jeg meg trygg.”

* dekknavn.

•  Den østerrikske union har 50 
kirker og 4135 medlemmer.

•  L.R. Conradi døpte de første ad-
ventistene i Klausenburg i 1895.

•  I 1902 startet H. Kokolskij 
misjonsarbeid i Wien. Han var en 
kjent skulptør og var døpt av G. Perk 
i Tyskland.

•  Franz Gruber ble landets første 
østerrikske pastor i 1909.



Bakgrunnsstoff
Job 1; Job 2; 1 Kor 4,9; 1 Mos 3,1–8; Fil 4,11–13; Matt 4,1–11; Fil 2,5–8.

Minnevers
Men han svarte: «Du taler som en vettløs kvinne. Når vi tar imot det gode fra 

Gud, skulle vi da ikke også ta imot det vonde?» Gjennom alt dette kom ingen 

synd over Jobs lepper. (Job 2,10).

Jobs bok viser oss en helt ny side ved virkeligheten. Vi får et glimt av den store 
konfl ikten mellom Kristus og Satan. Og dermed får vi også en mal for å forstå den 
verden vi lever i: en verden som ofte forvirrer og skremmer oss med det som den 
utsetter oss for. Men Jobs bok viser også at den store konfl ikten ikke er en kamp som 
vi står utenfor. Nei, dessverre er det ikke slik: «Men ve over jorden og havet! For dje-
velen er kommet ned til dere, og hans raseri er stort, for han vet at hans tid er kort» 
(Åp 12,12). Satan har kommet ned til jorden og havet, og vi vet at hans vrede er stor. 
Hvem har vel ikke opplevd dette raseriet?

Denne uken skal vi se mer på de to første kapitlene i Jobs bok. Vi skal prøve å 
oppdage vår plass i den store konfl ikten som raser.
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Frykter Job Gud uten grunn?

15. oktoberStudium 3
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JOB, GUDS TJENER

Les Job 1. Legg spesielt merke til Satans anklager mot Job. Hva sier han? Hva er 

underforstått? Hvem er det egentlig Satan vil til livs?

«Har du ikke på alle vis vernet om ham, hans hus og alt han eier? Hans henders 
arbeid velsigner du, og buskapen hans brer seg i landet» (Job 1,10). I innledningen 
til Jobs bok vises det ikke bare til Jobs rettferdighet og fi ne karakter, men også hans 
materielle velsignelser og fruktbare husholdning. Dette gjorde at Job ble regnet som 
«den største blant folkene i øst» (Job 1,3). Og det er dette som Satan slenger i ansik-
tet på Gud når han i praksis sier at det bare er fordi du har gjort dette for ham at han 
tjener deg.

Hva ligger i Satans påstand om at hvis Gud tar fra Job disse tingene, så «spotter 
[han] deg like opp i ansiktet» (Job 1,11)? Egentlig er det et angrep på Gud. (Og det 
er jo det som hele den store konfl ikten er.) Hvis Gud var så fantastisk god, da ville 
vel Job adlyde og frykte og tilbe ham utelukkende av kjærlighet og takknemlighet. 
For hvem ville ikke elske en Gud som hadde gjort så mye for ham? Satan insinuerer 
at Gud nærmest hadde bestukket Job til å være trofast mot ham. Altså hevdet han at 
Job ikke tjente Gud fordi han elsket ham, men fordi han hadde fordel av det.

Tenk på ekle og fæle herskere som har trofaste kumpaner som er lojale til døden 
fordi herskeren har vært god mot dem. Hvis Herren faktisk var den snille, kjærlige 
og omsorgsfulle Gud som han gjerne vil være, ville Job fortsette å tjene ham om han 
så mistet alt sammen. Men ved å si at Job ikke ville bevare sin trofasthet, insinuerer 
Satan at ikke engang Job fullt ut stoler på Gud og at han bare er lojal på grunn av det 
som Gud har gitt ham. I siste instans er Job bare lojal fordi han får nok igjen for det, 
etter Satans mening.

Hvorfor tjener du Herren? La oss gå ut fra at dine motiver ikke er fullkomne. Hva 

kunne komme til å skje med deg og din tro hvis du måtte vente til dine motiver 

var fullkomne? Hvis de ikke er av en slik karakter?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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HUD FOR HUD: KAMPEN FORTSETTER

Job 2,1–3 er nesten en gjentakelse av Job 1,6–8. Den store overgangen er siste del 
av Job 2,3, der Herren selv taler om hvor trofast Job var, til tross for de ulykkene 
som hadde rammet ham. Når vi kommer til dette verset, ser det altså ut til at Satans 
anklager har vist seg å være falske. Job hadde vært trofast mot Gud og ikke forban-
net ham, slik Satan sa han ville gjøre.

Les Job 2. Hva skjer så, ifølge disse versene? Og hva kan man legge i dette at både 

første og andre kapittel sier at «Guds sønner» er vitne til ordvekslingen mellom Gud 

og Satan?

Uttrykket «hud for hud» har forvirret mange. Men tanken er denne: La noe skje med 
Job selv, så får vi se hvor hans lojalitet egentlig ligger. Bryt ned Jobs kropp, hans 
helse, og se hva som skjer.

Det som hender, hender heller ikke i et vakuum. Begge episoder fra denne striden 
i himmelen, som er åpenbart i Jobs bok, fi nner sted under et slags møte mellom him-
melske vesener og Gud. Satan fremsetter sine anklager «off entlig», med de andre til 
stede. Denne tanken stemmer med det vi vet om den store konfl ikten. Den utfolder 
seg for hele universet (se 1 Kor 4,9; Dan 7,10; Åp. 12,7–9).

«Men frelsesplanen hadde en enda videre og dypere hensikt enn å frelse mennes-
kene. Det var ikke utelukkende av den grunn Kristus kom til vår jord. Det var ikke 
bare for at innbyggerne i vår lille verden skulle få en riktig oppfatning av Guds lov. 
Det var også for å rettferdiggjøre Guds karakter overfor universet [...] Kristi død for 
å frelse menneskene var ikke bare for å gjøre himmelen tilgjengelig for mennesker, 
men skulle overfor hele universet rettferdiggjøre den måten Gud og hans Sønn hadde 
behandlet Satans opprør på. Kristi død på korset ville slå fast at Guds lov er evig, 
og åpenbare syndens natur og de følger den fører med seg. – Alfa og Omega, bind 1, 
side 48–49 [PP 68,69].

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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VELSIGNET VÆRE HERRENS NAVN

Hvordan reagerte Job etter Satans første angrep og da han fi kk vite om alle de ulyk-

kene som hadde rammet ham? (se Job 1,20–22). Hvilken betydning har det at Job 

midt i en slik tragedie ikke syndet, at «han krenket ikke Gud»?

Guds styre bygger på kjærlighet, og det forutsetter frihet til å velge. Gud vil at vi 
skal tjene ham fordi vi elsker ham, ikke fordi vi må tjene ham. «Satan antydet at Job 
hadde egoistiske motiver for å tjene Gud ... Han forsøkte å benekte at sann religion 
har sitt utspring i kjærlighet og forståelse av Guds karakter: Sanne tilbedere elsker 
troslivet for dets egen skyld – ikke av lyst til vinning. De tjener Gud fordi denne 
tjenesten er rett i seg selv, ikke bare fordi himmelen er full av herligheter. De elsker 
Gud fordi han er deres hengivenhet og tillit verdig, ikke bare fordi han velsigner 
dem.» – SDA Bible Commentary, bind 3, side 500.

Job viste at Satans anklager var falske. Gud visste hva som ville skje, men Job 
kunne ha handlet annerledes. Han kunne ha syndet, han kunne ha «krenket Gud». 
Gud presset ikke Job til å handle slik han gjorde. Hans urokkelige trofasthet, om-
stendighetene tatt i betraktning, var et fantastisk vitnesbyrd.

Sammenlign Jobs erfaring med det som skjedde med Adam og Eva (1 Mos 3,1–8). 

Hvorfor gjør sammenligningen deres synd så forferdelig?

Adam og Eva var syndfrie og levde i et sant paradis da de falt i synd under Satans 
angrep. Job led store smerter og tragedier og mistet alt, men han var trofast mot 
Herren til tross for Satans angrep. Begge historier er eksempler på det som står på 
spill fordi vi har en fri vilje.

Hvordan viser Jobs reaksjon hvor billige, lettvinte og falske våre unnskyldninger 

for synd ofte er?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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JOBS KONE

Dette er vel en like god tid som noen til å se på et annet off er i fortellingen om Job: 
hans kone. Hun opptrer bare en gang (Job 2,9.10). Så forsvinner hun ut av fortel-
lingen og historien for godt. Vi hører ikke mer om henne. Men tenk på det hun ble 
utsatt for. Hvem kan forestille seg den sorgen som rammet den ulykkelige kvinnen? 
Hennes tragedie, hennes barns tragedie og det som de andre ofrene ble utsatt for, 
viser at lidelser kan ramme alle. Alle er med i den store konfl ikten, ingen går fri.

Sammenlign Job 2,3 med Job 2,9. Hvilken formulering er nesten identisk hos Gud og 

Jobs kone, og hva innebærer den måten de ordlegger seg på?

Det er ingen tilfeldighet at det samme uttrykket om at han holder fast på sin «guds-
frykt» er brukt begge steder. Det ordet som oversettes «gudsfrykt», kommer av det 
samme ordet som brukes i Job 1,1 og Job 1,8 og ofte oversettes det med «rettskaf-
fen». Rotordet innebærer «fullstendighet» og «fylde».

Det er trist at Jobs kone anklager Job for akkurat det som Gud berømmer ham for. 
I sin sorg vil hun presse Job til å gjøre det som Gud sier at han ikke vil gjøre. Vi har 
ingen rett til å dømme henne, men dette viser hvor lett vi kan bli en snublestein for 
andre (se Luk 17,2.)

Les Job 2,10. Hva er hans vitnesbyrd her? Se også Fil 4,11–13.

Job viser at hans tro er ekte. Han vil tjene Herren både i gode og onde dager. Det 
fascinerende er at Satan nå forsvinner ut av historien og opptrer ikke igjen. Teksten 
nevner det ikke, men vi kan forestille oss hans frustrasjon og raseri over Jobs svar. 
For det hadde vært lett å felle Adam og Eva og mange andre. «Anklageren» (Åp 
12,10) måtte fi nne en annen enn Job å anklage.

Hvordan kan vi være trofaste mot Gud i både gode og onde dager?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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LYDIG TIL DØDEN

I Job 1,22 står det: «Gjennom alt dette syndet ikke Job. Han krenket ikke Gud.» I Job 
2,10 står det: «Gjennom alt dette kom ingen synd over Jobs lepper.» I begge tilfeller 
var Job trofast mot Herren, til tross for angrepene. Begge tekstene understreker at 
han ikke syndet, verken i ord eller handling.

Naturligvis står det ikke at Job var syndfri. Bibelen lærer at alle er syndere. «Sier 
vi at vi ikke har syndet, gjør vi ham til en løgner, og hans ord er ikke i oss» (1 Joh 
1,10). Man er ikke syndfri bare fordi man er «from og rettskaff en», frykter Gud og 
unngår alt ondt (Job 1,1). Som alle andre ble Job født i synd og trengte en frelser.

Men tross alt som rammet ham, var han trofast mot Herren. I så måte kan man 
se på Job som et slags symbol, et svakt eksempel på Jesus (se lekse 14). Til tross for 
fryktelige prøvelser og fristelser ga ikke Jesus opp eller falt i synd. Dermed motbe-
viste han Satans anklager mot Gud. Det som Kristus gjorde, var mye større og fi kk 
større følger enn det Job gjorde. Men likhetene er der.

Les Matt 4,1–11. Hvordan minner Jobs erfaring om det som skjedde her?

Jesus var i «samme slags kjøtt og blod som syndige mennesker har» (Rom 8,3). I det 
ugjestmilde miljøet var han også svekket av mangel på mat. Likevel gjorde han ikke 
det djevelen ville, slik Job heller ikke hadde gjort. Vi leste at Satan forsvant fra åste-
det etter at Job hadde vært trofast. Etter at Jesus motsto Satans siste angrep, «forlot 
djevelen ham» (Matt 4,11, se også Jak 4,7).

Men det Jesus sto overfor i ørkenen, var bare begynnelsen. Den virkelige prøven 
kom på korset, der Jesus var trofast inntil døden, til tross for alt han ble utsatt for 
(mer enn det Job hadde opplevd).

Les Fil 2,5–8. Hvilket håp gir det at Jesus «ble lydig til døden», og hva sier det 

oss om hvordan vi bør leve som respons på hans lydighet?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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TIL ETTERTANKE

Lesere av Jobs bok som går i dybden, kommer over et interessant fenomen. Konens 
ord til Job er oversatt: «Spott heller Gud og dø!» (Job 2,9). Job 1,5 er oversatt: 
«Kanskje har barna mine syndet og spottet Gud i sitt hjerte». Og Job 1,11 er over-
satt: «Men rekk bare hånden ut og rør ved alt som er hans, så får vi se om han ikke 
spotter deg like opp i ansiktet». Men i hvert tilfelle kommer det som er oversatt med 
«spotte» av et ord som betyr «velsigne». Ordet er fra roten brk, som er brukt gjen-
nom hele Bibelen for «velsigne». Det er den samme roten som er brukt i 1 Mos 1,22, 
da Gud «velsignet» de skapningene han hadde skapt. Den samme roten brukes i Sal 
66,8: «Dere folk, velsign vår Gud!»

Hvorfor blir da det verbet som betyr «velsigne», oversatt med «spotte» i disse 
tekstene? For det første: Hvis «velsigne» hadde vært meningen i disse versene i Job, 
ville det ikke gitt noen mening. Hvorfor skulle Job ofre til Gud i tilfelle hans sønner 
hadde «velsignet» Gud i sitt hjerte i Job 1,5? Sammenhengen forutsetter en annen 
mening. Slik også med Job 1,11 og 2,5. Hvorfor skulle Satan tro at Job ville velsigne 
Gud hvis ulykken rammet ham? Sammenhengen krever betydningen «spotte» i ste-
det. Og hvorfor skulle Job irettesette sin kone for å be ham om å velsigne Gud (Job 
2,9.10)? Teksten gir bare mening hvis meningen er å «spotte».

Men hvorfor bruker ikke forfatteren et av de vanlige ordene for «spotte», da? 
Forskerne mener at det er en forskjønnende omskriving siden det å skrive om å 
spotte/forbanne Gud var en utålelig tanke for forfatterens religiøse følelser (man ser 
det samme i 1 Kong 21,10.13, hvor ordet som er oversatt «spotte», er av roten brk, 
«velsigne»). Moses brukte altså ordet «velsigne» i stedet for selve ordet for å spotte, 
selv om det er opplagt at spott er tenkt.

  Spørsmål til drøftelse
1. Hvorfor er det naturlig at folk stiller spørsmål ved Guds eksistens eller natur i 

krisetider? Hvorfor må vi alltid ha korset for øye i vår syndige verden, en ver-

den der den store konfl ikten er en realitet?

2.  Vi kjenner bakgrunnen for det som skjer i fortellingen om Job, men så vidt vi 

vet, kjente ikke Job den. Han visste bare om de ulykkene som hadde rammet 

ham. Han kjente ikke den store sammenhengen. I våre prøvelser må vi huske 

at det er en større sammenheng som vi ofte ikke ser eller forstår. Hvordan kan 

erkjennelsen av dette være til trøst for oss? 
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HÅNDSKREVNE NOTATER
Monika, Østerrike

I 1970- og 80-årene var det mangel på helsepersonell i 
Østerrike. Landet fi kk en avtale med Filippinene, og 

mange fi lippinske sykepleiere kom.
Marietta var en av dem. Faren hennes hadde forsikret 

henne om at det ”måtte fi nnes adventister i Wien”. Sab-
bats morgen gikk hun og en annen sykepleier ut for å 
fi nne en adventistkirke.

Et helt år lette de. Da skrev Marietta til faren: ”Vi 
fi nner ingen adventistkirke her.” Faren skrev til hovedkontoret i Filippinene. De sendte henne 
adressen til unionskontoret i Wien. Neste sabbat ble Marietta og vennen hennes tatt hjertelig imot 
i adventistkirken i Wien.

Noen måneder senere ble de kjent med Monika og begynte å gå i hennes menighet. Monika 
skrev ned hva pastoren sa.

Flere fi lippinere kom til Wien. Det gjaldt også andre engelsktalende fra Asia og Afrika. Den 
engelske sabbatsskoleklassen vokste fort, og snart var ikke Monikas lapper nok til alle som 
trengte språkhjelp.

I 1987 måtte den internasjonale gruppen få sitt eget sted, så den kunne vokse videre. De tysk-
talende medlemmene fl yttet til et nytt lokale, og den internasjonale menigheten fi kk det gamle 
lokalet. De var snart oppe i 40 medlemmer, pluss mange fl ere gjester, hver uke. Det var et varmt 
og vennlig sted som ga åndelig vekst og fellesskap.

I dag er de 153 medlemmer og nesten like mange gjester. Hver uke spiser de sammen etter 
møtene. Dette tiltrekker særlig mange studenter. Selv de som ikke er kristne, er glade for at de 
kan forstå språket og få noe å spise. De føler seg velkommen.

Noen adventister kan ha gått regelmessig på møter i hjemlandet, men i utlandet savner de fa-
milien og trossøsken. Pastor Felix Metonou sier: ”Jeg tror nok at noen blir i menigheten på grunn 
av denne kirken.”

Utlendinger trenger ikke lenger streife gatelangs på utkikk etter en adventistkirke. Pastor Felix 
sier: ”Siden jeg startet kirkens nettside for sju år siden, har det ikke gått en uke uten at jeg har fått 
kontakter over nettet.”

•  Baronesse Bertha von Suttner ble 
første kvinnelige nobelprismottaker 
i 1905.

•  Ferdinand Porsche, som grunnla 
Porsche-fabrikken, ble født i Mat-
tersdorf i 1875.



Bakgrunnsstoff
Rom 1,18–20; Job 12,7–10; Åp 4,11; Kol 1,16.17; Matt 6,34; Job 10,8–12; Rom 3,1–4.

Minnevers
Så gjør dere ingen bekymringer for morgendagen; morgendagen skal bekymre 

seg for seg selv. Hver dag har nok med sin egen plage (Matt 6,34).

I motsetning til alle andre av Bibelens bøker har Jobs bok ingenting med Israels 
land og folk å gjøre. Helt fra 1. Mosebok og Guds løfte til Abram om å «gjøre deg 
til et stort folk» (1 Mos 12,2) til Åpenbaringen, som beskriver «den hellige byen» 
Jerusalem (Åp 22,19), er Israel og dets paktsforhold til Gud med og former hver 
eneste bok.

Jobs bok nevner ikke noe slikt, ikke engang utvandringen fra Egypt. Dette kan 
forklares med at Moses skrev Job i Midjan, sammen med 1. Mosebok (se også SDA 
Bible Commentary, bind 3, side 1140). Utgangen fra Egypt hadde ikke skjedd ennå, 
derfor er det ikke nevnt.

Men kanskje fi nnes det en annen og viktigere grunn. Et av hovedtemaene i Jobs 
bok er menneskelig lidelse, og den er universell. Den gjelder ikke bare ett folk eller 
en bestemt tid. Jøde som greker, alle vet litt om Jobs plager, en smertefull tilværelse 
i en fallen verden. Enda så unike Jobs smerter var, representerer han oss alle i våre 
lidelser.
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Gud og menneskelig lidelse
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GUD I NATUREN

Les Rom 1,18–20. Hva er det Paulus sier her?

Dette er kraftfulle setninger. Man kan vite nok om Guds eksistens gjennom «hans 
gjerninger», det vil si gjennom den skapte verden, til at man er uten «unnskyldning» 
i sin vantro. Paulus sier at skapelsen kan lære oss nok om Guds eksistens og natur til 
at vi kan bli dømt på dommens dag.

Ja, naturens verden åpenbarer en hel del om Guds eksistens. Og moderne forsk-
ning har avslørt detaljer om skaperverkets undere som våre forfedre ikke engang 
kunne drømme om. Det er også noe ironisk ved dette: Jo mer kompleks vitenska-
pen viser at livet er, desto mindre troverdige blir de virkemidlene som vitenskapen 
fremsetter for dets opprinnelse: slump og tilfeldigheter. Ta f.eks. en iPhone. Den ser 
designet ut, den oppfører seg som designet, avslører design både inni og utenpå, og 
den fungerer bare slik den er designet. Den er da også designet. Og et menneske, 
som ser designet ut og handler som det er designet, åpenbarer design både innven-
dig og utvendig, og fungerer bare slik det er designet. Men det sies altså at det er et 
resultat av ren og skjær slump. Dessverre er det mange som tror dette.

Les Job 12,7–10. Hvordan gjenspeiler disse ordene den tanken som er fremsatt i 

Rom 1,18–20?

Her sies det også at Guds virkelighet ses i den skapte verden. Etter at synden kom til, 
åpenbarer ikke naturen Guds natur fullt ut. Men den åpenbarer likevel hans skaper-
kraft og sider ved hans godhet.

Hva er det i naturen som taler til deg om Guds makt og godhet? Hvordan kan du 

lære å hente kraft og oppmuntring fra det budskapet naturen har til deg?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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INGENTING OPPSTO AV SEG SELV

Det fi nnes mange argumenter for Guds eksistens. I tillegg til den skapte verdens 
vitnesbyrd, har vi også det som kalles det «kosmologiske» argument: at ingenting 
oppsto av seg selv og at ingenting har skapt seg selv. Alt som ble skapt, ble skapt 
av noe annet før det, og det som skapte det, må være skapt av noe annet før det. Og 
videre og videre på denne måten til vi støter på noe uskapt, noe som alltid var der, 
noe som aldri ikke var til. Og hvem skulle det være, om ikke den Gud som Bibelen 
omtaler?

Hva sier disse tekstene om opphavet til alle ting?

Åp 4,11

Kol 1,16.17

Joh 1,1–3

Disse tekstene lærer det som er den mest logiske forklaringen på skapelsen – en evig 
Gud. Noen tenkere har lansert et annet forslag. I stedet for at en allmektig og evig 
Gud skapte universet, sier de at «ingenting» skapte det. Selv en så stor vitenskaps-
mann som Stephen Hawking sier at «ingenting» skapte universet.

«Siden det fi nnes en lov som tyngdekraften, både kan og vil universet skape seg 
selv av intet.» Stephen Hawking og Leonard Mlodinow: The Grand Design (New 
York, 2010), side 180.

Hawking kan sikkert beskrive sin tanke med dyp og komplisert matematikk, men 
man spør seg: Det er over 400 år siden den vitenskapelige revolusjon begynte, og en 
av verdens beste forskere hevder at universet og alt i det kom fra ingenting? Feil er 
feil, også når det uttales av en stor vitenskapsmann.

Les 1 Kor 3,19. Hvorfor er det viktig at kristne alltid er seg denne sannheten 

bevisst?

________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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DE FØRSTE BØKENE

Til tross for hva mennesker sier som ikke tror på Gud, er det mange gode grunner 
for å tro. Men, det er ett stort problem som mange har brukt for å rettferdiggjøre 
sin vantro, og det er menneskers lidelse og ondskap. Hvordan kan Gud være tvers 
igjennom god, allkjærlig og allmektig når det onde eksisterer? Dette var og er en 
snublestein for mange. Og hvilken troende som har smakt og opplevd Guds virkelig-
het og hans kjærlighet, har ikke også til tider slitt med det spørsmålet?

Det er interessant at Ellen G. White også lærte det som jødisk tradisjon lærer: at 
Moses skrev Job i Midjan. «De lange årene i ørkenens ensomhet var ikke bortkastet. 
Moses fi kk en forberedelse til det store arbeidet som lå foran. Dessuten inspirerte 
Den hellige ånd ham til å skrive 1 Mosebok og Jobs bok, bøker som Guds folk skulle 
komme til å lese med stor interesse helt til tidens ende.» – The SDA Bible Commen-
tary, bind 3, side 1140.

Jobs bok var altså den ene av de to første av Bibelens bøker. Og denne boken tar 
opp spørsmålet om menneskelig smerte og lidelse. Gud visste at dette ville bli et 
stort spørsmål for menneskene, og derfor lot han allerede Moses skrive historien om 
Job. Gud ville at vi skulle vite at vi ikke står alene med vår smerte og lidelse. Han er 
der, han vet alt om den, og vi får tro at han vil rette opp det hele til slutt.

Hva sier disse tekstene om det onde som en realitet? Matt 6,34; Joh 16,33; Dan 

12,1; Matt 24,7.

Man kan forstå dem som bruker det onde som argument mot Guds eksistens, men 
det gir ingen mening i lys av Skriften. Ja, Bibelen lærer at Gud er en allvitende, 
allmektig og allkjærlig Gud, men den understreker også at det onde og lidelsen er en 
realitet. Det onde er ikke en unnskyldning for ikke å tro på Gud. Selv en overfl adisk 
gjennomlesning av Jobs bok viser at Job aldri tvilte på Guds eksistens, ikke engang i 
sin dypeste fortvilelse. Hans spørsmål var: Hvorfor skjer dette?

Det er bare naturlig å ha spørsmål om det onde vi ser. Hvordan kan vi lære å stole 

på Guds godhet på tross av det onde?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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DILEMMAET

Les disse tekstene i Job. Hvilket problem sliter Job med? Hvilket spørsmål stiller han 

ikke? Job 6,4–8; Job 9,1–12.

Som sagt: Guds eksistens betviles ikke i Jobs bok. Spørsmålet var: Hvorfor ble Job 
utsatt for disse prøvelsene? Og når man ser på alt som skjedde, er det ikke noe uri-
melig spørsmål, særlig siden han trodde på Gud.

Hvis det f.eks. hadde vært en ateist som ble utsatt for prøvelser, ville det være 
lett å si hvorfor. Vi lever i en verden som ikke har tanke for oss. Med de kalde og 
upersonlige kreftene som omgir oss, blir vi noen ganger utsatt for prøvelser som 
ikke tjener noe formål. Hvordan skulle de kunne gjøre det? Hvis livet ikke har noen 
hensikt, da er livets prøvelser også meningsløse.

Mange synes dette svaret er håpløst, men det er fornuftig nok hvis det ikke fi nnes 
noen Gud. Jobs dilemma er et annet.

Les Job 10,8–12. Hvordan kaster disse tekstene lys over de fryktelige spørsmålene 

som Job er opptatt med?

Det spørsmålet som Job strever med, er det samme som det de fl este troende har slitt 
med, den gang som nå: Hvorfor er det så mye lidelse hvis Gud er til og er en god og 
kjærlig Gud? Hvorfor må «gode» mennesker som Job oppleve ulykker og prøvelser 
som det tilsynelatende ikke kommer noe positivt ut av? Og hvis universet var uten 
Gud, ville svaret være at slik er det er å leve i et univers hvor menneskene bare er 
tilfeldige biprodukter av atomer og molekyler.

Job visste bedre enn som så. Det gjør vi også. Derfor har vi problemet.

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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TEODICÉ

Les Rom 3,1–4. Den umiddelbare sammenhengen er utroskap hos noen som til-

hørte Guds paktsfolk, men hva er det større problemet som Paulus tar opp? Hva sier 

han om Gud?

Paulus siterer Sal 51,6 og sier at «du [Gud] skal få rett når du taler, og vinne når 
du fører sak» (Rom 3,4). Dette er en tanke vi fi nner ulike steder i Skriften. Den 
kalles teodicé og handler om å forstå Guds godhet midt i møtet med det onde. Det 
er det eldgamle spørsmålet som vi har sett på hele uken. Ja, hele den store konfl ikt 
er egentlig en teodicé. Til tross for det onde som fi nnes i verden, skal Guds godhet 
åpenbares for mennesker, engler og hele universet.

«Hvert eneste spørsmål om sannhet og villfarelse i den langvarige striden er nå 
klarlagt. Følgene av opprøret og av å sette Guds bud til side er blitt åpenbart for alle 
fornuftsvesener. Resultatet av Satans lederskap i motsetning til Guds er blitt avslørt 
for hele universet. Hans egne gjerninger har dømt ham. Men Guds visdom, rettvishet 
og godhet står urokket. Alle er nå klar over at i den store åndskampen har Gud hele 
tiden handlet ut fra hensynet til sitt folks evige vel og til gagn for alle de verdener 
han har skapt» – Alfa og Omega, bind 8, side 167 [GC 670, 671].

Her og nå kan det være vanskelig å se det, for vi lever og ånder i en verden preget 
av synd og lidelse. Og er det vanskelig for oss, så forestill deg hva Job må ha tenkt. 
Når det hele er slutt, vil vi kunne se Guds godhet og rettferdighet og kjærlighet i all 
hans omgang med menneskene, Satan og synden. Dermed er det ikke sagt at alt som 
skjer her i verden, er godt. Det er det ikke. Det betyr bare at Gud håndterer det på 
best mulig måte. Når syndens forferdelige drama er over, vil vi rope: «Store og un-
derfulle er dine gjerninger, Herre Gud, du Allmektige. Rettferdige og sanne er dine 
veier, du konge over folkeslagene» (Åp 15,3).

Hvorfor er det så viktig å prise Gud, også under prøvelser som er tunge å bære?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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TIL ETTERTANKE

Den kristne forfatteren C. S. Lewis skrev en bok der han fortalte hvor vanskelig det 
var å avfi nne seg med sin kones død. 

«Ikke det at jeg står i fare (tror jeg) for å miste min tro på Gud. Den virkelige 
faren er å skulle komme til å tro slike forferdelige ting om ham. Den konklusjonen 
jeg gruer for, er ikke: «Altså fi nnes det likevel ikke noen Gud», men: «Det er altså 
slik Gud er. Ikke lur deg selv lenger.» – A Grief Observed, side 6, 7. Det var også 
dette spørsmålet som Job kjempet med. Han tvilte som sagt ikke på Guds eksistens. 
Det han slet med, var spørsmålet om Guds karakter. Job hadde tjent Herren trofast. 
Job hadde vært et «godt» menneske. Derfor visste han at han ikke fortjente det 
som hadde skjedd. Og så stilte han det spørsmålet som så mange troende stiller når 
tragedier rammer dem: Hva slags Gud har vi egentlig? Og er det ikke nettopp dette 
som den store konfl ikten handler om? Det er ikke et spørsmål om Guds eksistens, 
men om hans karakter. Løsningen på den store konfl ikten er svært omfattende. Men 
det er ingen tvil om at Jesu død på korset, der Guds Sønn «ga seg selv for oss som 
en off ergave, en velluktende duft for Gud» (Ef 5,2), var det som mer enn noe annet 
åpenbarte Skaperens sanne natur for universet. Korset viser oss at Gud er en Gud vi 
kan ha tillit til.

  Spørsmål til drøftelse
1.  Hva betyr lidelsens problem for dem som ikke tror på Gud? De trenger ikke å 

streve med de spørsmålene som melder seg for de troende når tragedien ram-

mer. Men har de noe håp om noen gang å få svar, komme til noen avklaring? 

Tenk deg å skulle gjennomgå alt det vi opplever her verden og så tro at det 

hele ender i graven. Man kan forstå at mange ikke-troende blir fortvilet og 

oppgir å fi nne noen mening med livet. Litteraturen er full av utrop og protes-

ter mot alt det meningsløse. Hvordan kan vi fi nne håp i vår tro midt i sorgen, 

selv om det gjenstår vanskelige spørsmål?

2.  Hvorfor er det viktig å dvele ved korset, som er den mektigste åpenbaringen 

av Guds kjærlighet og natur? Hva forteller korset om Gud når vi rammes av 

sorg, tragedier og uforklarlig ondskap? Hvilket håp kan vi ha om det endelige 

utfallet av det vi rammes av, hvis vi alltid har korset for øye?
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•  I Østerrike er 60 % katolikker, 
6 % ortodokse, 6 % muslimer, 4 % 
protestanter.

•  Bogenhofen ligger i St. Peter 
am Hart. Der er det pastorskole og 
videregående skole.
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ET STED Å KALLE ”HJEMME”
Yuxin, Østerrike

Da Yuxin dro for å studere pianospill ved det ver-
densberømte Prayner-konservatoriet i Wien, fi kk 

hun dette rådet av moren: ”Finn et sted der du føler deg 
hjemme.”

Yuxin og moren hadde gått i en evangelisk kirke i 
Kina i over ti år. En dag moren leste i bibelen, så hun 
at ukens sjuende dag var Guds helligdag. Yuxin sa hun 
ville be om det. Noe senere fant hun en adventistkirke 
og spurte ut pastoren. Men Yuxin var ikke sikker og ville ikke bestemme seg. Det var vanskelig å 
slutte med svinekjøtt. 

Likevel fant hun veien til den internasjonale adventistkirken da hun kom til Wien. ”Det var 
virkelig godt. Jeg kom for å lytte og fi nne ut om adventistene.” Etter noen uker følte hun seg 
hjemme. ”Forkynnelsen rørte ved meg. Det var vidunderlig. Gud ga meg kraft til å slutte med så 
mye, som svinekjøtt og handleturer på lørdag.”

Yuxin ble døpt i mai i fjor og ivrer etter å dra hjem til Kina og fortelle om det hun har lært i 
Wien. Mens hun har vært borte, har familien hennes fl yttet fra Nord-Kina til Sør-Kina. Det er 
ingen adventistkirker i området. Derfor vil Yuxin fortelle familie og naboer om det hun har lært 
hos adventistene, og hun håper å kunne starte en andaktsgruppe hjemme. ”De trenger å få vite om 
adventismen og det jeg har lært her. Gud har fortalt meg om sannheten, og nå kan jeg fortelle dem 
det.”

Den varme og hyggelige internasjonale menigheten i Wien har vokst med årene og trenger et 
nytt kirkebygg. En del av offeret 13. sabbat dette kvartalet går til å hjelpe dem med å få et større 
sted å være nærmere sentrum av byen.

”Det er nokså trangt her, men det har rørt ved så mange liv,” sier Abigail fra Mexico, som stu-
derer sang i Wien. ”Stedet har rørt ved så mange på så mange måter, og det vokser. Derfor trenger 
vi hjelp til en ny bygning. Vi trenger et større sted nærmere sentrum, så fl ere kan komme til oss.”

Takk for at dere gir rundhåndet 13. sabbat.



Bakgrunnsstoff
Job 3,1–10; Joh 11,11–14; Job 6,1–3; 7,1–11; Jak 4,14; Job 7,17–21; Sal 8,5–7.

Minnevers
Verdig er du, vår Herre og Gud, til å få pris og ære og makt. For du har skapt 

alt, ved din vilje ble alt til, skapt av deg (Åp 4,11). 

Når vi leser om Job, har vi to klare fordeler: For det første vet vi hvordan det ender, 
og for det andre kjenner vi bakgrunnen: den kosmiske konfl ikten bak kulissene.

Job visste ikke noe av dette. Han visste bare at livet gikk fi nt til den ene katastro-
fen etter den andre plutselig rammet ham. I neste øyeblikk satt denne mannen, «den 
største blant folkene i øst» (Job 1,3), og sørget på en haug med aske.

La oss prøve å sette oss i Jobs stilling. Det vil gjøre det lettere å forstå hans 
forvirring, sinne og sorg. Og det kan da ikke være så veldig vanskelig, vel? Ikke slik 
å forstå at vi har opplevd det samme som Job, men vi er også født inn i en syndig 
verden: Vi er da ikke uvitende om den forvirringen som følger med tragedier og 
lidelser, spesielt når vi prøver å tjene Herren trofast og gjøre det som er rett i hans 
øyne?
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Forbann dagen
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BORT MED DEN DAGEN

Forestill deg at du er Job. Som lyn fra klar himmel faller alt fra hverandre: ditt liv, 
alt du har arbeidet for, alt det du har utrettet, alt det Gud har velsignet deg med. Det 
virker så meningsløst. Du kan se verken gode eller dårlige grunner til det.

For mange år siden kjørte en skolebuss utfor veien, og mange av barna ble drept. 
En ateist sa at det er noe man kan forvente i en verden uten mening, formål og ret-
ning. Slike tragedier har ingen mening, for verden selv har ingen mening.

Men dette svaret fungerer ikke for den som tror på Gud. Og det hjalp heller ikke 
Job. Men hva var svaret, hva var forklaringen? Job visste det ikke. Det eneste han 
hadde, var sorgen og alle de tunge spørsmålene.

Les Job 3,1–10. Hvordan uttrykker Job sin sorg? Finner det noen gjenklang hos 

oss?

Livet er jo en gave fra Gud. Vi er bare til fordi Gud har skapt oss (Apg 17,28; Åp 
4,11). Selve vår eksistens er et under, et under som etterlater vitenskapen perpleks. 
Forskerne er ikke engang helt enige om hvordan man skal defi nere «liv», langt 
mindre hvordan eller hvorfor det ble oppsto.

Hvem har vel ikke vært så fortvilet at de har lurt på om livet var verdt å leve? Vi 
taler ikke om selvmord nå. Nei, men kanskje har vi en eller annen gang ønsket at vi 
ikke var født, slik som Job?

En gammel greker sa en gang at det beste som kunne skje et menneske, bortsett 
fra det å dø, var aldri å ha blitt født. For livet kan bli så jammerlig at det ville ha vært 
bedre aldri å ha vært til. For da ville vi ha vært spart den uavvendelige smerten som 
følger med livet i vår syndige verden.

Har du noen gang vært i Jobs situasjon: at du har ønsket at du aldri var født? 

Hvordan gikk det til slutt? Ja, du fi kk det bedre. Selv i våre mørkeste stunder må 

vi huske at vi har håp og utsikter til at det kan bli bedre.

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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HVILE I GRAVEN

Les Job 3,11–26. Hva sier Job? Hvordan fortsetter hans klagesang? Hva sier han om 

døden?

Vi kan bare forestille oss den sorgen som rammet Job. Det må ha vært vanskelig 
å få alt sitt ødelagt og bli fratatt helsen attpåtil. Men Job mistet også barna. Hver 
eneste én. Det er vanskelig nok å forestille seg tapet av ett barn. Job mistet alle. Og 
han hadde ti før tragedien! Ikke rart at han ønsket seg døden. Og dessuten hadde 
Job ingen anelse om hva som lå bak. Skjønt det ville vel ikke ha vært bedre om han 
hadde visst det?

Legg merke til det Job sier om døden. Hva ville ha skjedd hvis han døde? Him-
melsk lykke? Glede i Guds nærhet? Å spille på harpe hos englene? Slike perspektiver 
glimrer med sitt fravær. Nei, hva sier Job? «Nå kunne jeg ligget i ro, sovnet og så fått 
hvile» (Job 3,13).

Les Fork 9,5 og Joh 11,11–14. Hvordan stemmer Jobs ord med Bibelens lære om det 

som skjer etter døden?

Her har vi kanskje en av de tidligste beskrivelsene av «de dødes tilstand». Nå ønsket 
Job bare å ligge «i ro». Livet var blitt så vanskelig, så tungt og smertefullt at han 
lengtet etter det han visste døden var: en fredfylt hvile i graven. Han var så trist, 
så såret at han glemte all gleden fra før katastrofene og ønsket at han hadde vært 
dødfødt.

Den kristne har fått fantastiske fremtidsløfter. Hvordan kan den som lider, min-

nes det gode fra fortiden og fi nne trøst og oppmuntring i det?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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ANDRES SMERTE

Job avsluttet sin første klage slik det står i kapittel 3. I de neste to kapitlene får han 
en forelesning av en av sine venner, Elifas (se neste uke). I kapittel 6 og 7 leser vi at 
Job fortsetter å tale om sine lidelser.

«Å, om min uro kunne veies og legges i vektskålen med min sorg! For nå er de 

tyng re enn havets sand» (Job 6,2.3). Hva sier Job om sin smerte?

Dette bildet gir oss en idé om hvordan Job så på sine lidelser. Dersom all havets sand 
ble lagt på den ene siden av skålvekten og hans «sorg» og «katastrofe» på den andre, 
ville hans lidelser veie mer enn sanden.

Så reelle var Jobs smerter for ham. Og dette var bare hans smerter, ingen annens. 
Noen ganger tales det om «summen av menneskelig lidelse». Men dette er egent-
lig ikke et uttrykk for sannhet. Vi lider ikke i grupper. Vi kan ikke lide noen annen 
smerte enn vår egen. Vi kjenner bare vår egen lidelse. Jobs smerte var stor, men 
ikke større enn andre kan kjenne. Noen velmenende mennesker sier: «Jeg føler din 
smerte.» Det gjør de ikke. Det kan de ikke. De kan bare føle sin egen smerte, som 
kanskje kommer som følge av andres lidelse. Men slik er det ikke alltid: vi føler vår 
egen smerte, ikke den andres.

Vi hører om katastrofer, menneskeskapte og andre, med store dødstall. Antallet 
døde eller skadde overvelder oss. Vi kan knapt forestille oss så store lidelser. Men 
det er som med Job og alle syndere fra Adam og Eva i Edens hage til verdens ende: 
ingen synder kan føle mer enn sin egen smerte.

Vi må naturligvis aldri bagatellisere individuell lidelse, og som kristne må vi 
lindre smerte der det er mulig (se Jak 1,27; Matt 25,34–40). Men om det fi nnes aldri 
så mye lidelse i verden, kan vi være glade for at ingen synder lider mer enn hva ett 
menneske kan. Det fi nnes bare ett unntak, se lekse 12.)

Hva vil det si at menneskelig lidelse er begrenset til den enkelte? Hvordan kan 

dette kaste et litt annet lys over menneskelig lidelse?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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VEVERSKYTTELEN

Tenk deg følgende samtale. To personer beklager seg over menneskets skjebne: 
døden. Livet ender i graven, uansett hvor godt det leves.

«Ja,» klager Metusjalah til en venn. «Vi lever vel 8–900 år, og så er vi borte. Hva 
er det mot evigheten?» (se 1 Mos 5).

Vi kan vanskelig forestille oss hvordan det ville være å leve i hundrevis av år. Me-
tusjalah var 187 år da sønnen Lamek ble født, og Metusjalah levde i 782 år til. Men 
selv folk før syndfl oden må ha beklaget seg over det som de følte var et kort liv.

Les Job 7,1–11. Hva klager Job over. Se også Sal 39,6.12; Jak 4,14.

Vi så at Job lengtet etter den ro og fred som døden ville bringe. Nå klager han over 
hvor fort livet tar slutt. Han sier dypest sett at livet er vanskelig, fullt av slit og 
smerte, og så dør vi. Dette er en gåte vi ofte står overfor: Vi beklager oss over hvor 
kort og fl yktig livet er, også når det kan være så trist og ulykkelig.

En kristen kvinne skrev en artikkel om sin kamp med depresjon og selvmordstan-
ker. Og likevel skrev hun: «Det verste var at jeg var adventist og levde slik at jeg får 
leve seks år ekstra.» Det ga ingen mening. Når smerte og lidelse rammer oss, er det 
mye som ikke synes å gi noen mening. Noen ganger når vi har det vondt, går fornuft 
og forstand fl øyten, og vi opplever bare smerte og frykt uten håp. Job visste bedre 
(Job 19,25), men han ropte også ut sin fortvilelse og håpløshet: «Husk at mitt liv er et 
pust! Aldri mer får jeg se lykke» (Job 7,7). Døden virket nærmere enn noen sinne for 
Job, men likevel beklaget han seg over hvor kort tilværelsen var, enda så miserabel 
den var der og da.

Hvilket perspektiv burde du ha på livets korthet i lys av din forståelse av synde-

fallet, døden og løftet om oppstandelsen?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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«MAH ENOSH?» (HVA ER ET MENNESKE?)

Igjen må vi sette oss i Jobs sted. Hvorfor har Gud gjort alt dette mot meg, hvorfor 
lar han dette skje med meg? Job har ikke sett den store sammenhengen. Hvordan kan 
han det? Han vet bare hva som har skjedd rundt ham og med ham, og han begriper 
det ikke.

Hvem har vel ikke opplevd dette?

Les Job 7,17–21. Hva er det han vil ha sagt? Hvilke spørsmål stiller han? Hvorfor gir 

spørsmålene mening i lys av hans situasjon?

Noen forskere har ment at Job spottet påstanden i Sal 8,5–7: «Hva er da et men-
neske – at du husker på det, et menneskebarn – at du tar deg av det? Du satte ham 
lite lavere enn Gud og kronet ham med herlighet og ære. Du gjorde ham til herre 
over dine henders verk, alt la du under hans føtter» (se også Sal 144,3.4). Problemet 
er bare at Jobs bok ble skrevet lenge før Salmene. I så fall var det kanskje salmisten 
som skrev et svar på Jobs klagesang.

I alle tilfelle er spørsmålet «Mah enos?» (hva er et menneske?) et av de viktigste 
vi kan stille. Hvem er vi? Hvorfor er vi her? Hva er meningen og hensikten med 
livet? Job mener at Gud var «ute» etter ham, og han lurer på hvorfor han er opptatt 
av et lite menneske. Gud er så stor, hans skaperverk er så stort. Hvorfor kan han ikke 
la Job være i fred? Hvorfor bryr Gud seg med mennesker i det hele tatt?

Les Joh 3,16 og 1 Joh 3,1. Hva sier disse tekstene om hvorfor Gud griper inn i men-

neskenes liv?

«Johannes betrakter høyden, dybden og bredden i sin Fars kjærlighet til den fortapte 
menneskehet og fylles med beundring og ærbødighet. Han fi nner ikke ord som kan 
uttrykke denne kjærligheten, men oppfordrer verden til å betrakte den: ‘Se hvor 
stor kjærlighet Far har vist oss: Vi får kalles Guds barn.’ Så verdifullt er mennesket! 
Overtredelsene gjør menneskenes synder til Satans undersåtter. Ved Kristi uendelige 
off er og troen på hans navn blir Adams sønner til Guds sønner. Da Kristus tok men-
neskelig natur, løftet han menneskeheten opp.» – Testimonies for the Church,  vol. 4, 
side 563.

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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TIL ETTERTANKE 

«I en tid som var uten sidestykke hva vitenskap og fornuft angikk, ble kristendom-
mens godt nytt stadig mindre overbevisende som metafysisk struktur, et mindre 
solid grunnlag å bygge ens liv på, og mindre psykologisk nødvendig. Det var blitt 
smertelig åpenbart hvor usannsynlig det hele var – at en uendelig, evig Gud plutse-
lig skulle ha blitt et bestemt menneske på en bestemt historisk tid og sted, bare for 
å bli henrettet på uhyrlig vis. At ett enkelt kort liv fi nner sted to tusen år tidligere i 
en mørk avkrok av et land, på en planet som vi nå vet er et nokså ubetydelig stykke 
materie som kretser rundt en av milliarder av stjerner i et ufattelig stort og uper-
sonlig univers – at en så uanselig hendelse skulle ha noen overveldende kosmisk 
eller evig betydning, det kunne ikke lenger være en tvingende grunn for fornuftige 
mennesker til å tro. Det var ganske lite trolig at universet som helhet skulle være noe 
videre interessert i denne lille fl iken av uendeligheten – hvis det da hadde noen inter-
esse i det hele tatt. Kristendommens kjerne visnet i møtet med moderne menneskers 
krav til off entlig, empirisk, vitenskapelig stadfestelse av alle trosutsagn.» – Richard 
Tarnas: Passion of the Western Mind (New York, 1991), side 305. Hva er problemet 
med denne tanken? Hva har forfatteren glemt? Hva kan dette utdraget si om gren-
sene for hva «vitenskap og fornuft» kan vite hvor virkelig Gud og hans kjærlighet til 
oss er? Hva viser dette om behovet for den åpenbarte sannhet, en sannhet som men-
neskelig «vitenskap og fornuft» ikke kan lodde av seg selv?

  Spørsmål til drøftelse
1.  Hvordan ville du som kristen besvare spørsmålet: «Hva er et menneske?» 

Hvordan ville svaret skille seg fra svaret til folk som ikke tror på Bibelens 

Gud?

2.  «De døde er hinsides døden», skrev Cormac McCarthy. «Døden er det som de 

levende bærer med seg». Hvorfor burde vår forståelse av det som skjer etter 

døden, gi oss trøst når det gjelder våre kjære som er døde? Kan vi ikke fi nne 

noen som helst trøst i vissheten om at de har fred, de hviler og er befridd for 

slitet og problemene her i livet?

3.  Hva er grunnen til at folk fl est klamrer seg til livet, samme hvor fryktelig 

dette livet fortoner seg?

4.  Snakk sammen om hva korset sier om menneskehetens verdi, om et eneste 

livs verdi. 
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M ISJONSFORTELLING
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•  Gregor Mendel var en østerriksk 
munk som ble kjent som den mo-
derne genetikks far.
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UTELIGGEREN
Ferdinand, Østerrike

Ferdinands forretning gikk dårlig, inntektene falt 
dramatisk, og han bestemte seg for å leve på gata. 

Han tok med en sovepose og fant seg en gressbakke ved 
Donau-kanalen. 

Dagen begynte med en kjapp vask i kaldt vann fra 
en brønn før han oppsøkte et herberge og fi kk en kopp 
kaffe. Så gikk han på biblioteket og leste hele dagen. Om kvelden fi kk han et gratis måltid på et 
annet herberge før han dro tilbake til plassen sin ved Donau-kanalen for å sove. Slik gikk dagene.

De hjemløse holder sammen, sier Ferdinand. Man får fort nyss om hvor det er gratis mat og 
klær å få. Det var slik Ferdinand fi kk kontakt med adventistene. Det ble sagt at man fant de beste 
klærne i ADRA-senteret.

Ferdinand oppsøkte senteret og fi kk ikke bare klær, men også en varm lunsj. Der traff han 
Evald, en adventistpastor. ”Hvis du trenger hjelp, så er jeg her, men det er opp til deg,” sa Evald. 
Det ble fl ere besøk på senteret, og snart ble de to gode venner. De neste seks årene hadde de 
mange samtaler om livet, troen og Gud. Etter hvert ble Ferdinand mer åpen for å komme tilbake 
til storsamfunnet og begynte å se at han trengte Gud.

En dag i 2014 spurte Evald: ”Hva kan vi gjøre for de hjemløse, Ferdinand?” Ferdinand var 
glad for å bli spurt. ”Det gikk tre måneder, og i september begynte prosjektet,” sier Ferdinand.

Imens hadde pastoren talt med lederen for ADRA, Marcel Wagner, om Ferdinand. Marcel ble 
imponert: ”Etter vårt første møte skjønte jeg at han hadde en visjon for senteret. Vi ba ham sette i 
gang. Nå er han lønnet prosjektleder for ADRA.”

Ferdinands prosjekt er todelt. ”Vi gir de hjemløse frokost på søndager. Det gir oss anledning til 
å invitere dem til en bibelgruppe som holdes på lørdag ettermiddag.”

Senterets innfl ytelse har vokst sterkt under Ferdinands ledelse. De har utvidet arbeidet for 
hjemløse, fl yktninger og andre nødstedte. I tillegg til søndagsfrokosten og bibelstudiene deles det 
nå ut varm lunsj tirsdag og torsdag. Klær deles ut til menn på tirsdager, og til kvinner og barn på 
onsdager. 

Marcel sier: ”Ferdinand behandler folk med respekt og vet hva de trenger. Vi har aldri proble-
mer her, ingen krangler eller slåss. Det er noe helt annet enn på de andre stedene.”

Ferdinand går i en av adventistkirkene i Wien. Han koordinerer de 65 frivillige som hjelper til 
på senteret. ”Medlemmene kommer med sine ikke-adventistvenner, og de arbeider sammen,” sier 
han. 



Bakgrunnsstoff
Sal 119,65–72; Job 2,11–13; Job 4,1–21; Rom 3,19.20; 1 Kor 3,19; Hebr 12,5; Matt 
7,1.

Minnevers
Kan vel et menneske være rettferdig for Gud? Kan en mann være ren for sin 

skaper? (Job 4,17).

Sist uke understreket vi betydningen av å sette seg i Jobs sted, i den grad det er 
mulig. Og vi har jo vært der: Alle har til en viss grad stått midt i lidelser som kan 
virke meningsløse og urettferdige.

Vi bør prøve å bevare dette perspektivet, vi må også prøve å forstå de andre i 
historien, de som kommer for å sørge sammen med Job.

Og det burde heller ikke være så vanskelig. Alle har vel sett andres lidelser? 
Hvem har ikke forsøkt å trøste andre? Hvem vet ikke hvor vanskelig det er å fi nne de 
riktige ordene til dem som sørger så det også gjør vondt hos oss?

Mye av Jobs bok består av dialogen mellom Job og vennene. Alle prøver å forstå 
det som ofte virker meningsløst: den endeløse strømmen av menneskelig lidelse og 
tragedie i en verden som er skapt av en god, mektig og omsorgsfull Gud.
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DE STORE SPØRSMÅLENE

Det meste av handlingen i Jobs bok fi nner vi i de to første kapitlene. Her løftes for-
henget mellom himmel og jord. Vi får et glimt av en virkelighet som ellers ville ha 
vært skjult for oss. Verdens teleskoper kan se langt ut i universet, men de kan ikke 
avsløre det som denne gamle boken forteller. Job viser hvor nær forbindelse det er 
mellom den overnaturlige verden og vår verden.

Etter de to første kapitlene består store deler av Jobs bok av bare dialoger. De som 
taler, er Job og de som kommer for å diskutere livets store spørsmål: teologi, lidelse, 
fi losofi , tro, liv og død.

Og hvorfor ikke, med tanke på alt som Job har vært utsatt for? Det hverdagslige 
kan fort komme til å fylle hele livet, så vi glemmer de store og viktige spørsmålene. 
Men en ulykke, enten det er vår egen eller andres, kan riste oss ut av vår åndelige 
sløvhet og få oss til å tenke over livets store spørsmål.

Les Sal 119,65–72. Hva sier salmisten i disse versene?

Salmisten kunne se det gode i de prøvelsene som rammet ham. Iblant kan prøvelser 
være kamufl erte velsignelser: de fører oss tilbake til Herren, eller vi møter ham for 
første gang. Hvem har vel ikke hørt om personer som opplever en krise og kommer 
tilbake til Gud eller overgir seg til ham for første gang? Noen ganger kan forferde-
lige prøvelser føre til noe godt som vi først ser etter hvert. Andre ganger virker de 
tilfeldige og meningsløse.

Kan du se tilbake på prøvelser som har resultert i noe godt? Hvordan takler du de 

prøvelsene som ikke har ført noe godt med seg?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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NÅR HAR DE USKYLDIGE OMKOMMET?

Les Job 2,11–13. Hva sier det oss hvordan Jobs venner så på hans situasjon?

Da de fi kk høre om det som hadde skjedd med Job, ble vennene enige om å besøke 
ham. Versene gir inntrykk av at de var rystet over det de fi kk se, og de sørget 
sammen med ham.

Ifølge teksten satt de tause, uten å si et ord. For hva sier man til en som har 
opplevd det som Job har vært igjennom? Men da Job begynte å beklage seg, fi kk de 
tungen på glid.

Les Job 4,1–11. Hva er hovedtanken i det Elifas sa til Job?

Et godt første kapittel i en bok om sorgarbeid kunne handle om Elifas. Kapittelet 
kunne ha tittelen: «Hva man ikke skal si til en som sørger.» De sympatiserte med 
Job, men sympatien hadde klare grenser. Teologisk rettroenhet var viktigere for 
Elifas enn trøst. Det er vanskelig å forestille seg en som går bort til et menneske som 
har vært igjennom det Job ble utsatt for og sier: «Du må ha gjort deg fortjent til det, 
for Gud er rettferdig, og det er bare ugudelige som rammes slik.»

Hva er vitsen med å si slikt til én som Job, selv om man tror at det er slik det er? 
Tenk deg en råkjører som kommer ut for en bilulykke og mister hele familien. Kan 
du forestille deg at noen kommer bort til ham der han sitter og sørger, og innleder 
med ordene: Det er Guds straff  for råkjøringen? Problemet med det Elifas sa, er ikke 
bare at det er tvilsom teologi. Det verste er mangelen på medfølelse med Job og det 
han gjennomlever.

Tenk på en gang du ble trøstet midt i tap og smerte. Hva sa de? Hvordan sa de 

det? Hva har dette lært deg? Hvordan trøster du andre?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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ET MENNESKE OG DETS SKAPER

Elifas får nok ingen premie for god takt og tone med sine åpningslinjer. I grunnen 
sa han at det var lett for Job å være til trøst for andre når det gikk godt i livet. Men 
nå som det onde har rammet ham, er han lamslått. Det burde han ikke bli. Gud er 
rettferdig, og vi fortjener det onde som rammer oss.

Les Job 4,12–21. Hvilke andre argumenter bringer Elifas på bane?

Det er mye spennende man kan ta for seg her, f. eks. vennenes forståelse av den 
sanne Gud. Boken viser at det ikke bare var patriarkene og senere israelittene som 
visste noe om Herren. Her prøver Elifas å forsvare Gud.

Det som Elifas hadde hørt i «nattlige syn», var på mange måter akseptabel teologi 
(se Sal 13,14; Jes 64,6; Rom 3,19.20). Vi mennesker er støv, vi er her bare en stund, 
og vi kan moses like lett som en møll. Og hvem kan være mer rettferdig enn Gud?

På den annen side: Det han sa, var banalt og saken uvedkommende. Problemet var 
ikke om Job var bedre enn Gud. Det var ikke dette Job sa. Han talte mest om hvor 
fryktelig han hadde det, om alle sine lidelser, ikke at han var mer rettferdig enn Gud.

Men Elifas leste alt dette inn i Jobs ord. For hvis Gud er rettferdig og det onde 
bare rammer ondskapen, da må Job ha gjort seg fortjent til det han opplevde. Derfor 
var hans klager urimelige. Elifas er ivrig etter å forsvare Gud og lekser opp for Job. 
Elifas hadde ikke bare det han mente var verdens kollektive viten om Gud på sin 
side, han hadde også noe mer: en overnaturlig åpenbaring som støttet hans syn. Pro-
blemet er bare at synspunktene hans er saken uvedkommende.

Hva kan dette lære oss? Kan vi ha rett i noe og likevel ikke være til noen hjelp?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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EN DÅRE SKYTER RØTTER

I kapittel 5 fortsetter Elifas sitt argument. Dette er stort sett et oppgulp av hans 
påstander i det forrige kapittelet: det er bare de onde det går dårlig med. Tenk deg 
hva Job må ha følt. Han visste jo at det ikke kunne være riktig og at han ikke hadde 
fortjent det som hendte.

Men det er et problem her: Det Elifas sier, er ikke bare feilaktig. Nei, mange av 
disse tankene fi nner vi andre steder i Bibelen.

Hvordan gir disse tekstene uttrykk for synspunkter som vi fi nner i Job 5?

Sal 37,10 

Ordsp 26,2

Luk 1,52

1 Kor 3,19

Sal 34,7

Hebr 12,5 

Hos 6,1

Sal 33,19

_____________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________
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FORHASTEDE SLUTNINGER

Mye av det Elifas sa, var riktig nok. Mye av det står også andre steder i Bibelen. 
Men noe var likevel fryktelig galt ved den måten han uttrykte det. Problemet var 
ikke først og fremst det han sa. Problemet var mer sammenhengen som hans ord var 
en del av. Det han sa, de sannhetene han forfektet, hadde ikke noe med den aktuelle 
saken å gjøre (se neste ukes lekse.)

Vår verden er innfl økt. Det er fort gjort å servere hurtige klisjeer eller bibeltekster 
som man tror er relevante. Noen ganger er de det. Men ofte er det ikke slik. Se på 
denne uttalelsen fra Ellen G. White om at vi selv ofte er skyld i det som skjer med 
oss. «Bibelen sier klart fra om at det vi gjør, følger av det vi er. Det vi opplever i 
livet, er for en stor del følgen av våre tanker og handlinger.» – Utdanning for livet, 
side 77 [Ed 146].

Dette er en dyp og viktig sannhet. Men kunne du forestille deg en velmenende 
kristen som går bort til en som står i en Job-lignende situasjon og lekser opp dette 
sitatet for dem? Dessverre kan vi det. Ville det ikke ha vært mye bedre om den 
velmenende troende i stedet hadde fulgt dette rådet: «Mange tror om seg selv at de 
representerer Guds rettferdighet, men unnlater fullstendig å vise den medfølelse 
og kjærlighet som han viste. Dem som de er harde og strenge mot, er ofte presset 
av fristelser. Satan kjemper med disse menneskene, og harde og uvennlige ord vil 
kunne ta motet fra dem og gjøre slik at de faller som bytte for fristerens makt» 
– Helse og livsglede, side 122 [MH 163].

Det er ofte slik nå som den gang: Situasjonen er mer innfl økt enn det Elifas og 
alle de andre visste. Omstendighetene var slik at Elifas’ forhastede slutninger ble helt 
feil, enda mye av teologien hans var fi n nok.

Hvorfor bør vi alltid ha disse tekstene i tanke når vi har med andre å gjøre, spesielt 

dem vi tror har syndet? Matt 7,1.2; Rom 2,1–3; 1 Kor 4,5.

Selv om Elifas hadde hatt rett og Job hadde påført seg denne lidelsen selv, var hans 
ord blottet for klokskap. Tidspunktet var også feil. Job står som et symbol for hele 
menneskeheten, for alle er med i den store konfl ikten, og alle lider under den. Alle 
trenger medfølelse og vennlighet, ikke forelesninger. Jo, forelesninger kan også være 
på sin plass noen ganger. Men det riktige tidspunktet er ikke når en mann sitter på 
en askehaug med livet i ruiner, barna døde og kroppen full av sår.

__________________________________________________________________________________________________________________
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TIL ETTERTANKE 

Vi har sett at Elifas ikke var blottet for sympati med Job. Men medfølelsen kom i 
annen rekke. For ham var det viktigste å forsvare Gud. Job led jo forferdelig, det er 
klart. Men Gud er rettferdig, altså må Job ha gjort et eller annet for å fortjene sin 
skjebne. Det er dette Guds rettferdighet går ut på, mener Elifas. Derfor hadde ikke 
Job noe med å beklage seg.

Ja, Gud er rettferdig. Men dermed er det ikke sagt at hans rettferdighet skinner 
gjennom i enhver situasjon her i verden. Det gjør den ikke. Rett og rettferdighet skal 
skje, men ikke nødvendigvis her og nå (Åp 20,12). Det å leve i tro, innebærer at vi 
stoler på Gud. Vi tror at han vil sørge for at den rettferdigheten som er en slik man-
gelvare hos oss, en dag skal åpenbare seg.

Hos Elifas møter vi den holdningen som noen av de skriftlærde og fariseerne 
hadde til Jesus. De var veldig opptatt av å være «trofaste» og religiøse. De lot vreden 
over at Herren helbredet på sabbaten (se Matt 12) hindre dem i å glede seg over at de 
syke ble friske og slapp å lide mer. I verset nedenfor er Kristi ord rettet til en bestemt 
gruppe, men han taler til alle som elsker Gud og ivrer for hans sak: «Ve dere, skrift-
lærde og fariseere, dere hyklere! Dere gir tiende av mynte og anis og karve, men 
forsømmer det som veier mer i loven: rettferdighet, barmhjertighet og troskap. Det 
ene burde gjøres og det andre ikke forsømmes» (Matt 23,23).

  Spørsmål til drøftelse
1.  Hvordan kan vi vite når noen trenger medfølelse og vennlighet, og når de 

trenger undervisning og kanskje også en skjennepreken? Hvorfor er det 

bedre å være for medfølende og vennlige overfor dem som har det vondt, selv 

om problemene kan skyldes deres egne synder og feiltrinn?

2.  Les Elifas’ ord til Job om igjen (Job 4-5). Når kan disse ordene være mer pas-

sende enn her?

3.  Tenk deg at du hadde vært en av Jobs venner og hadde gått for å besøke ham 

der han satt på askehaugen. Hva ville du ha sagt til ham, og hvorfor? Hvis du 

hadde vært i hans sted, hva ville du ha ønsket at folk skulle si til deg?
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•  Sicilia er den største øya i Italia.

•  Det eldste europeiske universi-
tetet (sammenhengende drift) er 
universitetet i Bologna, som ble 
grunnlagt i 1088. Tretten andre 
universiteter i Italia er over 500 år 
gamle.

•  Italienske oppfi nnelser: mekanisk 
klokke, barometeret, termometeret 
og optiske briller.

5 .  november5 .  november

DEL AV EN PLAN
Kenan, Sicilia

Kenan var veldig opptatt av matematikk, og skolen 
plukket ham ut til den italienske matematikkolym-

piaden. Han vant den sicilianske konkurransen, men så 
fi kk han vite at landskonkurransen skulle holdes på en 
lørdag.

Kenan er adventist og forklarte problemet sitt. Le-
derne av den nasjonale konkurransen sa de ville drøfte 
saken. Det var første gang noen hadde spurt om noe 
sånt. Snart fi kk han beskjed om at de ville snakke med 
ham. De fl este var universitetslærere fra forskjellige 
land. Gruppen spurte ham ut om hans tro. Han sa at han 
var syvendedags-adventist. ”Men hvorfor holder du sab-
baten?” ville de vite. 

Kenan forklarte at sabbaten hviler på skapelsesfortellingen. Dette fi kk dem til å spørre hvorfor 
han trodde på skapelsen. De kunne ikke riktig forstå at en klok tenåring kunne tro på myter.

Kenan sa at de ”ikke behøvde å se alt med de samme briller. Kanskje står ikke religionen i 
veien for vitenskapen. Det er mye vi ikke vet. I naturen er det ting som tyder på intelligent design. 
Skaperen satte sammen det hele. Vi stammer ikke fra kaos. Vi er en del av en plan, noe Gud har 
skapt.”

Lederne for matematikkolympiaden hadde aldri hørt noe sånt fra en deltaker. De fl yttet 
konkurransen til fredag. Kenan var glad. Han ble nummer seks i konkurransen og fi kk stipend til 
universitetet i Catania på Sicilia, der han studerer fysikk. Også der vitner han for Gud. 

Kenan har nettopp snakket med professorene sine om de gravitasjonsbølgene som ble oppda-
get tidligere i år. Når to svarte hull kolliderer og slås sammen, avgir de energi i form av gravi-
tasjonsbølger. Sammensmeltingen gir ett eneste, massivt svart hull som er 21 ganger større enn 
solens masse.

”Dette er ikke et resultat av kaos, men en stor intelligens. Det bekrefter skapelsen,” sier Kenan.
”Noen lærere aksepterer det jeg sier og er virkelig interessert, og dem går det an å snakke med. 

Andre bare vitser med meg, men det er jo en begynnelse. Vi skaper iallfall et vennskap.”



Bakgrunnsstoff
Job 8,1–22; Job 11,1–20; Jes 40,12–14; 1 Mos 6,5–8; 2 Pet 3,5–7.

Minnevers
Kan vel du måle Gud, kan du kjenne Den veldiges grenser? (Job 11,7).

Problemet med menneskelig lidelse overvelder oss fremdeles. Vi ser «gode» mennes-
ker lide enorme tragedier, mens onde seiler galant gjennom livet. For noen år siden 
kom en bok med tittelen Hvorfor hender det onde ting med gode mennesker? Den 
var ett av mange forsøk på å fi nne et tilfredsstillende svar på problemet. Det lyktes 
ikke. Mange andre forfattere og tenkere har skrevet om sin kamp for å begripe den 
menneskelige lidelse. De later ikke til å ha funnet de riktige svarene.

Dette er også temaet i Jobs bok, og her fortsetter vi å undersøke hvorfor også 
«gode» mennesker som Job lider her i verden. Men forskjellen på Jobs bok og de 
andre er at Job ikke bygger på menneskers syn på lidelsen, selv om vi får nok av det 
i boken. Nei, dette er Bibelen, så vi får et innblikk i Guds syn på problemet.

Denne uken skal vi lese fl ere taler av de mennene som kom til Job i hans elen-
dighet. Hva kan vi lære av dem, især de feil som de gjorde i forsøket på å håndtere 
lidelsens problem?
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FLERE BESKYLDNINGER

Som om det ikke var ille nok å få et foredrag av Elifas, måtte Job også høre på 
Bildad, som fortsatte i samme dur. Og Bildad var enda grovere og hardere mot 
Job enn Elifas. Tenk å gå til en som har mistet sine barn og si: «Hvis dine barn har 
syndet mot ham, så har han gitt dem deres synd i vold» (Job 8,4).

Dette er ironisk, for det første kapittelet (Job 1,5) viser at Job ofret på vegne 
av sine barn nettopp i tilfelle de hadde syndet. Vi opplever en kontrast mellom en 
forståelse av nåden (i Jobs handlinger) og Bildads åpningsord, som viser en hard, 
hevngjerrig loviskhet. Enda verre er det at Bildad taler slik i et forsøk på å forsvare 
Gud.

Les Job 8,1–22. Hva er Bildads poeng, og hvor mye sannhet er det i det? Hvilken 

feil kan du eventuelt fi nne i det han sa hvis du ser bort fra den umiddelbare sam-

menheng og bare ser på de holdningene han gir uttrykk for?

Hvem kan si at mye av det han sier, er feil? «For vi er fra i går, vi vet ingen ting. 
Som en skygge er våre dager på jorden» (Job 8,9). Det er mektig, sant og bibelsk 
(Jak 4,14). Eller hva er galt med advarselen om at den gudløse som bygger sitt håp på 
jordiske ting, setter sin lit til noe som det ikke er mer hold i enn «spindelvev» (Job 
8,14)? Særlig mer bibelsk kan det da ikke bli?

Det største problemet er kanskje at Bildad tegner et skjevt bilde av Gud. Det er 
et eksempel på å havne i en grøft på den ene eller andre siden av veien. Vi bør ikke 
være i noen av grøftene. Noen er bare opptatt av lov og rett og lydighet, mens andre 
bare taler om nåde og tilgivelse og gjenløsning. Begge deler gir som regel et vrenge-
bilde av Gud og sannheten. Vi har et lignende problem her.

Vi bør alltid etterstrebe den riktige balansen mellom lov og nåde i vår teologi og i 

vårt arbeid med andre. Men hvis man først skulle feile på den ene eller den andre 

siden (og vi mennesker gjør ofte det): Hvilken side ville det være best å feile på 

når du har med andres feil å gjøre? Hvorfor?
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MINDRE ENN DU HAR FORTJENT

«Kan vel du måle Gud, kan du kjenne Den veldiges grenser? Høyere enn himme-

len – hva kan du gjøre? Dypere enn dødsriket – hva vet vel du? Lengre enn jorden, 

bredere enn havet» (Job 11,7–9, se også Jes 40,12–14). Hvilken sannhet inneholder 

dette, og hvorfor er det viktig at vi alltid husker det?

Det er mye om Gud vi ikke vet, og alle våre anstrengelser for å søke ham i egen kraft 
,utretter lite. Det er interessant at en av det tjuende århundres store fi losofer, avdøde 
Richard Rorty, hevdet at vi aldri vil klare å forstå virkeligheten og sannheten, så vi 
bør la være å prøve det. I stedet for å prøve å forstå virkeligheten, bør vi satse på å 
takle den, sa Rorty. Fascinerende! 2600 års vestlig fi losofi sk tradisjon kulminerer i 
et nederlag. Etter all vår søken kan vi ikke vite hva slags virkelighet vi lever i. Hvem 
kan så forstå Skaperen, han som skapte denne virkeligheten og derfor er enda større 
enn den? I bunn og grunn sier Rorty det samme som det vi nettopp har lest i Bibelen.

Men disse dypsindige ordene står i en tale av Sofar, den tredje av Jobs bekjente, 
og han brukte dem i sitt mangelfulle argument mot Job.

Les Job 11,1–20. Hva har Sofar rett i, og hva er galt i det han sier?

Det er vanskelig å begripe hvordan noen kunne gå til en som lider og si: «Du har 
fortjent det. Nei, du har faktisk fortjent verre enn dette.» Det verste er at han sier det 
i et forsøk på å rettferdiggjøre Gud, akkurat som de to vennene hans.

Det at vi kjenner sannheter om Gud, er ingen garanti for at vi viser hans sinnelag. 

Hva skal til for å kunne åpenbare Guds sinn?
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GUDS STRAFF

Jobs tre venner hadde kunnskap om Gud. De var oppriktige i sitt forsvar av ham. Og 
enda så skakkjørt som deres taler til Job var, inneholdt de noen viktige sannheter.

Ett av deres hovedpoenger var ideen om at Gud er en rettferdig Gud. Han straff er 
de ondes synd og velsigner de gode. Vi vet ikke akkurat når disse mennene levde, 
men hvis Moses skrev Jobs bok mens han var i Midjan, må de ha levd før utgangen 
fra Egypt. Trolig levde de også etter syndfl oden.

Les 1 Mos 6,5–8. Vi vet ikke hva disse mennene, Elifas, Bildad og Sofar, visste om 

syndfl oden, men hvordan kan den ha påvirket deres teologi?

Beretningen om syndfl oden er et opplagt eksempel på Guds straff edom over synd, 
og de mennesker som fortjente straff . Men selv der fi nner vi nåden, som i 1 Mos 
6,8. Ellen G. White skrev at «hvert hammerslag på arken forkynte for folket.» – The 
Spirit of Prophecy, bind 1, side 70. Likevel er denne historien et eksempel på det som 
disse mennene forkynte for Job.

Hvordan er den samme tanken om straffedom uttrykt i 1 Mos 13,13; 18,20–32; 

19,24.25?

Kanskje kjente Elifas, Bildad og Sofar til disse hendelsene. Det viser iallfall at Gud 
kan dømme det onde direkte. Han ville ikke bare overlate synderne til synden og 
la den ødelegge dem. Som under syndfl oden var Gud til stede og straff et dem. Han 
opptrådte som dommer og ødelegger av ondskap.

Vi vil, og bør, tale om Guds kjærlighet, nåde og tilgivelse. Men hvorfor må vi ikke 

glemme at han også er rettferdig? Tenk på alt det onde som har gått ustraffet. 

Hva sier dette om behovet for guddommelig straff, uansett når og hvordan den 

måtte komme?
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HVIS HERREN SKAPER NOE NYTT

Guds straff edom over ondskapen og hans velsignelser for trofasthet er nevnt i 
Skriften lenge etter at personene i Jobs bok var døde.

Hvilket løfte gir Gud til dem som viser lydighet? 5 Mos 6,24.25.

GT inneholder løfte på løfte om velsignelser og velstand som Gud ville gi sitt folk 
hvis de adlød ham. Dette er eksempler på det som vennene hadde sagt om at Gud 
velsigner trofasthet hos dem som søker å adlyde ham, holde hans bud og leve et gud-
fryktig og rettskaff ent liv.

Selvfølgelig er GT også fullt av advarsler om Guds direkte straff  som resultat av 
ulydighet. I store deler av GT, spesielt etter pakten med Israel ved Sinai, advarte Gud 
israelittene om hva deres ulydighet ville føre til. «Men hvis dere ikke vil lytte til 
Herrens røst og setter dere opp mot hans ord, skal Herrens hånd ramme dere slik den 
rammet fedrene deres» (1 Sam 12,15).

Les 4 Mos 16,1–33. Hva lærer denne hendelsen om Guds straffedom?

Når man ser hvordan opprørerne ble utryddet, kan man ikke si at denne hendelsen 
viser at «synden fører til sin egen straff ». Disse menneskene opplevde Guds direkte 
straff edom over synd og opprør. Utryddelsen var et overnaturlig uttrykk for Guds 
makt. Det var som om selve naturlovene ble endret. «Men hvis Herren viser sin ska-
permakt slik at jorden åpner gapet og sluker dem og alt som tilhører dem, så de farer 
levende ned til dødsriket, da skal dere vite at disse mennene har foraktet Herren» 
(4 Mos 16,30).

«Skapermakt» er av samme rotord som ordet for «skapte» i 1 Mos 1,1. Herren 
ville at alle skulle være klar over at det var han som førte denne straff en over 
opprørerne.
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DEN ANNEN DØD

Den største og mektigste åpenbaringen av Guds straff edom fi nner sted ved tidens 
ende, da de onde utryddes. Det er dette som Bibelen kaller «den annen død» (Åp 
20,14). Det er naturligvis ikke den døden som alle Adams etterkommere opplever. 
Det er den døden som den annen Adam, Jesus Kristus, vil redde de rettferdige fra 
ved tidens ende (1 Kor 15,26). Men den annen død minner om noen av straff edom-
mene i GT, og er Guds direkte straff  over syndere som ikke har omvendt seg og tatt 
imot frelsen i Jesus.

Les 2 Pet 3,5–7. Hva sier Guds Ord om de fortaptes skjebne?

«Ild kommer ned fra himmelen. Jorden slår sprekker. De våpen den skjuler, kommer 
frem i dagen. Fortærende fl ammer slår ut fra hver gapende kløft. Endog fjellene 
står i brann. Nå er den kommet, dagen som skal brenne som en ovn. Elementene 
kommer i brann og blir oppløst, og jorden og alle gjerninger som er gjort der, skal 
komme frem i lyset. Jordskorpen er som en eneste smeltet masse – en uhyre sydende 
ildsjø. Det er dommens og undergangens dag for de gudløse. ‘Det er en hevnens dag 
for Herren, et år med gjengjeld i striden for Sion.’» – Alfa og Omega, bind 8, side 
170,171 [GC 672,673].

Synd kan ha sin egen straff  i seg, men iblant straff er Gud synd og syndere direkte, 
slik som Jobs venner sa. Det er sant at all lidelse her i verden skyldes synd. Men det 
er ikke sant at all lidelse er Guds straff  for synd. Det var ikke slik med Job, og heller 
ikke i de fl este andre tilfeller. Faktum er at vi står midt den store konfl ikten, og vi 
har en fi ende som er ute etter å skade oss. Men vi kan vite at Gud er ved vår side. Vi 
har løftet om hans kjærlighet uansett hva våre prøvelser skyldes og uansett hva som 
blir utfallet av disse prøvelsene her og nå. Og Guds kjærlighet er så stor at Jesus gikk 
til korset for oss. Ved å gjøre det, lovte han å sette punktum for all lidelse.

Hvordan kan vi være sikker på at det som en annen lider, er Guds straffedom? Og 

hvis vi ikke kan være sikker på det: Hvordan kan vi best forholde oss til mennes-

ket som har det vondt? Eller til vår egen lidelse?
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TIL ETTERTANKE 

Som før sagt: Det er viktig å prøve å se oss selv i dem som opptrer i fortellingen, for 
det kan gjøre det lettere å forstå deres motiver og handlinger. De visste ikke om den 
kampen som ble utkjempet i kulissene, slik vi gjør. Hvis vi setter oss i deres sted, 
burde det ikke være så vanskelig å begripe at Elifas, Bildad og Sofar tok feil når 
det gjaldt Jobs lidelse. De dømte i en sak de egentlig ikke var kvalifi sert for. «Det 
er helt naturlig for mennesker å tro at store ulykker er tegn på store forbrytelser og 
grusomme synder. Men man tar ofte feil når man vurderer folk på denne måten. Vi 
lever ikke i tiden for Guds endelige straff edom. Godt og ondt vandrer side om side, 
og ulykker rammer alle. Noen ganger overtrer mennesker grensen for Guds beskyt-
tende omsorg, og da utøver Satan sin makt over dem uten at Gud griper inn. Job var 
hardt rammet, og vennene forsøkte å få ham til å innse at lidelsen skyldtes synd, så 
han skulle føle at han sto under Guds dom. De fremstilte det som om han var en stor 
synder. Men Herren refset dem for deres dom over hans trofaste tjener.» – SDA Bible 
Commentary, bind 3, side 1140. Vi må være varsomme i vår omgang med lidelsens 
problem. I visse tilfeller virker det ganske opplagt. En storrøyker får lungekreft. Kan 
det bli mer opplagt enn det? OK, men hva med dem som røyker hele livet og ikke får 
kreft? Straff er Gud den ene, men ikke den andre? Elifas, Bildad og Sofar visste ikke 
hvorfor lidelsen rammer som den gjør. Vi vet det heller ikke. Det kan nesten komme 
på ett ut om vi vet det eller ei. Det som betyr noe, er vår reaksjon på den lidelsen vi 
er vitne til. Her feilet de tre vennene grovt.

  Spørsmål til drøftelse
1.  Hva kan vi lære av Guds straffedommer? Kan de gi oss tillit til at han er rett-

ferdig, selv om det kan se annerledes ut nå?

2.  De tre vennene forsto egentlig ikke alt omkring Jobs lidelser. Er det ikke 

slik med oss også? Vi forstår ikke hele bakgrunnen for menneskers lidelse. 

Hvordan kan dette gjøre det lettere å vise medfølelse med dem som lider? 

Som sagt: Har det noe å si om vi kjenner de umiddelbare årsakene?



M ISJONSFORTELLING

B i b e l s t u d i e r  o k t o b e r  –  d e s e m b e r  2 0 1 6 63

•  Italia var det første landet i 
Europa hvor adventistenes lære 
ble forkynt. M.B. Czechowski, som 
hadde vært katolsk prest i Polen, 
ble døpt i USA i 1857 og dro til Italia 
som uoffi siell misjonær i 1864.

•  Sicilia er en selvstendig region i 
Italia og fi kk sine første adventister 
i 1916, da søstrene M. og D. Infranco 
vendte hjem fra USA.

•  I september 1920 kom R. 
Calderone til Sicilia og døpte seks 
personer.

•  I mai 1921 ble den første menig-
heten i Sicilia organisert i Monte-
vago.

12 .  november12 .  november

FULLT ENGASJERT
Giorgio, Sicilia

Giorgio Bella og Carmela Cascone var ADRA-
voluntører i Ragusa på Sicilia. Da ADRA-arbeidet 

begynte der, gikk det mest ut på å dele ut klær og mat til 
dem som trengte det. Etter hvert kom det språkkurs for 
utlendinger, hjelp til utenlandske fanger og lyttesenter 
for mental helse.

Etter hvert skjønte de at de trengte hjelp om de skulle 
kunne utvide arbeidet. De fi kk et møte med byrådet for 
å få høre hvor skoen trykket. Først var rådsmedlemmene 
tvilende, for de kjente ikke adventistene, men da de så 
hva ADRA gjorde, vokste tilliten.

I 2014 overlot byrådet prosjektet ”Matbankstiftel-
sen”, et hjelpeprogram for fattige, til ADRA Ragusa. 
Dette omfatter innkjøp, lagring og utdeling til familier 
som sendes dit av det lokale sosialkontoret. 

”Vi samarbeider med andre sosiale organisasjoner 
og lokale innbyggere, men vi er senteret,” sier Giorgio. 
Bare ADRA får dele ut denne maten. Dette er en ære som har vært reservert for Den katolske 
kirke andre steder på Sicilia.

”Vi inviterte alle de andre organisasjonene til et møte i kirken, også de katolske. De betrakter 
oss som normale mennesker nå,” sier Giorgio og smiler. ”Vi prøver også å arbeide med frivillige 
ikke-adventister. De får være med på individuell basis. Vi må være ydmyke og profesjonelle.”

I tillegg til sitt frivillige arbeid for ADRA bruker Giorgio et stort rom i sin forretning som klas-
serom. Der undervises det i praktiske ferdigheter, sikkerhet på arbeidsplassen, italiensk og mer. 
Deltakerne får diplom når de er ferdige. Mange som blir kjent med Giorgio gjennom undervisnin-
gen, er interessert i å bli medlemmer av Adventistkirken.

Foreløpig er det ikke plass til alle som ønsker å komme i menighetens lille møtelokale. En del 
av offeret 13. sabbat dette kvartalet skal gå til å bygge en sårt tiltrengt adventistkirke i Ragusa.



Bakgrunnsstoff
Job 10; Jes 53,6; Rom 3,10–20; Job 15,14–16; Job 1,18–20; Matt 6,34.

Minnevers
Troen er et pant på det vi håper, et bevis for det vi ikke ser (Hebr 11,1).

Albert Camus kjempet for å forstå lidelsens problem. I sin bok Pesten brukte han 
epidemien som bilde på sykdommer som fører smerte og lidelse over menneskehe-
ten. Han skildret en scene der en liten, pestsmittet gutt dør en grusom død. En prest 
som hadde vært vitne til tragedien, sa til en lege som også hadde vært der: «Slikt 
som dette er opprørende fordi det overgår vår menneskelige forstand. Men kanskje 
bør vi elske det vi ikke kan forstå.» Legen ble rasende og overfuste ham: «Nei, fader. 
Jeg har et helt annet syn på kjærligheten. Og helt til min siste dag skal jeg nekte å 
elske en tingenes tilstand hvor barn tortureres.» – Albert Camus, The Plague (New 
York, 1991), side 218.

Denne scenen viser oss det vi har sett i Jobs bok: platte reaksjoner på spørsmål 
som det ikke fi nnes lettvinte svar på. Som legen i Camus’ bok visste også Job at 
svarene ikke stemte med virkeligheten. Dermed har vi utfordringen: Hvordan fi nner 
vi gode svar på noe som ofte virker meningsløst? Denne uken fortsetter jakten.
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JOBS INNVENDING

Elifas, Bildad og Sofar hadde et poeng: Gud straff er ondskap. Men det gjaldt jo 
ikke Jobs tilfelle. Jobs lidelser var ingen straff edom. Gud straff et ham ikke for hans 
synder, i motsetning til Korah, Datan og Abiram. Og Job høstet ikke det som han 
hadde sådd. Nei, Job var et rettferdig menneske, det sier Gud selv (se Job 1,8). Ikke 
nok med at Job ikke fortjente det som hadde skjedd: Han visste at han ikke fortjente 
det. Det var derfor han klaget så bitterlig.

Les Job 10. Hva sier han til Gud, og hvorfor virker det fornuftig med tanke på hans 

situasjon?

Har ikke de som tror på Gud, stilt lignende spørsmål når de har opplevd store trage-
dier? Hvorfor skapte du meg egentlig, Herre? Eller: Hvorfor gjør du dette mot meg? 
Eller: Hadde det ikke vært bedre om jeg aldri var blitt født enn at jeg ble til og må 
oppleve dette?

Det som gjør det hele vanskeligere å forstå for Job, er vissheten om at han var 
trofast mot Gud. Han ropte til ham: «Du vet at jeg ikke er skyldig. Ingen kan berges 
fra din hånd» (Job 10,7).

Dette er ironien: Job led ikke på grunn av sin synd, slik vennene hans sa. Boken 
lærer det stikk motsatte: Job led nettopp fordi han var så trofast. De to første kapit-
lene av boken gjør dette klinkende klart. Job kunne ikke vite at dette var årsaken. 
Hadde han visst det, ville han nok bare ha blitt enda mer bitter og frustrert.

Jobs situasjon var unik. Men den er også universell, for den tar opp lidelsens 
universelle problem: særlig de gangene da det virker som om lidelsen ikke står i noe 
forhold til det onde man kan ha gjort. Det er én ting å kjøre for fort og få en fartsbot. 
Det er noe annet hvis man kjører for fort og noen blir drept.

Hva kan du si til den som mener at han eller hun lider urettmessig?

__________________________________________________________________________________________________________________
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USKYLDIG BLOD?

Vi hører ofte ord som «uskyldig» lidelse. Bibelen bruker også uttrykket «uskyldig 
blod» (Jes 59,7; Jer 22,17; Joel 3,19), som regel om overgrep eller mord på men-
nesker som ikke har fortjent det som de ble utsatt for. Slik forstått fi nnes det mange 
eksempler på «uskyldig blod» her i verden.

Men Bibelen taler også om menneskers syndighet og fordervelse. Da er det 
rimelig å spørre seg hva «uskyldig» innebærer. Hvem er egentlig uskyldig hvis alle 
har syndet og har brutt Guds lov? Noen har sagt: «Fødselsattesten er bevis for din 
skyld.»

Teologer har i århundrer talt om nøyaktig hva menneskets forhold til synd består 
i. Bibelen er klar på at synden har fått følger for hele menneskeslekten. NT er ikke 
alene om å tale om menneskets syndighet. Nei, NT bare utdyper det som står i GT.

Hva lærer disse tekstene om syndens realitet? 1 Kong 8,46; Sal 51,7; Ordsp 20,9; 

Jes 53,6; Rom 3,10–20.

Skriften lærer det, og alle som har kjent Herrens og fått et glimt av Guds godhet og 
hellighet, vet at mennesket er syndig. Hvem av oss er virkelig uskyldig? Og vi tar 
ikke med spørsmålet om spedbarns og mindreåriges situasjon.

Men det er jo ikke dette som er poenget. Job var en synder. I så forstand var han 
ikke uskyldig, verken han eller hans barn. Men hva hadde han eller de gjort for å for-
tjene den skjebnen som rammet dem? Er ikke dette menneskehetens store spørsmål 
når det gjelder lidelse? Job visste at det som hadde skjedd, ikke var fortjent, i motset-
ning til vennene med deres svar «av leire» (Job 13,12).

Hvordan blir det lettere å se vårt absolutte behov for korset når vi kjenner Gud og 

hans hellighet, som gjør vår egen syndighet til en plage?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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URETTFERDIGE SKJEBNER

Les Job 15,14–16. Hvilken sannhet fremholder Elifas for Job?

Elifas talte igjen sannhet (slik som de andre), denne gangen sannheten om mennes-
kets syndighet. Synd er en del av livet her i verden. Det er også lidelsen. Og vi vet at 
all menneskelig lidelse i siste instans har sitt opphav i synd. Og det stemmer at Gud 
kan bruke lidelser til å lære oss noe viktig. «Gud har alltid prøvd sine barn i treng-
selens smelteovn. Det er i ovnens hete at slagget blir skilt fra rent gull i den kristnes 
karakter.» – Alfa og Omega, bind 1, side110 [PP 129].

Men lidelsen rommer et dypere problem. Hva med de gangene den ikke synes å 
føre til noe godt? Hva med lidelsene til dem som blir drept på stedet og ikke får slag-
get skilt fra gullet i sin karakter? Hva med dem som lider uten å kjenne den sanne 
Gud eller vite noe om ham? Hva skal vi si når lidelsene bare gjør folk bitre, sinte og 
fulle av gudsforakt? Vi kan ikke late som om dette ikke skjer, eller bortforklare det. 
Da gjør vi felles sak med Jobs anklagere og blir like skyldige.

Og hva godt kommer det av skjebnen til dyr som blir brent levende i en skog-
brann? Eller hva med de tusenvis av mennesker som dør i naturkatastrofer? Eller 
sivile i krig? Hva kan de ha lært når familien ble feid bort sammen med dem? Det 
er ikke urimelig å stille spørsmål, ikke bare ved Jobs ti døde barn, men også hans 
tjenere som ble hogget ned «med sverdet» (Job 1,15), eller de som ble brent levende 
av «Guds ild» (Job 1,16) og de andre tjenerne som ble halshogd (Job 1,17).

Uansett hva Job og hans anklagere kunne lære og hvilke nederlag Satan vil lide 
på grunn av Jobs trofasthet: De andres skjebne virker slett ikke rimelig. Ja, det er 
ikke rettferdig. Det er ikke rett.

Vi opplever også slik urett i vår tid. En seksåring dør av kreft, er det rettferdig? 
En 20-årig jente blir halt ut av bilen og seksuelt misbrukt, er det rettferdig? En 
35-årig trebarnsmor blir drept i en bilulykke, er det rettferdig? Hva med de 19 000 
japanerne som ble drept i jordskjelvet i 2011? Hadde de alle gjort noe som skulle tilsi 
at det var en rettferdig straff ? I motsatt fall var heller ikke deres død rettferdig.

Dette er vanskelige spørsmål.

__________________________________________________________________________________________________________________
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HVER DAG HAR NOK...

Les disse versene og tenk på skjebnen til dem som er beskrevet i tekstene. Still 

deg så spørsmålet: Hvor rettferdig var livet mot dem?

Job 1,18–20 

1 Mos 4,8 

2 Mos 12,29.30

2 Sam 11,17

Jer 38,6 

Matt 14,10 

Hebr 11,35–38

Bibelen tegner et sterkt bilde av livet i vår syndige verden: ondskap og lidelse er rea-
liteter. Bare den som leser Guds ord overfl adisk og plukker ut tekster i hytt og vær, 
kan fi nne på å tro at livet er rettferdig, rimelig og godt og at lidelser ikke rammer oss 
hvis vi bare er trofaste mot Gud. Jo visst, trofasthet kan gi store fordeler her og nå, 
men det gir ingen garanti mot lidelse og smerte. Bare spør Job.

Jesu bergpreken minner oss om å stole på Gud og ikke bekymre oss for hva vi skal 
spise, drikke eller kle oss med. Jesus benyttet eksempler fra naturen som viser hvorfor 
vi kan stole på Guds godhet og vilje til å gi oss det vi trenger. Der fi nner vi også disse 
berømte ordene: «Så gjør dere ingen bekymringer for morgendagen; morgendagen skal 
bekymre seg for seg selv. Hver dag har nok med sin egen plage (Matt 6,34).

Legg merke til at hver dag har nok med sin egen plage. Jesus nektet ikke for det 
ondes tilstedeværelse i våre liv, ikke engang det daglige nærvær av det onde (fra et 
gresk ord som kan bety «dårlighet», «fordervelse» og «plage»). Snarere tvert imot. 
Han erkjente at ondskapen er til stede overalt i hverdagen. Hva skulle han ellers si? 
Som vår Herre visste han mer om det ondes tilstedeværelse i verden enn noen av oss, 
og vi vet da noe.

Hvem har ikke fått smake noe (kanskje mye) av hvor urettferdig og bittert livet 

kan være? Hvordan kan det å se at Jesus var klar over det ondes tilstedeværelse, 

være til trøst og oppmuntring?

_________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________
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DET VI IKKE HAR SETT

Les Ordsp 3,5. Dette er et ganske ordinært vers, men hva er dets budskap til oss, 

når man tenker på det vi har studert?

Jobs tilfelle er ekstremt, men det avslører den triste virkelighet hva menneskelig 
lidelse angår. Vi trenger ikke fortellingen om Job eller de andre bibelhistoriene for 
å se denne virkeligheten. Vi ser den overalt rundt oss. Ja, vi lever den alle sammen, 
mer eller mindre.

«Mennesket, født av en kvinne, lever kort og er fylt av uro. Det spirer som blom-
sten og visner, fl ykter som skyggen, står ikke i ro» (Job 14,1.2).
Det spørsmålet som vi sliter med, er altså: Hva skyldes lidelsen, den lidelsen som vi 
ikke ser noen mening i, hvor uskyldiges blod fl yter?

De første kapitlene av Jobs bok og resten av Bibelen viser at Satan er et virke-
lig vesen. Direkte eller indirekte er han årsaken til mye lidelse. I lekse to så vi at 
kjennskap til den store konfl ikten er til god hjelp for å forstå det ondes eksistens i vår 
verden.

Likevel er det noen ganger vanskelig å forstå hvorfor det skjer, det som skjer. 
Noen ganger, ja mange ganger, gir det ingen mening. Det er i tider som disse, når det 
meningsløse skjer, at vi må lære å forlate oss på Guds godhet. Vi må lære å stole på 
Gud også når svarene ikke gir seg selv og når vi ikke kan se at det onde og lidelsen 
rundt oss tjener til noe.

I Hebr 11,1 står det: «Troen er et pant på det vi håper, et bevis for det vi ikke ser.» 

Hvordan kan det vi forstår, hjelpe oss å stole på Gud når det gjelder de tingene vi 

ikke forstår? Tenk på det vi har lest i Jobs bok så langt: I hvilken forstand har Job 

lært å gjøre dette? Hvordan kan vi lære å gjøre det samme?

__________________________________________________________________________________________________________________
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TIL ETTERTANKE 

Sabbatsavsnittet begynte med Albert Camus, som skrev en hel del om sin kamp for å 
fi nne svar, ikke bare på lidelsens problem, men også meningen med livet som sådan, 
og som lidelsen bare gjorde enda mer problematisk. Som de fl este ateister kom han 
ikke særlig langt. Hans mest kjente sitat avslører dette: «Det eksisterer kun ett eneste 
fi losofi sk problem – og det er selvmordet. Å ta en avgjørelse om livet er verdt å leve 
eller ikke, er ensbetydende med å besvare fi losofi ens fundamentale spørsmål.» 
– Myten om Sisyfos (norsk overs., 1953). Det skal være sikkert og visst: Det er ikke 
lett å fi nne svar på lidelsens problem. Jobs bok trekker forhenget tilbake og viser oss 
et større bilde enn det vi ellers kunne ha sett, men selv når vi har lest alt, sitter vi 
igjen med mange ubesvarte spørsmål.

Det er imidlertid en viktig forskjell på dem som kjemper for å fi nne svar på 
spørsmålet om lidelse uten Gud og dem som gjør det med Gud. Ja, smertens og lidel-
sens problem blir mer innfl økt når du tror på Guds eksistens. For den reiser nemlig 
uunngåelige problemer i møte med ondskapen og smerten. På den annen side har vi 
det som Camus og andre ateister ikke har: utsikt til et svar og en løsning. Det er ting 
som tyder på at Camus senere i livet ville bli døpt, men han ble kort tid senere drept 
i en bilulykke. Vi har håpet om at Gud «skal tørke bort hver tåre fra deres øyne, 
og døden skal ikke være mer, heller ikke sorg eller skrik eller smerte. For det som 
en gang var, er borte» (Åp 21,4). Selv om et menneske ikke tror på dette løftet eller 
mange av de andre av Bibelens løfter, må det iallfall innrømme dette: Livet ville 
være mye bedre hvis man hadde dette håpet i stedet for utsikter til bare å leve i slit 
og møye og så dø for evig uten at livet har hatt noen mening.

  Spørsmål til drøftelse
1.  Ett argument som folk har når det gjelder det ondes problem, er dette: Jo, det 

fi nnes ondskap i verden, men også mye godt, og det gode mer enn oppveier 

det onde. Først måtte man spørre: Hvordan vet en at det gode oppveier det 

onde? Hvordan kan det sammenlignes? Det andre spørsmålet er: Selv om det 

er sant, hvilken glede ville Job, og andre, ha av denne tanken i sine lidelser? 

Den tyske fi losofen Arthur Schopenhauer hadde et godt eksempel som av-

krefter hele forestillingen om en slags balanse mellom det gode og det onde 

her i verden: «Man har sagt at denne verdens gleder oppveier smerten, eller 

at det iallfall er en slags likevekt mellom de to. Hvis leseren ønsker et lettvint 

svar på om dette stemmer, så la ham sammenligne de respektive følelsene 

hos to dyr hvor det ene er i ferd med å spise det andre.» Hva sier du til tanken 

om at det gode på et vis oppveier det onde?
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•  Etna er Europas største aktive 
vulkan og ligger på østkysten av 
Sicilia.

•  Ekstra virgin olivenolje, saftige 
røde appelsiner, tomater, pærer og 
oliven er blant Sicilias utmerkede 
matprodukter.

•  Sicilia har mange gamle, greske 
ruiner. Mange sier at de er penere 
enn dem man fi nner i Hellas.

19 .  november19 .  november

SJAMANENS SØNN
Muyi, Italia

Muyi er fra Nigeria. Både bestefar og far var sja-
maner. Sjamaner regnes for å ha spesiell kontakt 

med åndeverdenen og evnen til å tale med de døde. De 
kontaktes ofte ved sykdom, for vern mot onde ånder el-
ler for å kaste forbannelser over andre.

Muyi var ikke interessert i å bli sjaman. Hans mor 
fl yttet hjemmefra da faren tok en tredje kone, og han så 
henne ikke på elleve år.

Muyi var uelsket hjemme og rotet seg borti mye galt. 
En pastor syntes synd på ham. Han fortalte ham om 
Jesus og ba ham med i kirken. Muyi takket ja. Han ble 
også kormedlem og tok imot Jesus. Senere giftet han seg 
med Giory. Faren likte ikke at sønnen ble kristen. Det var forventet at han skulle bli sjaman. Men 
Muyi ville ikke oppgi sin tro. 

Da faren døde, fl yttet Muyi og hans kone til Libya. Mens han jobbet som bygningsarbeider og 
møbelsnekker traff han to libyere som hjalp dem å komme til Italia.

De endte opp i Ragusa på Sicilia. Der ble sønnen Joseph født. Muyi arbeidet i en møbelfabrikk 
noen år, men så mistet han og fl ere andre jobben, og det ble tunge tider.

En dag sa Josephs lærer at det var et sted der Muyi kunne lære nye ting, også italiensk. ”Når 
du er ferdig, får du diplom, og da er det lettere å få jobb,” sa hun.

Muyi slo til. Italiensk-timene og den faglige opplæringen foregikk i Giorgio Bellas forret-
ningslokaler (en adventist som arbeidet for å hjelpe dem som hadde det vanskelig i samfunnet).

”Det var Guds nåde at jeg fi kk høre om disse kursene,” sa Muyi senere. ”Kursene var veldig 
gode. De behandlet oss ikke som elever, men som søstre og brødre.”

Men det var ikke lett. ”De gjorde sitt beste for at vi skulle lære, og jeg måtte virkelig skjerpe 
meg. Ellers ville jeg ikke ha klart det.”

Muyi er glad for den hjelpen han fi kk og gleder seg til å bruke sine nye ferdigheter. Men 
viktigere er det at hans liv har blitt forandret til det bedre takket være den kjærlighet og omsorg 
adventistene i Ragusa har vist ham.

Dette kvartalet går en del av offeret 13. sabbat til å bygge en sårt tiltrengt kirke i Ragusa i 
Sicilia. Vi ber om et rundhåndet offer. Tusen takk.



Bakgrunnsstoff
Ordsp 17,28; Job 13,1–15; Jak 2,20–22; 1 Kor 15,11–20; 1 Pet 1,18–20; 1 Mos 22,8.

Minnevers
Kanskje blir dette min redning, for ingen ugudelig kan komme fram for ham 

(Job 13,16).

Den britiske essayisten William Hazlitt skrev: «Mennesket er det eneste dyret som 
ler og gråter, for det er det eneste dyret som blir slått av forskjellen på hva ting er og 
hva de burde være.»

Tingenes tilstand er ikke hva den burde være. Men de som lever med løftet om 
Jesu gjenkomst, har håp – et stort håp om hva tingenes tilstand skal bli (2 Pet 3,13). 
Det skal bli så herlig at vårt syndformørkede sinn (1 Kor 13,12) knapt kan forestille 
seg det. Et slikt håp har det sekulære sinn, med alle dets begrensninger, for lengst 
mistet.

Denne uken skal vi fortsette å se på lidelsens problem i Jobs bok. Vi skal se at han 
ikke var uten håp i den urettferdige og meningsløse tragedien som hadde rammet 
ham.

Hva var dette håpet, og hva sier det om hva slags håp vi også kan ha?
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DERE SMØRER TYKT PÅ MED LØGN

Selv den dumme regnes for vis når han tier, og klok så lenge han holder munn 

(Ordsp 17,28).

Man kan si hva man vil om Job, men ikke at han hadde tenkt å sitte der med sorgen 
sin og saktmodig høre på det som vennene hans slengte etter ham. Nei, mye av Jobs 
bok er hans kamp mot det han vet er en blanding av sannhet og løgn. Vi har sett at 
det skortet på takt og tone hos vennene: De sa at de talte Guds sak når de forsvarte 
det som hadde rammet Job. Kort sagt, de mente at han fi kk som fortjent. Eller at han 
hadde fortjent noe enda verre! Én eneste av disse tankene ville ha vært ille nok. Men 
alle tre (og andre) var for mye, og de fi kk svar på tiltale.

Les Job 13,1–14. Hvordan vinkler Job sitt svar på det vennene sier?

I kapittel 2 leste vi at da vennene kom og fi kk se Job, satt de tause i en hel uke. Når 
man tenker på de ord som omsider strømmet ut fra deres munn, ville det ha vært best 
om det hadde fortsatt slik. Det syntes iallfall Job.

Legg også merke til dette: Job sier at ikke bare vennene taler løgn, de lyver også 
om Gud. Dette er interessant i lys av det som skjer mot slutten av boken (se Job 
42,7). Det ville da vel ha vært bedre å tie enn å si ting som ikke er rett? Hvem har 
vel ikke opplevd sannheten i dette? Men det virker som det er mye verre å si ting 
om Gud som ikke stemmer. Det ironiske er at vennene faktisk trodde de forsvarte 
Gud og hans karakter mot Jobs bitre anklager for det som skjedde. Job kunne ikke 
begripe hvorfor han ble rammet slik, men han visste tilstrekkelig til å se at vennene 
smurte «løgnen utover» (Job 13,4).

Når sa du sist noe som var galt og som du ikke burde ha sagt? Hvordan kan du 

lære av den erfaringen så du ikke gjør samme slags feil om igjen?

__________________________________________________________________________________________________________________
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HAN VIL DREPE MEG

Da vi begynte kvartalet, gikk vi rett til det siste kapittelet i boken og så hvor godt 
det gikk med Job til slutt. Vi kunne se at han virkelig hadde noe å håpe på midt i alle 
lidelsene. Og vi som lever i vår tid og kjenner slutten på hele Bibelen, kan se at Job 
hadde mye mer å håpe på enn han kunne ha drømt om den gang.

Men da barna hans døde, eiendommen ble tatt fra ham og helsen ble ødelagt, 
hadde ikke Job den luksus å kunne kjenne enden fra begynnelsen. Han visste bare at 
livet var blitt uhåndterlig.

Men midt i sin bitre klage og ordene om at han skulle ønske han ikke var blitt født 
eller at han hadde byttet ut livmoren med graven, gir Job uttrykk for håp. Han satte 
sin lit til Gud, den Gud som han syntes behandlet ham så dårlig.

Les Job 13,15. Hvilket håp inneholder dette verset? Hva sier Job?

«Selv om han dreper meg, vil jeg stole på ham» (engelsk oversettelse). For en tros-
bekjennelse! Etter alt det som hadde hendt, visste Job at det siste, det eneste som 
gjensto, døden, kunne slå til, og Gud kunne ta livet hans også. Men om det skulle 
skje, ville Job dø i tillit til Herren.

«Vi må fylle sinnet med Kristi rike nåde. Gjem på de erfaringene som hans kjær-
lighet gir. La din tro være som Jobs, så du kan si: Selv om han dreper meg, vil jeg 
stole på ham. Grip løftene om din himmelske Far, og husk hvordan han har behand-
let deg og sine tjenere tidligere, for alle ting tjener dem til gode som elsker Gud.» 
– Advent Review and Sabbath Herald, 20. oktober 1910.

Menneskelig sett hadde ikke Job grunn til å håpe på noe som helst. Men han så 
ikke saken fra en rent menneskelig vinkel. For hva håp kunne han da ha hatt? Nei, 
når han kommer med denne bekjennelsen av tro og håp, gjør han det i forbindelse 
med Gud og tilliten til ham.

Et logisk spørsmål ville være: Hvordan bevarte Job sin gudstro midt i det som 

hadde skjedd? Les Job 1,1 og Jak 2,20–22. Hvordan bidrar de til et svar, og hva 

burde svaret si oss om betydningen av trofasthet og lydighet i kristenlivet? (Se 

lekse 13.)

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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ANTYDNINGER TIL HÅP

«Kanskje blir dette min redning, for ingen ugudelig kan komme fram for ham» (Job 

13,16). Dette verset følger rett etter det vi leste i går. Hvordan styrker dette tanken 

om at Job tross alt hadde håp, og at han satte sitt håp til Gud?

Det er interessant å se dette i lys av det som står foran. Selv om Job skulle dø, selv 
om Gud skulle drepe ham, ville Job stole på at Gud ville redde ham. På ett plan er 
dette en underlig kontrast, men på et annet gir det mening. For hva er frelse, om ikke 
en befrielse fra døden? Og hva er døden, iallfall for de frelste, annet enn en kort 
hvile, et øyeblikks søvn fulgt av oppstandelsen og det evige liv? Har ikke forvent-
ningen om oppstandelse til evig liv vært det store håpet hos Guds folk gjennom 
årtusener? Det var også Jobs håp.

Les 1 Kor 15,11–20. Hvilket håp skisseres? Hvorfor ville det ikke fi nnes noe annet 

håp?

Etter dette sterke uttrykket for frelsesvisshet sier Job at «hanef ikke kan komme 
frem for ham». Ordets rot betyr «verdslig» eller «gudløs», et ord med negative 
undertoner på hebraisk. Job visste at hans frelse bare fantes i Gud, bare i et liv som 
var overgitt til ham i trofast lydighet. Det er derfor det onde og gudløse menneske, 
hanef, ikke har dette håpet. Høyst sannsynlig uttrykte Job det som han oppfattet som 
sin «frelsesvisshet». Han ofret trofast dyr for synd, men vi vet ikke hvor mye han 
forsto av symbolikken. Før korset hadde de fl este av Herrens trofaste tilhengere, som 
Job, neppe en så full forståelse av frelsen som vi kan ha, etter korset. Men Job visste 
nok til at han skjønte at hans håp om frelse bare fantes i Herren, og at ofringene var 
et uttrykk for hvordan denne frelsen skulle bli virkelighet.

__________________________________________________________________________________________________________________
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HÅP FØR VERDEN BLE TIL

Hvem av oss kunne vel ha gitt en slik erklæring av håp etter å ha vært igjennom det 
samme som Job? Hans ord er et evig vitnesbyrd om et liv i tro og lydighet.

Job hadde håp, for han tjente håpets Gud. Tross alle historiene om menneskets 
synd fra Adam og Evas fall i Edens hage (1 Mos 3) til Babylons fall ved tidens ende 
(Åp 14,8), er Bibelen full av håp. Den strømmer over av en visjon om noe mer enn 
det som denne verden kan by på.

«Verden er overgitt til Kristus, og enhver velsignelse fra Gud kommer til den 
falne menneskehet gjennom ham. Han var gjenløseren både før og etter han ble 
menneske. Så snart synden var et faktum, var det også en frelser.» – Alfa og Omega, 
bind 4, side175 [DA 210]. Og hvem er Frelseren, om ikke den store kilden til vårt 
håp?

Hvordan stadfester disse tekstene det fantastiske håpet som er uttrykt i Ellen G. 

Whites uttalelse i dagens avsnitt? Ef 1,4; Tit 1,2; 2 Tim 1,8.9; 1 Pet 1,18–20.

Disse tekstene lærer den store sannheten: I sin forutviten visste Gud at menneskene 
ville falle i synd. Grunnteksten i 2 Tim 1,9 sier at vi er blitt kalt av en nåde som er 
gitt oss i Kristus Jesus «før evig tid». Dette er en nåde vi har fått, «ikke på grunn av 
våre gjerninger», men på grunn av Jesus. Hvordan kunne det ha vært «våre gjernin-
ger», siden vi ikke engang eksisterte da? Alt før vi ble skapt hadde Gud lagt en plan 
som ga menneskene håp om evig liv. Håpet kom ikke etter at behovet oppsto. Nei, 
det var allerede der, klar til vi trengte det.

Vi har et stort håp. Vi lever i et univers som er skapt av en Gud som elsker oss 
(Joh 3,16), en Gud som løste oss ut (Tit 2,14), en Gud som hører våre bønner (Matt 
6,6), en Gud som går i forbønn for oss (Hebr 7,25), en Gud som lover at han ikke 
vil forlate oss (Hebr 13,5), en Gud som lover å vekke vår kropp opp fra døden (Jes 
26,19) og gi oss evig liv sammen med seg (Joh 14,2.3).

«Hva skal vi så si til dette? Er Gud for oss, hvem er da mot oss?» (Rom 8,31). 

Hvordan kan du gjøre dette håpet til ditt eget midt i det du enn måtte ha å slite 

med nå?

__________________________________________________________________________________________________________________
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BILDER AV HÅP

Les disse tekstene. Hvilket håp viser hver tekst til?

1 Mos 3,15

1 Mos 22,8

3 Mos 17,11

Joh 1,29

Gal 2,16 

Fil 1,6 

1 Kor 10,13 

Dan 7,22 

Dan 12,1.2

Matt 24,27

Dan 2,44

Følg tankerekken i disse tekstene. Hva er deres samlede lære om det håpet vi 

kan ha i Jesus?

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________
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TIL ETTERTANKE 

Fra første til siste side er Bibelen full av ord om håp. «Dette har jeg sagt dere for at 
dere skal ha fred i meg. I verden har dere trengsler. Men vær frimodige, jeg har seiret 
over verden!» (Joh 16,33). «Jeg er med dere alle dager inntil verdens ende» (Matt 
28,20). «Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse da han kom under forbannelse 
for vår skyld» (Gal 3,13). «Så langt som øst er fra vest, tar han syndene våre bort fra 
oss» (Sal 13,12). «For jeg er viss på at verken død eller liv, verken engler eller krefter, 
verken det som nå er eller det som kommer, eller noen makt, verken det som er i 
det høye eller i det dype, eller noen annen skapning, skal kunne skille oss fra Guds 
kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre» (Rom 8,38.39). «Når buen viser seg i skyene, 
vil jeg se den og tenke på den evige pakten mellom Gud og hver levende skapning, 
alt kjøtt og blod på jorden» (1 Mos 9,16). «Se hvor stor kjærlighet Far har vist oss: Vi 
får kalles Guds barn, ja, vi er det! Verden kjenner oss ikke, fordi den ikke kjenner 
ham» (1 Joh 3,1). «Kjenn at Herren er Gud! Han har skapt oss, vi er hans, vi er hans 
folk og den fl okken han gjeter» (Sal 100,3). Dette er bare et lite knippe tekster hvor 
Bibelen forteller om Gud og hva han vil gi oss. Hvilke grunner ville vi ha for håp i 
det hele tatt, om det ikke var for det som er åpenbart i Bibelen?

  Spørsmål til drøftelse
1.  Hvilke andre bibeltekster taler om håp? Hvilke er spesielt viktige for deg? 

Hvorfor?

2.  Hvilken av Syvendedags Adventistkirkens læresetninger fi nner du spesielt 

mye håp i?

3.  Hvordan kan vi lære å glede oss over det håpet som Bibelen tegner for oss, 

til tross for livets problemer, prøvelser og tragedier? Hvorfor er det lett å bli 

motløs av det som hender, selv om vi har fått et stort håp? Hva kan vi gjøre 

rent praktisk for å holde håpet levende og glede oss over det?

4.  «Tal håp og tro og takksigelse til Gud. Vær glad og forventningsfull i Kristus. 

Lær deg å prise ham. Dette er til god hjelp mot sykdom på sjel og kropp.» 

– Mind, Character, and Personality, bind 2, side 492. Hvorfor er lovsang så 

viktig for å bevare et håpefullt sinn i Herren?
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ET UOMTVISTELIG KALL, 1. DEL
Richard, Frankrike

Jeg er fra et ortodoks jødisk hjem og ble født i Casa Blanca i Marokko i 1956, det året landet 
ble uavhengig av Frankrike. Bestefar var en velstående krydderhandler, og familien hadde 

bodd i landet siden 1492, da mange sefardiske jøder forlot Spania. Jeg var åtte år da vi forlot 
Marokko og dro til Frankrike.

Vi endte opp i Paris, der far startet klesbutikk. Han begynte med undertøy og sokker og utvidet 
senere med herreskjorter, gensere og dresser. Snart åpnet han enda en butikk.

Jeg begynte på offentlig skole da jeg var ni. Livet var jødisk, men også liberalt. Jeg fi kk gjøre 
alt jeg ønsket, ha selskaper med musikk og dans, eller gå på kino og diskotek. Samfunnet var 
trygt den gangen.

I 1968 kom studentopptøyene. Presidenten gikk av. Alle talte om frihet. Også hjemme hos oss.
Men far ba morgen, ettermiddag og kveld. Og sabbatens begynnelse var veldig viktig. Da 

måtte jeg være hjemme. Alle ritualene ble fulgt. Men vi hadde ingen synagoge.
Vi hadde en liten eiendom med tre sammenbygde hus. Min fetter bodde i det ene, vi i det 

andre, og i det tredje bodde en ung rabbinerstudent med kone og barn.
Vi var tre religiøse familier som bodde så tett, så vi hadde sabbatsandakter sammen. Det var 

som en liten synagoge fredag kveld, sabbats morgen og på jødiske festdager.
Så fl yttet min fetter til Israel, og far fi kk lov til å innrede hans hus som synagoge, med ark og 

lovruller. For meg var stedet veldig hellig, et sted der Gud bodde i arken, for det ble bare brukt 
som et bønnens hus.

En dag jeg lekte med storebror, slo jeg ytterdøren hardt i, og det fl otte, dyre glasset i døren 
gikk i tusen knas. Jeg var redd for hvordan far ville reagere, for han var snarsint av seg.

Derfor tok jeg nøklene og gikk inn i synagogen ved siden av. Jeg gikk til arken, der Gud var. 
Jeg knelte og ba: ”Gud, nå vil jeg at du skal vise at du virkelig fi nnes. Du har sett det som skjedde 
hjemme. Du vet hvor snarsint far er. Vær så snill, gjør det slik at far ikke sier noe når han kommer 
hjem og ser det knuste glasset i døra.”

Jeg var sikker på at det var en håpløs bønn. Og så ventet jeg på kvelden og at far skulle komme 
hjem.

Fortsetter.



Bakgrunnsstoff
Job 13,28; Job 28,28; Job 32,1–5; Job 34,10–15; Esek 28,12–17; Job 1–2,10.

Minnevers
Som himmelen er høyt over jorden, slik er mine veier høyt over deres veier og 

mine tanker høyt over deres tanker (Jes 55,9).

Den verbale kampen mellom Job og de tre vennene durer videre, med ord som 
til tider er dype, vakre og sanne. Folk siterer ofte Jobs bok, også sitater av Elifas, 
Bildad og Sofar. Nettopp fordi de sier mye fi nt. De sier det bare ikke på riktig sted til 
riktig tid. Det som står i Ordsp 25,11–13, er sant:

Som epler av gull i et smykke av sølv er ord som blir talt i rette tid. Som en ring 
av gull, som et smykke av fi nt gull er refsende ord fra den vise for et lydhørt øre. 
Som svalende snø når det er tid for å høste, er et trofast sendebud for den som sendte 
ham, han gir sin herre nye krefter.»

Dessverre var det ikke slike ord Job fi kk høre fra sine venner. Og det skulle bli 
verre, for nå kommer en fjerde venn. Han sier også at Job tar feil.
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DÅRLIGE TRØSTERE

Selv etter Jobs trosbekjennelse (Job 13,15.16) fortsatte ordkrigen. Gjennom mange 
kapitler bølger slaget frem og tilbake. Det reises mange dype og viktige spørsmål 
om Gud, synd, død, rettferdighet, de ugudelige, visdom og menneskets fl yktige 
eksistens.

Hvilke sannheter inneholder disse tekstene?

Job 13,28 

Job 15,14–16 

Job 19,25–27 

Job 28,28 

Gjennom alle disse kapitlene ser vi at argumentene bølger frem og tilbake uten at 
noen vil gi seg. Elifas, Bildad og Sofar tviholdt på tanken om at man får det man for-
tjener i livet: Jobs skjebne måtte være Guds rettferdige straff  for synd. Job på sin side 
fortsatte å beklage den grusomme skjebnen som hadde rammet ham og var sikker på 
at han ikke fortjente lidelsen. Frem og tilbake bølger kampen, «trøsterne» anklager 
Job for å bruke tomme ord, og Job svarer med samme mynt.

Men ingen av dem, heller ikke Job, forsto alt. Hvordan skulle de kunne gjøre det? 
De talte ut fra en begrenset synsvinkel, slik vi alle gjør. Dersom Jobs bok kan lære 
oss noe som helst, er det at vi bør være ydmyke når vi gir oss til å tale om Gud og 
hans handlemåte. Vi kjenner kanskje en del sannhet, kanskje en hel del, men noen 
ganger – og det ser vi hos disse tre mennene – håndterer vi ikke engang det vi vet på 
den beste måten.

Se på naturens verden. Er ikke den bevis for hvor lite vi vet om selv de enkleste 

ting?
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ELIHU INN PÅ SCENEN

Fra Job 26 til 31 holder bokens tragiske helt sin siste tale for de tre vennene. Han er 
veltalende og intens, men han gjør stort sett ikke annet enn å repetere det han har 
sagt hele tiden: Jeg fortjener ikke det som har hendt. Punktum.

Job er representativ for alle dem som lider uten å ha gjort seg fortjent til sin 
skjebne. Og spørsmålet blir: hvorfor? I noen tilfeller er svaret på lidelsen ganske 
enkelt. Folk fører selv problemene over seg. Men ofte, og spesielt når det gjelder Job, 
er det ikke slik, så lidelsens problem er uløst.

Når kapittel 31 ender, har Job talt om det liv han har ført, et liv der ingenting 
skulle tilsi det som har skjedd. Det siste verset i kapitlet lyder: «Jobs tale er fullført.» 
(Job 31,40).

Les Job 32,1–5. Hva skjer her, og hvilken anklage retter Elihu mot Job og de andre?

Det er første gang Elihu er nevnt i Jobs bok. Han må ha hørt noen av de lange sam-
talene, men vi vet ikke når han dukket opp på scenen. Han må ha kommet etter de 
andre, for han er ikke nevnt sammen med dem da de kom. Det vi vet, er at han ikke 
var imponert over det han hadde hørt. Fire ganger i disse fem versene får vi høre 
at hans «vrede» fl ammet opp mot det han hadde hørt. I de neste seks kapitlene gir 
Elihu sin forståelse og forklaring på de problemene som Jobs ulykker hadde reist.

Ifølge Job 32,2 var Elihu sint på Job fordi han «mente seg å være mer rettferdig 

enn Gud». Det var ikke dette Job egentlig sa. Hvor forsiktige bør vi være når vi 

tolker andres ord? Hvordan kan vi lære å ta det som folk sier i beste mening?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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ELIHU FORSVARER GUD

Det er skrevet mangt og meget om Elihu og hans tale. Noen mener den er et viktig 
vendepunkt i samtalen. Men det er ikke lett å se hva Elihu bidrar med som er så nytt 
eller banebrytende at det gjør noe. Stort sett kommer han med de samme argumen-
tene som de tre andre hadde lagt frem i forsøket på å forsvare Gud.

Les Job 34,10–15. Hvilke sannheter inneholder versene? Hvor minner de om 

det som de andre allerede har sagt? Det han sa, var sant, men hvorfor var det 

upassende?

Det vi ser hos Elihu, er kanskje det samme som hos de andre vennene: frykt. De er 
redde for at Gud ikke er den som de tror han er. De vil så gjerne tro på Guds godhet 
og rettferdighet og makt. Hva gjør så Elihu? Han terper videre på Guds godhet, 
rettferdighet og makt.

«Guds øyne følger menneskets veier, hvert skritt ser han. Ikke noe mørke, ingen 
dødsskygge kan skjule dem som gjør urett» (Job 34,21.22).

«Se, Gud er mektig, men avviser ingen; mektig er hans styrke og innsikt. Han 
holder ikke liv i den urettferdige, men lar hjelpeløse få sin rett. Han tar ikke øynene 
fra de rettferdige; med konger kommer de på tronen, han lar dem sitte for alltid og 
opphøyer dem» (Job 36,5–7).

«Den veldige fi nner vi ikke; han er opphøyd i makt og rett. Stor er hans rettferd; 
han undertrykker ingen. Derfor frykter menneskene ham, men han overser dem som 
tror de er vise» (Job 37,23.24).

Hvis han har rett, kommer man ikke unna at Job får som fortjent. Hvordan skal 
man ellers forstå det? Elihu prøvde å verne om sitt eget gudsbilde i møtet med det 
forferdelige som hadde rammet et så godt menneske som Job.

Har du noen gang opplevd noe som gjorde deg usikker på din tro? Hvordan rea-

gerte du? Hva kunne du ha gjort annerledes?

__________________________________________________________________________________________________________________
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DET ONDES UFORNUFT

De fi re vennene trodde på Gud, en rettferdig Gud, men de hadde et problem: 
Hvordan skulle de forklare Jobs situasjon logisk og fornuftig og likevel i tråd med 
deres forståelse av Guds karakter? Det endte med at de trakk feil slutninger da de 
prøvde å forstå det onde, eller iallfall det onde som rammet Job.

Ellen G. White har noen vektige ord om dette. «Det er umulig å forklare syndens 
opphav på en måte som kan begrunne dens eksistens ... Synden har trengt seg inn, 
og ingen kan gi noen fornuftig forklaring på dens eksistens. Den er mystisk, ufor-
klarlig. Å unnskylde den er å forsvare den. Hvis man fant en unnskyldning for den 
eller kunne påvise noen grunn til at den burde eksistere, ville den ikke lenger være 
synd.» Alfa og Omega, bind 8, side 9 [GC 492,493].

Hun bruker ordet synd, men la oss erstatte det med et annet ord, et ord som har 
en lignende betydning: det onde. Da ville det bli: Det er umulig å forklare det ondes 
opphav på en måte som kan begrunne dets eksistens ... Det onde har trengt seg inn, 
og ingen kan gi noen fornuftig forklaring på dets eksistens. Det er mystisk, uforklar-
lig. Å unnskylde det er å forsvare det. Hvis man fant en unnskyldning for det eller 
kunne påvise noen grunn til at det burde eksistere, ville det ikke lenger være ond-
skap.

Ofte når tragedien rammer, tenker folk som så: «Jeg forstår ikke dette.» Eller: 
«Det gir ingen mening.» Det var nettopp dette Job hadde sagt hele tiden.

Det er en god grunn til at det ikke gir mening for Job og vennene hans: det onde 
gir ingen mening. Hvis vi kunne forstå det, hvis det var mening i det, hvis det passet 
inn i en logisk og fornuftig plan, ville det ikke lenger være så ondt, det ville ikke 
være så tragisk, for det ville tjene en hensikt.

Se på disse versene om Satans fall og det ondes opphav. Hvilken mening gir hans 

fall? (Esek 28,12–17)?

Her er et fullkomment vesen som er skapt av en fullkommen Gud og lever i et full-
komment miljø. Han er opphøyet, full av visdom, fullkommen i skjønnhet, dekket 
av edelsteiner, en «salvet kjerub» som bodde på «Guds hellige fjell». Og likevel. Til 
tross for at han hadde fått så mye, ødela han seg selv og lot det onde ta over. Hva 
kunne ha vært mer irrasjonelt og ulogisk enn det onde som tok bolig i djevelen?

Hva er din egen erfaring med hvor ufornuftig og uforklarlig det onde er?

______________________________________________________________________________________________________________
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TROENS UTFORDRING

Hovedpersonene i Jobs bok så som «i et speil, i en gåte» (1 Kor 13,12). De hadde 
en meget begrenset forståelse av både den fysiske og den åndelige verden. Det er 
interessant at ingen av dem, heller ikke Job, nevnte djevelens rolle – han som var den 
direkte årsaken til alt som hadde rammet Job. Og til tross for at de var sikre på at de 
hadde rett, spesielt Elihu (se Job 36,1–4), er deres forsøk på å forklare Jobs lidelser 
rasjonelt ganske mangelfulle. Og Job visste det.

Vi kjenner den kosmiske bakgrunnen, men kan vi forklare det onde som rammet 

Job? Les Job 1–2,10 om igjen. Hvilke spørsmål gjenstår etter alt det vi har fått vite?

I de to første kapitlene i Job får vi et overblikk som ingen av disse mennene hadde. 
Likevel er det vanskelig å forstå Jobs lidelser. Det var jo ikke hans ondskap som 
førte til lidelsen. Det var nettopp Jobs godhet som fi kk Gud til å peke ham ut for 
djevelen. Var det da hans godhet og ønske om å være trofast mot Gud som gjorde 
at alt dette rammet ham? Hvordan skal vi forstå dette? Og hvis Job hadde visst hva 
som foregikk, ville han ikke da ha ropt: «Vær så snill, Gud, fi nn en annen. La meg 
få tilbake barna mine, helsen og det som er mitt!» Job hadde ikke meldt seg som 
prøveklut. Hvem ville ha gjort det? Var alt dette rettferdig mot Job og hans familie? 
Og selv om Gud vant sitt argument med djevelen, vet vi at djevelen ikke innrømmet 
nederlaget (Åp 12,12). Hva var så poenget? Og om man sier at det likevel kom noe 
godt ut av det som rammet Job: Var det verdt tapet av så mange menneskeliv og all 
den lidelsen som rammet Job? Hvis disse spørsmålene ennå er ubesvart, så tenk på 
alle de spørsmålene som Job satt igjen med!

Men her er vi fremme ved noe av det viktigste Jobs bok kan lære oss: å leve ved 
tro og ikke ved det vi kan se, å stole på Gud og være tro mot ham også når vi, som 
Job, ikke forstår det som skjer. Man lever ikke i tro når alt er klappet og klart. Vi 
lever i tro når vi som Job stoler på og adlyder Gud også når vi ikke fi nner mening i 
det som skjer omkring oss.

Hva må du overlate til Gud selv om du ikke forstår det? Hvordan kan du fortsette 

å bygge denne tilliten når du ikke får svar?
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I en drøftelse av spørsmålet tro og fornuft skrev forfatteren John Hedley Brooke om 
den tyske fi losofen Immanuel Kant (1724–1804) og hans forsøk på å forstå grensene 
for menneskelig kunnskap, særlig når det gjelder Guds handlemåte. For Kant «var 
spørsmålet om å rettferdiggjøre Guds veier overfor mennesket noe som bygget på 
tro, ikke kunnskap. Som eksempel på en autentisk holdning i møte med motgang, 
valgte Kant Job, mannen som mistet alt unntatt sin gode samvittighet. Han hadde 
gitt seg inn under Guds dom, men han hadde gjort rett i å motstå rådene fra venner 
som prøvde å forklare hans ulykke. Jobs styrke var at han visste hva han ikke visste: 
hva Gud innbilte seg at han holdt på med når han hauget opp ulykker over ham.» 
– Science and Religion (New York, 2006), side 207, 208. Vennene i Jobs bok trodde 
at det som hadde rammet Job, kunne forklares med årsak og virkning: Årsaken var 
Jobs synd, virkningen var hans lidelse. Enkelt og klart, god teologi og i tråd med 
sunn fornuft. Men helt feil. Det er et godt eksempel på at virkeligheten og den Gud 
som skapte og opprettholder denne virkeligheten, ikke innordner seg under vår for-
ståelse av Gud og hans verden.

  Spørsmål til drøftelse
1.  Djevelen er ikke nevnt i noen av talene om Jobs situasjon og hvorfor det hele 

skjedde. Hvorfor? Hva sier dette om hvor begrenset deres forståelse var, enda 

så mange sannheter som de kjente til? Hva kan deres uvitenhet si oss om vår 

egen forståelse, til tross for alle de sannhetene som vi har?

2.  «Når vi påtar oss å ordne og styre med våre egne affærer og det ansvar vi 

har å bære, og stoler på at vår egen visdom skal gi oss fremgang, bærer vi en 

byrde som Gud ikke har lagt på oss, og vi forsøker å bære den uten hans hjelp 

... Men når vi virkelig tror at Gud elsker oss og bare vil det som er godt for 

oss, da slutter vi med å bekymre oss for fremtiden. Vi kommer til å stole på 

Gud som et barn stoler på gode foreldre. Da vil våre vanskeligheter og plager 

forsvinne, for vår vilje vil være underlagt Guds vilje.» – I naturens tempel, 

side 100 [MB 100]. Hvordan kan vi tilegne oss slik tillit og tro? Altså, hva gjør 

vi nå som vil gjøre vår tro enten sterkere eller svakere?

86 B i b e l s t u d i e r  o k t o b e r  –  d e s e m b e r  2 0 1 6

Fredag Studium 10  /  3. desember



M ISJONSFORTELLING

B i b e l s t u d i e r  o k t o b e r  –  d e s e m b e r  2 0 1 6 87

3 .  desember3 .  desember

ET UOMTVISTELIG KALL, 2. DEL
Richard, Frankrike

Red.: Richard kom til å knuse det vakre glasset i inngangsdøra da han lekte med storebroren sin. 
Han var skrekkslagen ved tanken på hvordan far ville reagere og tryglet Gud om å forhindre at 
faren ble rasende.

Far kom hjem og så døren. Han spurte: ”Hvem har gjort dette?” Jeg meldte meg. Da sa han: 
”Er du skadet. Går det bra?”

Han var mest opptatt av meg. Det forbløffet meg, og jeg tror det var bønnesvar. Fra da av 
trodde jeg 100 prosent på Guds eksistens.

Ett år senere hadde jeg bar mitzvah i synagogen vår. Det var også der jeg lærte hebraisk, jø-
diske bønner, ritualer og Bibelen. Torsdag og søndag hadde vi fri fra skolen og forberedte oss på 
bar mitzvah, som betyr ”budets sønn”. Jeg var 12 år.

En av vennene mine het Emmanuel og var fra et adventisthjem. Faren het Manuel og moren 
Manuela. 

En dag var noen av oss hjemme hos Emmanuel. Der ble jeg presentert som ”jøde”. Faren ble 
interessert. Senere fi kk jeg vite at han var veldig opptatt av misjon. Han ga litteratur til alle som 
kom i huset, så de skulle bli kristne. Før han ble adventist, hadde han vært en meget militant kom-
munist og prøvd å omvende alle til kommunismen.

”Å, så du er jøde. Interessant. Vet du, vi er åndelige jøder. Så du er trygg her. Vi spiser kosher 
mat. Og vi holder sabbat,” la han til.

Hver gang jeg kom, viste han meg noen tekster fra Bibelen. ”Dette er din bibel, ikke min. Den 
er feil,” sa jeg. ”Bare sjekk det i din egen,” sa han.

Jeg sjekket. Han hadde rett. Så glemte jeg det.
Året etter begynte jeg å gå ut med Manuels datter, Liliane. Faren likte det bare sånn passe, 

men fortsatte å bearbeide meg. En dag sa ha: ”Kan du ikke bli med i kirken og se hvordan vi har 
det?”

Sabbats morgen gikk jeg i adventistkirken mens mor og far trodde jeg gikk på skolen. Det var 
interessant. Sabbatsskolelærerens far hadde vært adventistenes leder i Israel før. Han hadde bodd 
der og kunne både sin hebraisk og sin bibel. Jeg likte å høre på ham. Etter hvert gikk jeg en del i 
adventistkirken.

Den hellige ånd arbeidet med meg. Men så skjedde noe grusomt. Manuel var elektriker og 
reparerte heiser. En dag ble han svimmel og falt ned i heissjakten. Han ble sendt til sykehus, men 
livet sto ikke til å redde.

Jeg var rystet. Manuel var bare 47 år og en sterk mann. Han hadde en sterk tro på Jesus. Dette 
fi kk meg til å tenke mer over livet og døden.

Fortsetter.



Bakgrunnsstoff
Job 38–39; Joh 1,29; Matt 16,13; 1 Kor 1,18–27; Job 40,1–4; 42,1–6; Luk 5,1–8.

Minnevers
Hvor var du da jeg grunnla jorden? Fortell det, hvis du vet det! (Job 38,4).

Personene i Jobs bok hadde én ting felles: De hadde mye å si om Gud, eller i det 
minste om sin forståelse av Gud. Og mye av det de sa, kan man være enige i. For 
hvem er uenig i dette: «Spør bare dyrene, og de skal lære deg, spør fuglene under 
himmelen, og de skal opplyse deg. Snakk med jorden, og den skal lære deg, fi s-
kene i havet skal fortelle. Hvem av disse har ikke forstått at Herrens hånd har laget 
dette? Han har hver levende skapning i sin hånd, og ånden til hvert menneske» (Job 
12,7–10)? Eller hva med dette: «Tror du at Gud forvrenger retten, at Den veldige 
fordreier rettferdigheten?» (Job 8,3)?

Emnet var Jobs lidelse, men det er Gud som står i fokus for samtalen. Bortsett fra 
i de to første kapitlene står Herren i bakgrunnen mens samtalene går sin gang.

Men dette skulle det bli slutt på. Gud – som har vært gjenstand for samtalene i 
Jobs bok – griper ordet.
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UT AV STORMEN

Les Job 38,1. Hvordan skiller dette seg ut fra de andre dialogene?

Plutselig og uventet opptrer Herren i Jobs bok. Det er første gang siden hans ord i 
Job 2,6: «Da sa Herren til Anklageren: Se, han er i din makt, men spar livet hans!»

Ingenting har forberedt leseren på Guds entré. Job 37 avsluttes med Elihus tale, 
og før vi vet ordet av det, leser vi: «Da svarte Herren Job ut av stormen» (Job 38,1). 
Med ett er det bare Gud og Job, som om de andre er saken uvedkommende, iallfall 
der og da.

Ordet stormen kommer fra et hebraisk ord som brukes i forbindelse med Guds 
møter med mennesker (se Jes 29,6; Sak 9,14). Det var også dette ordet som ble brukt 
da Elia ble tatt opp til himmelen: «Den gang Herren tok Elia opp til himmelen i en 
storm, gikk det slik til: Elia og Elisja gikk sammen ut fra Gilgal» (2 Kong 2,1).

Vi får ikke noen fysiske detaljer om denne teofanien (synlig åpenbaring av Gud 
for menneskene), men det er tydelig at Gud ikke taler til Job i noen «svak susing» 
(1 Kong 19,12). Nei, Gud åpenbarte seg på en mektig måte, som sikkert fanget Jobs 
oppmerksomhet.

Dette er naturligvis ikke eneste gang at Gud har åpenbart seg for syndige mennes-
ker. Bibelen peker ofte på hvor nær Gud står menneskeheten.

Hva lærer disse tekstene om hvor nær Gud kan være? 1 Mos 15,1–6; 1 Mos 32,24–

32; Joh 1,29.

Bibelen lærer at vår Gud ikke er en fjern Gud som skapte verden for så å overlate oss 
til oss selv. Nei, han er en Gud som griper inn i vårt liv. Uansett sorger, problemer 
eller hva vi enn måtte komme ut for her i livet, kan vi være trygge på at han er nær 
og til å stole på.

Det er én ting å tro med forstanden at Gud er nær. Det er noe ganske annet å opp-

leve denne nærheten. Hvordan kan du lære å komme Gud nærmere og fi nne håp 

og trøst i dette forholdet?

__________________________________________________________________________________________________________________
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GUD SPØR

Etter det som må ha virket som en veldig lang taushet for Job, taler Gud endelig til 
ham. Men det første han sa, var neppe det Job ønsket å høre.

Hva var det første spørsmålet som Gud stilte Job, og hva er underforstått i dette 

spørsmålet? Job 38,2.

Gjennom hele Bibelen stiller Gud menneskene spørsmål. Ikke fordi han ikke vet 
svaret. Nei, i likhet med en god lærer spør Gud fordi dette får oss til å tenke over vår 
situasjon på, det får oss til å arbeide oss gjennom problemene og trekke de riktige 
konklusjonene. Gud spør ikke for at vi skal fortelle ham noe som han ikke vet. Nei, 
han stiller ofte spørsmål for at vi skal lære ting som vi trenger å forstå bedre. Guds 
spørsmål er et retorisk grep for å nå mennesker med sannheten.

Les disse spørsmålene fra Gud. Hva tror du formålet med spørsmålene var? Hva 

var poenget?

1 Mos 3,11

1 Mos 4,9

1 Kong 19,9 

Apg 9,4

Matt 16,13 

Job hadde mye å si om Gud, og Gud ønsket åpenbart at han skulle innse at det var 
mye ved Skaperen som han ikke visste eller forsto. Guds første spørsmål minner en 
god del om noe av det som vennene også hadde sagt (se Job 8,1.2; 11,1–3; 15,1–3).

Tenk deg at Gud ville stille deg et spørsmål om ditt liv akkurat nå. Hva tror du han 

ville spørre om, og hva ville du svare? Hva kan spørsmålet og svaret lære deg om 

deg selv?
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HERREN SOM SKAPER

Les Job 38,4–41. Hvilke spørsmål stiller Gud Job, og hvorfor nettopp disse 

spørsmålene?

Hvis Job hadde ventet seg en utredning om hvorfor alle katastrofene hadde rammet 
ham, ble han skuff et. I stedet fi kk han en strøm av retoriske spørsmål som viser 
kontrasten mellom Herren og hans kreative kraft og den stakkars forgjengelige og 
uvitende Job.

«Hvor var du da jeg grunnla jorden?» begynner Herren (Job 38,4). Etter det som 
minner om noen av de første bildene i 1 Mos – f.eks. jordens, havets, lysets og mør-
kets opprinnelse – sier Gud til Job at du vet jo naturligvis alt dette, «for du var vel 
født den gangen! Ja, dine dagers tall er stort» (se Job 38,21).

Deretter peker Herren på skaperverkets mysterier, igjen med retoriske spørsmål 
som tar opp både jordens grunnvoller og mysterier omkring været og stjernene. 
«Kan du knytte Sjustjernens bånd eller løse Orions lenker?» (Job 38,31). Så henle-
der han Jobs oppmerksomhet på jorden, alt fra menneskelig innsikt (Job 38,36) til 
dyrelivet (Job 38,39–41) – et tema som utbroderes videre i Job 39. Hadde boka vært 
skrevet i dag, ville Herren kanskje ha spurt: «Hvem binder kvarkene i protoner og 
nøytroner?» «Hvor var du da jeg regnet ut Planck-massen?» «Er det i kraft av din 
forstand at tyngdekraften bøyer tid og rom?»

Svaret på alle disse spørsmålene er det samme. Naturligvis ikke. Job var ikke til 
stede under noen av disse begivenhetene, og han visste ikke stort om noe av det som 
Herren nevnte. Gud ville vise Job at til tross for all hans visdom og kunnskap, og 
selv om han – i motsetning til de andre – snakket «rett» om Gud (Job 42,7), var det 
egentlig ganske lite Job visste. Og hans mangel på kunnskap ser man klarest av hans 
uvitenhet om den skapte verden.

Hvis Job vet så lite om skaperverket, hvor mye vet han da om Skaperen? Her har 
vi en stor kontrast mellom Skaperen og det skapte, mellom Gud og menneske. Gud 
sammenlignet seg med Job, men det kunne like gjerne ha vært et annet menneske 
(med unntak av Jesus). Hva er vi sammenlignet med Gud? Og likevel: Se på hva Gud 
har gjort for å frelse oss og gi oss håp om evig samfunn med ham.

__________________________________________________________________________________________________________________
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DEN KLOKES VISDOM

Det er lett for oss som lever i dag å se på de spørsmålene som Gud hadde stilt Job og 
tenke som så: Job, som levde for tusener av år siden, visste ikke stort om skaperver-
ket. Det var f.eks. ikke før på 1500-tallet at noen forsto at solens ferd over himmelen 
skyldes jordens rotasjon om sin akse, ikke at solen går rundt jorden. Dette tar de 
fl este av oss for gitt nå.

Takket være moderne vitenskap har vår tids mennesker langt større kunnskap om 
den naturlige verden enn folk i bibelsk tid. Men til tross for all den kunnskapen som 
vi har tilegnet oss, er det mye vi ikke vet om den naturlige verden og dens opphav.

Les de spørsmålene Gud stilte Job (Job 38-39). Hvor mye bedre svar kan folk gi i 

dag?

Vitenskapen har åpenbart sider ved virkeligheten som før var ukjent. Men mye gjen-
står å utforske. Vitenskapen har langt fra fjernet skaperverkets majestet og mysterier. 
Den har bare gjort det mer fascinerende. Den avslører en dybde og kompleksitet i 
naturen som tidligere generasjoner ikke var klar over.

«Det som er skjult, hører Herren vår Gud til, men det som er åpenbart, tilhører 
oss og våre barn til evig tid» 5 Mos 29,29. Gud har aldri åpenbart hvordan han ut-
førte skaperverket. Menneskelig vitenskap kan ikke utforske Den høyestes hemme-
ligheter. Hans skapermakt er like ubegripelig som hans eksistens.» – Alfa og Omega, 
bind 1, side 94 [PP 113].

Hvilken advarsel har disse tekstene om den menneskelige kunnskaps begrensnin-

ger? 1 Kor 3,19; 1 Kor 1,18–27.

Til tross for all den kunnskap som menneskene har samlet seg i de siste århund-

rene, er den skapte verden full av undere og mysterier som vi knapt kan fatte. Jo 

mer vi lærer om skaperverket, desto mer fantastisk og mystisk viser det seg å 

være. Hvordan får den skapte verden deg til å undre deg over vår Guds makt?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________



B i b e l s t u d i e r  o k t o b e r  –  d e s e m b e r  2 0 1 6 93

TorsdagStudium 11  /  10. desember

ANGER I STØV OG ASKE

Les Job 39,34–37 og Job 42,1–6. Hva sa Job til Guds åpenbaring av seg selv?

Job ble naturligvis overveldet av det Gud viste ham. Ja, når han sier: «Hvem skjuler 
din plan med uforstand?» (Job 42,3), gjentar han bare Guds første spørsmål til ham. 
Nå kjente Job svaret: Det var han selv som talte om noe han egentlig ikke hadde 
greie på.

Legg også merke til det Job sa i Job 42,5. Han hadde bare hørt om Gud, men nå 
som han fi kk en bedre forståelse av Gud, så han seg selv som det han egentlig var. 
Det var derfor han reagerte som han gjorde, han avskydde seg selv og angret i støv 
og aske.

Les Jes 6,1–5 og Luk 5,1–8. Hvordan minner disse reaksjonene om Jobs reaksjon?

I alle disse tilfellene er en av Bibelens store sannheter åpenbart: menneskets syndig-
het. Job var «en from og rettskaff en mann som fryktet Gud og unngikk alt ondt» 
(Job 1,1). Satan gjorde sitt beste for å sette ham opp mot Gud, men Job var trofast 
gjennom det hele. Vi har å gjøre med en sterk og trofast Guds mann.

Men likevel: Som med Jesaja og Peter var et glimt av Guds hellighet og kraft nok 
til å få Job til å krympe seg over at han var så liten og syndig. Dette er fordi vi er 
syndere, vesener som er så skadet av synden at vi kommer i konfl ikt med Gud. Det 
er derfor ingen kan redde seg selv. Ingen kan gjøre nok godt til å fortjene noe av 
Gud. Det er derfor selv de «beste» blant oss trenger Guds nåde, en frelser, en som 
kan gjøre det for oss som vi ikke selv kan gjøre. Heldigvis har vi fått alt dette og mer 
til i Jesus.

Forestill deg at du akkurat nå står ansikt til ansikt med Gud. Hvordan tror du at 

du ville ha reagert?
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«Gud har latt et vell av lys strømme ut over verden både gjennom vitenskap og 
kunst. Men når de som gir seg ut for å være vitenskapsmenn, behandler disse emner 
fra et rent menneskelig synspunkt, vil de uten tvil komme til feilaktige slutninger. 
Det behøver ikke være direkte galt å spekulere over ting som ikke er åpenbart i 
Guds ord, dersom våre teorier ikke står i strid med de kjensgjerninger vi fi nner i 
Bibelen. Men de som setter Guds ord til side og prøver å forklare skaperverket fra 
vitenskapelige prinsipper, driver omkring uten kart og kompass på et ukjent hav. 
Selv de skarpeste hjerner trenger veiledning fra Guds ord i sin forskning, ellers vil 
de bli ført vill i sine forsøk på å fi nne forholdet mellom forskning og åpenbaring. 
Fordi Skaperen og hans verk ligger så høyt over deres fatteevne, er de ikke i stand til 
å gi noen forklaring ut fra naturlover, og de betrakter bibelhistorien som upålitelig. 
De som tviler på beretningene i Det gamle og Det nye testamente, vil snart gå et steg 
videre og tvile på Guds eksistens. Når de så har mistet ankeret, er de prisgitt å drive 
omkring mellom vantroens skjær.» – Alfa og Omega, bind 1, side 94 [PP 113].

  Spørsmål til drøftelse
1.  Les sitatet i fredagens avsnitt. Hvilke tegn ser vi på at det som hun advarte 

mot, faktisk skjer, spesielt på vitenskapens område? Hvilke ting innen viten-

skapen, slik den nå utfolder seg, er i åpenbar strid med Guds ord?

2.  Den store matematikeren og fi losofen Alfred North Whitehead, som levde i 

det forrige århundre, sa: «For 57 år siden var jeg var en ung mann ved uni-

versitetet i Cambridge. Jeg lærte vitenskap og matematikk under strålende 

begavelser, og jeg gjorde det godt. Siden århundreskiftet har hver eneste én 

av disse vedtatte sannhetene blitt avleggs ... Og likevel erklærer de som har 

oppdaget vitenskapens nye hypoteser: «Nå har vi endelig fått visshet.» – A. N. 

Whitehead, Dialogues of Alfred North Whitehead. Hvordan kan dette lære oss 

å være forsiktige med å godta det som verdens store menn lærer, spesielt når 

det de sier, strider helt åpenlyst mot Guds ord?

3.  Nevn noen av skaperverkets undere som moderne vitenskap har åpenbart 

for oss og som folk på Jobs tid (eller for bare et par hundre år siden) umulig 

kunne ha forstått? Hvordan viser dette oss enda mer om Herrens utrolige 

skaperkraft?
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ET UOMTVISTELIG KALL, 3. DEL
Richard, Frankrike

Jeg gikk i Manuels begravelse. Etter begravelsen avtalte jeg et møte med pastoren. Jeg ba ham 
fortelle meg mer om adventismen og gi meg bibelstudier. Lilliane og jeg studerte sammen.
Mine foreldre likte ikke at jeg var sammen med Lilliane. De ville jeg skulle gifte meg med en 

jøde. Men jeg ville ha Lilliane.
Da ingenting nyttet, sa far: ”Dra til Canada. Du kan studere der. Jeg betaler.” Jeg nølte. Men en 

dag da jeg var nedfor, sa jeg: ”OK. Jeg drar.” Jeg reiste uten å si farvel til Lilliane.
Senere fi kk jeg høre at hun gråt og at foreldrene prøvde å trøste henne. Men så fi kk hun tak 

i min tantes adresse og skrev til meg. Da jeg fi kk brevet, gjorde det inntrykk på meg. Jeg reiste 
hjem til Frankrike.

Far likte det ikke. Han gjorde alt for å få oss fra det, men da det ikke nyttet, ba han Lilliane 
hjem og prøvde å få henne til å konvertere til jødedommen. Da fant han ut at det var jeg som 
holdt på å konvertere til adventismen.

Far talte med rabbinerne, mange av dem. I en måned kom det en ny rabbiner hjem til oss hver 
kveld og prøvde å få meg fra å bli kristen. De sa alle slags ting om Jesus, at han var en falsk pro-
fet, en legende. Da ingenting nyttet, kastet far meg ut.

”Du er ikke min sønn lenger,” sa han. Så sørget han over meg som over en død.
Jeg bodde hos adventistpastoren og arbeidet som bokholder på E’cole Hotel. Etter to uker ble 

jeg oppsøkt av mor og far. Far ba meg ombestemme meg.
”Det kan jeg ikke,” sa jeg. Etter denne samtalen så jeg ikke far på ti år. Mor traff jeg på torget 

iblant.
Ett år senere ble Lilliane og jeg døpt og giftet oss. Dagen etter dro vi til Israel.
Vi ble i tre uker. Jeg oppdaget at det bare var 50 adventister i landet. Pastoren sa: ”Vi kan ikke 

drive misjon blant jødene.” Men han var ikke jøde, og jeg visste at det ikke stemte, for jeg var 
jøde.

Jeg gråt da jeg så hvordan det sto til. Lilliane prøvde å trøste meg, og jeg sa: ”En dag skal jeg 
være pastor her.” Jeg vet ikke hvorfor jeg sa det, for jeg hadde ikke engang bestemt meg for å bli 
pastor, men fra da av kjente jeg at Gud kalte meg til å arbeide som pastor, blant jøder.

ETTERORD:
Richard Elofer studerte ved adventistenes universitet Collonges og ble pastor. Han arbeidet i 
Israel i mange år før han kom hjem til Paris for å arbeide med den jødiske befolkningen der og 
opprette et vennskapssenter for jøder og adventister. En del av offeret 13. sabbat dette kvartalet 
går til å kjøpe en eiendom til dette senteret. Takk for at dere gir rundhåndet.



Bakgrunnsstoff
Job 19,25–27; Joh 1,1–14; Job 10,4.5; Luk 2,11; Gal 4,19; Luk 9,22; Jes 53,1–6.

Minnevers
Sannelig, våre sykdommer tok han, våre smerter bar han. Vi tenkte: Han er 

rammet, slått av Gud og plaget (Jes 53,4).

Jobs bok når sitt klimaks da Herren selv plutselig dukket opp (kapittel 38). Gud 
åpenbarte seg for Job, og dette resulterte i Jobs bekjennelse og anger. Deretter iret-
tesatte Herren Jobs tre venner for deres feil, og Job ba for dem. «Herren vendte Jobs 
skjebne da han ba for vennene sine, og lot ham få dobbelt så mye som han hadde hatt 
før» (Job 42,10), og han fi kk et langt og rikt liv etter dette.

Det er likevel noe ved historien og dens slutt som ikke riktig stemmer. Gud og Sa-
tan krangler i himmelen og avgjør kampen seg imellom her på jorden i stakkars Jobs 
liv og legeme? Det er da ikke rimelig, det tar seg dårlig ut at Job må betale prisen for 
konfl ikten mellom Gud og Satan, mens Gud sitter hjemme i himmelen og bivåner 
det hele.

Det kan ikke være hele historien. Det er det da heller ikke. Dette blir klart mange 
århundrer senere, i Jesus og hans død på korset. Bare i Jesus fi nner vi svaret på de 
spørsmålene som Jobs bok ikke riktig skaff er noe svar på.
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MIN GJENLØSER LEVER

Da Gud viste seg for Job, åpenbarte han seg som Skaperen, som «laget løp for styrt-
regnet, vei for torden og brak, så det regnet over land der ingen bor» (Job 38,25.26). 
Men Herren er ikke bare Skaperen. Han har også en annen viktig tittel og rolle.

Les Job 19,25–27. Hva sier disse ordene om Jobs frelseshåp?

I disse versene viser Job at han hadde en viss kunnskap om gjenløseren. Han visste 
at selv om mennesker døde, så var det håp hinsides graven, og dette håpet bunnet seg 
i gjenløseren som en gang skulle komme til verden.

Jobs ord peker på det som er Bibelens største og viktigste sannhet: Gud er vår 
gjenløser. Ja, Gud er vår skaper. Men en syndig verden, en verden fylt av syndere 
som er dømt til å dø en evig død i sin synd, trenger noe mer enn en skaper. Vi tren-
ger en gjenløser. Og det er nettopp dette Gud er: både vår skaper og vår gjenløser (se 
Jes 48,13–17). Det er i kraft av begge disse rollene at vi har håpet om evig liv.

Les Joh 1,1–14. Hvordan knytter Johannes Jesus som skaper sammen med Jesus 

som gjenløser?

Hentydningen til 1 Mos 1,1 er tydelig i Joh 1,1. Og som om ikke det var nok, så gjør 
disse ordene båndet mellom Jesus som skaper og frelser uløselig: «Han var i verden, 
og verden er blitt til ved ham ... Men alle som tok imot ham, dem ga han rett til å bli 
Guds barn, de som tror på hans navn» (Joh 1,10–12). Ja, det er fordi han er Skaperen 
at han også kan være vår gjenløser.

Hva kunne vi ha bygget vårt håp på om vi bare hadde en skaper, men ingen gjen-

løser? Hva sier svaret om hvorfor det er viktig at Jesus er vår gjenløser?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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MENNESKESØNNEN

I de første kapitlene i Jobs bok fi kk vi et glimt av den store konfl ikten mellom 
Kristus og Satan. Vi vet at det var en kamp som startet i himmelen, men som for-
fl yttet seg til jorden (se Åp 12,7–12). I Jobs bok så vi den samme dynamikken: en 
konfl ikt i himmelen som kommer til jorden. Dessverre for Job skulle den aktuelle 
konfl ikten på jorden kretse om ham.

Les Job 10,4.5. Hva var det Job klaget over, og hadde han ikke et poeng?

Jobs poeng var såre enkelt. Du er Gud, universets Herre og skaper. Hva vet du om 
hvordan det er å være menneske og lide slik vi lider?

Hvilket svar gir disse versene på Jobs klage? Luk 2,11; Joh 1,14; Luk 19,10; Matt 4,2; 

1 Tim 2,5; Hebr 4,15.

Jobs beklagelse over at Gud ikke var et menneske og derfor ikke kunne kjenne 
menneskenes sorger, ble besvart da Jesus trådte inn i vår verden. Han mistet ikke 
sin guddommelighet, men han var fullt ut menneske, og som menneske visste han 
hva det vil si å lide og kjempe,   akkurat som Job og alle andre. I evangeliene ser vi 
at Kristus var fullt ut menneske og at han led som en av oss. Jesus er svaret på Jobs 
klage.

«Det var ingen liksom-menneskelighet Kristus iførte seg. Han tok menneskets 
natur og levde som menneske ... Han ble ikke bare menneske, han kom i samme kjøtt 
og blod som syndige mennesker har.» – SDA Bible Commentary, bind 5, side 1124.

Tenk over hva det vil si at Jesus ble menneske. Hva burde dette si deg om hans 

evne til å forstå deg i de problemene som du står overfor akkurat nå?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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KRISTI DØD

Hva sier disse skriftstedene om Jesus og hvordan vi skal se på ham?

1 Joh 2,6

Gal 4,19 

Jesus er vårt eksempel. Hans liv er det mønster som alle hans tilhengere bør søke 
å etterligne ved Guds nåde. Jesus er det eneste fullkomne eksempelet vi har på det 
livet som Gud kaller oss til.

Men Jesus kom ikke til jorden bare for å være et eksempel. Vi er syndere og 
trenger mer enn karakterutvikling. Jesu verk som gjenløser går ikke bare ut på å 
reformere vårt sinn og forme oss etter sitt bilde. Vi trenger mer. Vi trenger en sted-
fortreder, en som kan betale straff en for våre synder. Han kom ikke bare for å leve et 
fullkomment liv som et eksempel for oss. Han kom også for å dø den døden som vi 
fortjener, slik at hans fullkomne liv kan tilregnes oss som vårt eget.

Hva sier disse tekstene om betydningen av Kristi død for vår skyld? Mark 8,31; Luk 

9,22; Luk 24,7; Gal 2,21.

Jesus måtte dø for oss siden lydighet mot loven ikke kan frelse syndere, selv om det 
er en viktig side av kristenlivet. «Strider da loven mot Guds løfter? Slett ikke! For 
hvis det var gitt en lov som kunne gi liv, ville vi virkelig vinne rettferdighet ved 
loven» (Gal 3,21). Ingen lov, ikke engang Guds lov, kan frelse oss. Bare Jesu full-
komne liv kan redde oss. Derfor kom Kristus for å gi seg selv «som off er én gang for 
alle» (Hebr 10,12).

Hva sier din innsats for å holde loven om ditt behov for en stedfortreder?

_____________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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MENNESKESØNNENS LIDELSER

Les Jes 53,1–6. Hva sier dette om Herrens lidelser på korset?

Jes 53,4 sier at Jesus bar vår smerte og våre sykdommer. Da er nok Jobs sorg og 
smerte medregnet. Ja, ikke bare hans, men hele verdens lidelser. Jesu død på korset 
var for alle mennesker som noen gang har levd.

Jobs bok kan bare ses i riktig lys fra korset. Her har vi den samme Gud som åpen-
barte seg for Job, han som lærer ørnen å fl y, han som binder kvarkene. Han lider mer 
enn noe menneske noen gang har lidd eller kan lide, også Job. Den sorg og smerte 
som vi kjenner hver for oss, bar han. Så ingen kan lekse opp for Gud om lidelse, for 
som menneske bar han all den lidelse som synden har skapt i hele verden. Vi kjen-
ner bare våre egne sorger, bare våre egne bekymringer. På korset opplevde Jesus alt 
sammen.

Gud hadde spurt Job: «Kjenner du himmelens lover? Bestemmer du stjernehim-
melens makt over jorden?» (Job 38,33). Denne Gud blir mer ufattelig når det går opp 
for oss at han som skapte «himmelens lover», tok kjøtt og blod og døde som men-
neske, slik at han kunne «gjøre ende på ham som har dødens makt, det er djevelen» 
(Hebr 2,14).

Når vi leser Jobs bok i lys av korset, blir den lettere å forstå enn uten korset, for 
Jesu død gir svar på mange spørsmål som boken lar stå ubesvart. Og det største 
spørsmålet av alle er dette: Hvor rettferdig er Gud når han sitter i himmelen mens 
Job må lide slik han gjør bare for at Gud skal kunne tilbakevise Satans anklager? 
Korset viser at uansett hvor mye Job eller noe annet menneske lider her i verden, har 
Herren frivillig lidd mye mer for å gi oss håpet og løftet om frelse.

Job betraktet Gud som skaper. Etter korset ser vi ham som skaper og frelser, eller 
som Skaperen som ble vår gjenløser (Fil 2,6–8). For å kunne være det, måtte han 
lide under synd på måter som ingen mennesker kunne lide, ikke engang Job. Som 
den lidende mannen kan vi ikke annet enn utbryte: «Derfor kaller jeg alt tilbake og 
angrer i støv og aske» (Job 42,6).

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

100 B i b e l s t u d i e r  o k t o b e r  –  d e s e m b e r  2 0 1 6

Onsdag Studium 12  /  17. desember



SATAN BLIR AVSLØRT

Les Joh 12,30–32. Hva sier Jesus om Satan i forbindelse med korset og den store 

konfl ikten?

Etter å ha talt om Jesu død på korset, skrev Ellen G. White om den virkningen det 
hadde i himmelen og for universet som fulgte med. «Satans falske beskyldninger 
mot Gud og hans ledelse kom i det rette lys. Han hadde anklaget Gud for å kreve 
lydighet og underkastelse av sine skapninger bare for å opphøye seg selv. Han hadde 
sagt at Skaperen forlangte selvfornektelse av alle andre uten selv å vise vilje til selv-
fornektelse eller off er. Men nå viste det seg at han som er herre over universet, hadde 
gitt det største off er som kjærligheten kunne gi for å frelse den falne og syndige 
menneskeslekten. ‘Det var Gud som i Kristus forsonte verden med seg selv. 2 Kor 
5,19. Alle ble klar over at når Lucifer traktet etter ære og makt, åpnet han døren for 
synd, mens Kristus fornedret seg og var lydig til døden for å tilintetgjøre synden.» 
– Alfa og Omega, bind 8, side 18 [GC 502].

Les 2 Kor 5,19. Hvordan forsonte Kristi død den falne verden med Gud?

Verden hadde falt i synd og gjort opprør. Den var blitt utsatt for Satans listige planer, 
slik man f.eks. tydelig kan se det i Jobs bok. Men Jesus ble menneske uten å miste 
sin guddommelighet. Slik knyttet han et uløselig bånd mellom himmel og jord, og 
hans død er garantien for syndens og Satans endelige utslettelse. På korset betalte 
Jesus den straff en for synd som loven krever. Slik forsonte han den falne verden med 
Gud. Vi er dødsdømte syndere, men ved troen får vi løftet om evig liv i Jesus.

Uansett hvilke synder du har begått, så har Jesus betalt hele straffen for dem på 

korset. Hvorfor bør denne sannheten forandre livet ditt og gi deg lyst til å leve i 

lydighet mot ham?

__________________________________________________________________________________________________________________
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TIL ETTERTANKE 

«Nå felles dommen over denne verden,» sa Jesus videre, «nå skal denne verdens 
fyrste kastes ut. Og når jeg blir løftet opp fra jorden, skal jeg dra alle til meg.» 
Dette sa han for å gi til kjenne hva slags død han skulle få. Dette er det avgjørende 
øyeblikk for verden. Hvis jeg blir sonoff eret for menneskenes synd, vil verden bli 
opplyst. Satans grep på menneskesjelen vil bli brutt. Guds ødelagte bilde vil bli gjen-
opprettet i menneskeheten, og en familie av troende vil til sist arve det himmelske 
hjem. Dette er resultatet av Kristi død. Frelseren fortaper seg i synet av de seierens 
vyer som rulles opp for hans blikk. Han ser korset, det grufulle, vanærende kors med 
alle de redsler som følger med. Han ser det stråle i herlighet.

Men menneskets gjenløsning er ikke det eneste som blir fullbyrdet ved korset. 
Guds kjærlighet blir åpenbart for hele universet. Denne verdens fyrste blir kastet ut. 
De anklager som Satan har rettet mot Gud, blir gjendrevet. Den vanære som han har 
påført himmelen, blir fjernet for all evighet. Frelseren drar både engler og mennes-
ker til seg.» – Alfa og Omega, bind 5, side 180 [DA 625,626].

  Spørsmål til drøftelse
1.  Kan du komme på andre måter som Jesu liv og død besvarte de ubesvarte 

spørsmål fra Jobs bok på?

2.  Tenk over hva korset forteller om Gud, spesielt det faktum at den som skapte 

oss, også var den som døde for oss på korset. Hvorfor bør dette være en kilde 

til håp og trøst, uansett hvilke prøvelser vi utsettes for? Hvordan kan denne 

sannheten lære oss å stole på Gud og hans godhet? (se Rom 8,32).

3.  Jobs bok har vist at den store konfl ikten er en kamp som gjelder hele univer-

set og at striden mellom Kristus og Satan har en side som favner videre enn 

bare jorden. Tenk deg hvordan det må ha vært da himmelske vesener, som 

bare hadde kjent Jesus i hans himmelske storhet, fi kk se det han gjennom-

gikk på korset. Hvordan kan denne ufattelige tanken hjelpe oss å forstå hva 

Jesus er for oss?
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LEVE I 10+  1. DEL
Daniel Chirileanu, Romania

Prosjektet begynte med utfordringen: ”Gi Gud en 
time om dagen”. Daniel Chirileanu var ungdomsle-

der i et distrikt og lovte Gud tiden mellom kl. 23 og 24. 
Da tenkte han over de unges problemer og laget lister 
over tiltak. Når han ikke fi kk noen ideer, brukte han ti-
den til å be eller lese. ”Det var uansett Guds tid,” sa han.

En kveld fi kk han en idé. ”Enn om vi kunne enga-
sjere kirkens høyt utdannede medlemmer med å nå unge 
under utdanning? Enn om vi kunne tilby et godt livsstils-
program for elever på offentlig skole.”

Ideen tok form. Prosjektet skulle:
1.  Lære barn og unge gode livsvaner.
2.  Utvikle forholdet til lærere og andre akademikere.
3.  Oppmuntre deltakende barn til å bli med på speideraktiviteter og andre SDA-opplegg 

for unge.
Daniel fi kk engasjert adventister i sitt distrikt til å være med på å holde kampanjer mot røyking, 
og andre helsetiltak.

”Da skolene så at vi hadde et utmerket tilbud med undervisningsmateriell, ba de oss om hjelp,” 
sa Daniel.

Dette var den åpne døren han hadde bedt om. I møter med rektorer og lærere fi kk han vite 
hvor skoen trykket. Sammen laget de spørreskjemaer og fant ut hva elevenes største behov var i 
de forskjellige distriktene. 

Med denne informasjonen klarte Daniel å stable på bena et undervisningsopplegg med ulike 
temaer og opplegg for hver aldersgruppe: helse og ernæring, stoffer, egenutvikling og god frem-
ferd, sosiale relasjoner, privatøkonomi, teknologiens påvirkning, ansvarlig internettbruk osv.”

”Den eneste betingelsen skolene stilte, var at vi ikke skulle holde religiøse taler på skolen,” 
sier Daniel. ”Men vi inviterte elever og lærere til vår ungdomsleir. Der har vi andakt, ber, synger 
religiøse sanger osv.”

Hvert år har det kommet 80–160 elever til den én uke lange leiren. Lærerne inviteres også, og 
de blir med og holder orden. Iblant kommer også rektorer.

Fortsetter.

•  Karpatene i Romania er en 
fjellrekke med 400 unike dyrearter, 
bl.a. den karpatiske gemsen, en 
slags fjellgeit.

•  Romania har den største popula-
sjonen av brunbjørner i Europa.

•  Timisoara i Romania var den 
første europeiske byen som fi kk 
elektrisk gatebelysning, i 1884.



Bakgrunnsstoff
Job 1,1.8; Job 29,8–17; Job 31,1–23; 2 Mos 20,17; Matt 7,22–27; Matt 5,16; Ef 3,10.

Minnevers
Slik kan du se at troen virket sammen med gjerningene hans, og gjennom 

gjerningene ble troen fullendt (Jak 2,22).

Midt i alle de store spørsmålene som Jobs bok tar opp, må vi ikke miste et annet 
viktig tema av syne: Job selv. Hvem var dette mennesket som Herren hadde så stor 
tillit til at han utfordret djevelen med hans trofasthet og rettskaff enhet? Hvem var 
denne mannen som ikke forsto hvorfor alt dette hendte ham, som visste at det som 
rammet ham, ikke var rettferdig, som var sint og frustrert over det hele, men som 
likevel var trofast til siste slutt?

Jobs bok handler mest om Job etter at ulykkene rammet ham. Men her skal vi se 
hva vi vet om hans tidligere liv. Det vi lærer om Jobs fortid og hva slags menneske 
han var, gir oss større forståelse av hvorfor han bevarte troen på Herren gjennom 
sine lidelser og på tross av alt det Satan gjorde for å prøve å få ham bort fra Gud.

Hva slags mann var Job, og hva kan vi lære om hans liv som kan gjøre oss mer 
trofaste mot Herren?
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MANNEN FRA US

Les Job 1,1; 1,8. Hva får vi vite om Job?

I samtalene sies det hele tiden at Job må ha gjort noe galt siden all denne ulykken 
kommer over ham, men det motsatte later til å være tilfelle. Det var hans godhet og 
trofasthet som gjorde at han ble en torn i kjødet for Satan.

Hvor god og hvor trofast var han? Først forteller teksten at han var «ulastelig» 
(1930, mens KJV oversetter ordet med «perfect»). Ordet behøver ikke bety syndfri, 
slik som Jesus. Det rommer i stedet tanken om en som er relativt hel, rettskaff en, 
oppriktig. De som i Guds øyne er «ulastelige», har kommet dit hvor han til enhver 
tid forventer at de skal være. Det hebraiske ordet for «ulastelig» er tam, og «tilsvarer 
det greske ordet teleios, som ofte oversettes «fullkommen», men som heller burde 
oversettes med «fullvoksen» eller «moden». – SDA Bible Commentary, bind 3, side 
499. Jobs senere opplevelser viste at han ikke hadde en fullkommen karakter. Han 
var trofast og rettskaff en, men han var fortsatt i vekst.

For det andre sier teksten at han var «rettskaff en». Man kan si at Job levde som 
«en god borger».

For det tredje leser vi at han «fryktet Gud». Selv om GT lærer at «å frykte» Gud 
er en del av det å være en trofast israelitt, ble uttrykket også brukt i NT om hednin-
ger som trofast tjente Israels Gud (se Apg 10,2.22).

Og det står at Job «unngikk» alt ondt. Denne beskrivelsen ble bekreftet av Herren 
selv, da han sa til Satan: «Så la du vel merke til min tjener Job? På jorden fi nnes 
ingen som ham, en from og rettskaff en mann som frykter Gud og unngår alt ondt» 
(Job 1,8).

Job var en Guds mann som levde sin tro. «Både for engler og for mennesker» 
(1 Kor 4,9) var hans liv et vitnesbyrd om hva en mann kan bli i Kristus.

Hva ville ha stått på åpningslinjen hvis Jobs bok hadde handlet om deg? «Det 

bodde en ________ i landet ______ ... ______ var en ________ og _____ _____ 

som ________ Gud og ________ alt ondt.»

__________________________________________________________________________________________________________________
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VASSET I RØMME

Mens Job prøvde å forstå det som hadde rammet ham, tenkte han på sitt gamle liv og 
hvor godt han hadde hatt det. Han sa at han den gang hadde «vasset i rømme» (Job 
29,6).

F.eks. står det om en tid «da Gud våket over meg» (Job 29,2). Det hebraiske ordet 
for «våket» kommer fra et ord som brukes gjennom hele GT om Guds omsorg for 
sitt folk (se Sal 91,11; 4 Mos 6,24). Jo, Job hadde hatt et godt liv. Det er også viktig at 
han var klar over at han hadde hatt det godt.

Les Job 29,8–17. Hva sier disse versene om hvordan andre hadde sett på Job, og 

hvordan han behandlet dem som hadde det tungt?

Her ser vi at Job vant respekt. Det står at han «tok sete på torget» (Job 29,7). Han var 
med i det lokale styre og stell. Det var som regel eldre, respekterte medlemmer av 
samfunnet som fi kk slike seter, og blant dem var Job høyt respektert.

Men selv de «laveste» medlemmene av samfunnet elsket og respekterte ham. 
Fattige, elendige, enker, farløse, lamme og blinde, de som ikke hadde mottatt slike 
velsignelser som Job, var nettopp dem som han hjalp og trøstet.

«Gud har i sitt ord gitt oss et bilde av Job. Han var velstående, hans liv var i ordets 
sanne betydning en suksess, og han var en som både himmel og jord gledet seg over 
å hedre.» – Utdanning for livet, side 75 [Ed 142].

Disse og andre vers viser hvorfor Job hadde gjort det godt på alle måter, både i 
Guds og menneskers øyne.

Det er lett å være snill og vise respekt for de rike og mektige og berømte. Men 

hvordan behandler du dem som ikke kan gjøre noe for deg?

__________________________________________________________________________________________________________________
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HJERTE OG ØYNE

I tekstene nedenfor kan det ved første øyekast virke som om Job skrøt av sin godhet. 
Dette er noe som Bibelen fordømmer (se Matt 23). Men det var ikke dette som Job 
gjorde. Husk sammenhengen: De andre sier at hans tidligere liv har vært preget av 
ondskap og er årsaken til hans lidelse. Men Job vet at dette ikke stemmer og at han 
ikke har gjort seg fortjent til det som har rammet ham. Derfor forteller han hva slags 
liv han har levd og hva slags menneske han har vært.

Les Job 31,1–23. Hva sier Job ellers om sitt liv før katastrofene?

Legg også merke til at Job ikke bare nevner ytre handlinger. Ordene «hvis hjertet 
fulgte øynenes fl ukt» (Job 31,7) viser at Job var klar over den dypere betydningen av 
hellighet og av Guds lov. Han visste at Gud er opptatt av hjertet, av våre tanker, ikke 
bare våre handlinger (se 1 Sam 16,7; 2 Mos 20,17; Matt 5,28). Job visste at det var 
galt å begjære en kvinne, ikke bare å drive hor med henne. Det er igjen et godt bevis 
for at mennesker kjente den sanne Gud før Herren kalte nasjonen Israel til å være sitt 
paktsfolk og vitne om ham.

Les Job 31,13–15. Hvorfor er dette budskapet viktig?

Her viser Job en uvanlig forståelse for alle menneskers likeverd. I den gamle verden 
ble ikke universelle rettigheter og lover forstått eller fulgt. Folkegrupper betraktet 
seg selv som større og bedre enn andre og kviet seg ikke for å berøve andre deres 
menneskeverd og rettigheter. Men Job viser hvor mye han forstår om menneskeret-
tigheter og at disse rettighetene har sitt opphav i den Gud som skapte oss. På visse 
områder var Job ikke bare forut for sin tid, men også vår.
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ET HUS PÅ KLIPPEN

Les Job 31,24–34. Hva kan vi ellers lære om Job?

Det er ikke rart at Herren sa det han sa om Job. Dette er en mann som åpenbart levde 
sin tro, en mann som med sine gjerninger viste at hans gudsforhold var ekte. Dette 
gjorde hans klage enda bitrere: Hvorfor har dette hendt meg? Derfor fremsto også 
vennenes påstander som tomme og overlegne.

Men Jobs trofasthet og lydighet har et dypere og viktigere budskap til oss. Legg 
merke til sammenhengen mellom det livet han hadde levd og hans reaksjon på trage-
diene som rammet ham. Det var verken tilfeldigheter, fl aks eller rå viljestyrke som 
gjorde at Job nektet å spotte Gud og dø (Job 2,9). Nei, det var fordi alle disse årene 
da han trofast gjorde Guds vilje, hadde gitt ham en tro og karakter som satte ham i 
stand til å stole på Herren, uansett hva som hendte.

Les Matt 7,22–27. Hva i disse versene kan forklare hvorfor Job bevarte sin troskap?

Vi fi nner nøkkelen til Jobs seier i alle de «mindre» seirene som han hadde opplevd 
(se også Luk 16,10). Det var hans kompromissløse troskap mot det som var rett som 
gjorde Job til den han var. I boken som bærer hans navn, har vi et eksempel på det 
Jakob skrev om gjerningenes plass i den troendes liv: «Slik kan du se at troen virket 
sammen med gjerningene hans, og gjennom gjerningene ble troen fullendt» (Jak 
2,22). Dette er et viktig prinsipp. I historien om Job ser vi prinsippet i klartekst. Job 
var et menneske som alle andre. Men ved Guds nåde og egen innsats levde han et liv 
i trofast lydighet mot Gud.

Hva må du gjøre for å leve et like trofast liv som Job gjorde?

__________________________________________________________________________________________________________________
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GUDS MANGFOLDIGE VISDOM

Tidligere i Jobs bok leser vi at Elifas fra Teman uttalte: «Har Den veldige glede av 
din rettferd? Tjener han på at du er hel i din ferd?» (Job 22,3). Dette er et ironisk 
spørsmål når vi vet hva som foregikk i himmelen, bak kulissene. Ja, Gud hadde 
glede av at Job var rettferdig, og han tjente på at han levde et ulastelig liv. Slik er det 
ikke bare med Job, det gjelder alle som sier at de hører Herren til.

Les Matt 5,16. Hvordan kan dette besvare det spørsmålet som Elifas slengte i an-

siktet på Job?

Jobs bok var opptatt av om Job ville være trofast. Satan sa at han ikke kom til å 
være det. Gud sa det motsatte. Så Jobs trofasthet var til Guds fordel, iallfall i denne 
kampen mot Satan.

Denne historien er bare et mikrokosmos av noe større. Den første engelens bud-
skap sier blant annet at vi skal gi Gud æren (Åp 14,7), og Jesus sa at vi kan ære Gud 
med gode gjerninger (Matt 5,16). Det gjorde Job, og det bør vi også gjøre.

Les Ef 3,10. Hvordan kommer dette prinsippet til uttrykk i Jobs bok, men i mindre 

målestokk?

Her i teksten og i Jobs bok ser vi at Gud virker i de troendes liv for å forandre dem 
til hans herlighet og bilde. «Guds eget bilde skal gjenskapes i mennesker. Guds ære 
og Kristi ære er knyttet til fullkommengjøringen av hans folks karakter.» – Alfa og 
Omega, bind 5, side 223–224 [DA 671]. Jobs liv var et eksempel på hvordan men-
nesker kan åpenbare dette prinsippet. Og Guds folk har til alle tider hatt den forrett å 
kunne leve sitt liv på denne måten.

Hva er det i ditt liv som er til ære for Gud? Hva sier svaret om deg selv og hvordan 

du lever og hva du kan ha behov for å forandre?

__________________________________________________________________________________________________________________
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TIL ETTERTANKE 

Den protestantiske reformasjon gjenoppdaget den store sannheten om frelse ved 
tro alene. Denne sannheten fi nner vi allerede i Edens hage (se 1 Mos 3,15). Senere 
ser vi den i Abrahams liv (se 1 Mos 15,6; Rom 4,3), før den gradvis åpenbares i 
Skriften. Men sannheten om frelse ved tro alene har alltid omfattet Den hellige ånds 
verk i den troendes liv, ikke som frelsesvei, men som et resultat av frelsen. I Jobs 
liv og levnet har vi et godt eksempel på hva dette består i. Noen teologer kaller det 
«helliggjørelse». Dette er så viktig at Skriften sier vi skal strebe «etter helliggjørelse, 
for uten den skal ingen se Herren» (Hebr 12,14). Ordet helliggjørelse betyr «satt til 
side til hellig bruk». Denne tanken lå bak da Herren sa til sitt paktsfolk: «Dere skal 
være hellige, for jeg, Herren deres Gud, er hellig» (3 Mos 19,2). Ordet og tanken 
bak opptrer i både GT og NT, og det handler om det som Gud gjør i oss. Det er en 
moralsk vekst i godhet. Det er «en gradvis moralsk endring hvor Den hellige ånd 
samarbeider med menneskets vilje.» – Handbook of SDA Theology, side 296. Bare 
Gud kan utføre dette verket i vårt liv, men han bruker ikke tvang under helliggjør-
elsen, slik han heller ikke gjør under rettferdiggjørelsen. Vi overgir oss til Herren, 
og den samme Herren som rettferdiggjør oss ved tro, vil også helliggjøre oss, forme 
oss etter Guds bilde, slik han gjorde med Job, iallfall i den grad det er mulig her i 
verden. Derfor skriver Paulus: «Mine barn, som jeg igjen må føde med smerte til 
Kristus får skikkelse i dere» (Gal 4,19), og Ellen G. White skriver: «Kristus er vårt 
mønster, det perfekte og hellige eksemplet som vi har fått. Vi kan aldri måle oss med 
mønsteret, men vi kan kopiere og ligne det, alt etter evne.»  – That I May Know Him, 
side 265.

  Spørsmål til drøftelse
1.  Hvilke beslutninger kan vi ta som kan bestemme i hvilken grad Herren kan 

arbeide i oss? Vi vet at bare Gud kan forandre hjertet, men vi må spille på lag 

med ham. Hva består samarbeidet i? Hvordan ser man det?

2.  I Kol 2,6 står det: «Dere har tatt imot Kristus Jesus som Herre. Lev da i ham.» 

Hvordan kan dette hjelpe oss å forstå hva det vil si å leve i tro og lydighet?

3.  Hvordan kan vi ære Herren for mennesker og engler, som en menighet, ikke 

bare som enkeltindivider?
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•  De fl este i Romania tilhører Den 
rumensk-ortodokse kirke. Ellers 
fi nnes det romersk-katolske, 
gresk-katolske, ulike protestantiske 
menigheter, jøder og (i sørøst) 
muslimer.

•  Det var ca. 50 000 sabbatsholde-
re i Transilvania i Romania på 15- og 
1600-tallet.

•  I dag er det 1104 adventistkirker 
og 65 961 adventister i Romania.

•  Mission Spotlilght har fl ere his-
torier fra EUD. De kan lastes ned fra 
www.adventistmission.org/dvd

24 .  desember24 .  desember

LEVE I 10+  2. DEL
Teofi l, Romania

Teofi l Brasov er prosjektleder for Muntenia-distriktet 
i Romania. Distriktet har samarbeid med 50 ung-

doms- og videregående skoler som de tilbyr opplegget 
Leve i 10+. 

I fjor deltok ca. 2400 elever i Pastor Brasovs distrikt 
i adventistenes opplegg, og antallet er voksende. Ved si-
den av tilbudet til elevene og den frivillige leiren, holdes 
det lærersamlinger i en helg rett før skoleåret starter.

”På denne samlingen forteller vi dem om opplegget 
Leve i 10+”, sa pastor Teofi l. ”Vi tar også opp person-
lig utvikling for lærere og tilbyr fl ere seminarer som er 
av interesse. Samtidig bruker vi disse samlingene til å 
oppmuntre lærerne fra samme område til å bli kjent med 
hverandre og være en kjernegruppe. På samlingen i fjor, 
som ble holdt på distriktets ungdomssenter, var 90 av 
lærerne ikke-adventister.

”Vi ønsker en bedre verden, og forteller andre om de verdiene vi mener er viktige,” sa pastor 
Teofi l. ”Noe av det viktigste for oss nå, er å fi nne fl ere instruktører – alle sammen er frivillige. Og 
vi trenger naturligvis midler til å undervise dem.”

En del av offeret 13. sabbat skal gå til å skaffe mer materiell til disse programmene. Noe av 
midlene vil gå til å dekke kostnader ved lærersamlingene, som lærerne får gratis, og en annen del 
vil gå til å dekke kostnader ved sommerleirene.

”Som pastor føler jeg at dette gjør det mulig å utvide vår virksomhet,” sa pastor Teofi l. ”Jeg 
forkynner og har kontakt med medlemmene på sabbaten, men dette er noe praktisk å gjøre i uken. 
Det hjelper oss å tilby noe for storsamfunnet, spesielt for de unge.

Takk for at dere gir rundhåndet til offeret 13. sabbat dette kvartalet. En del av gavene går til 
dette misjonsprosjektet i Romania.
__________
10+ er som 6+ på skolen hos oss, eller SG+ i gamle dager. 



Bakgrunnsstoff
2 Kor 5,7; Job 1–2,8; Matt 4,10; Matt 13,39; Joh 8,1–11; Hebr 11,10; Hebr 4,15.

Minnevers
Ja, dem som holder ut, priser vi salige! Dere har hørt hvordan Job holdt ut, 

og har sett hvordan Herren lot det ende. For Herren er rik på medlidenhet og 

barmhjertighet (Jak 5,11).

Vi skal avslutte dette kvartalets studium av Job.
Vi har dekket en god del av boken, men det er mye mer man kunne ha tatt opp. 

Men alt det vi lærer og oppdager, fører jo til fl ere ting vi kan å lære og oppdage. 
Slik er det med atomer, stjerner, maneter og matematiske formler, og slik er det med 
Guds ord.
«Det er ingen grunn til å tvile på Guds ord bare fordi vi ikke forstår alle hans 
handlemåter. I naturens verden er vi alltid omgitt av undere som ligger utenfor 
vår fatteevne. Skal vi så bli overrasket når vi også i den åndelige verden støter på 
mysterier som vi ikke fatter? Problemet er bare at menneskesinnet er for svakt og 
begrenset.» – Utdanning for livet, side 90 [Ed 170].

Ja, i en bok som Job vil det alltid stå igjen mysterier, for den berører mange av 
livets vanskeligste spørsmål. Likevel skal vi se på noen lærdommer som kan hjelpe 
oss å være trofaste mot Herren i en verden som er full av problemer.
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I TRO, UTEN Å SE

Les 2 Kor 5,7 og 2 Kor 4,18. Hvilke sannheter åpenbares i disse tekstene? Hvordan 

kan disse sannhetene hjelpe oss når vi prøver å være trofaste mot Herren?

2 Kor 4,18 står i en eskatologisk sammenheng. Verset taler om endetiden, når vi blir 
ikledd udødelighet. Dette er et stort løfte som ennå ikke er oppfylt. Det er et løfte vi 
må godta i tro, vi kan ikke se det, for det har ikke hendt ennå.

Jobs bok viser også at det er mye annet som vi ikke kan se. Dette burde ikke være 
vanskelig å godta, nå som vitenskapen har vist at vi er omgitt av usynlige krefter.

En predikant talte i en kirke i en stor by. Han ba menigheten om å være tause. 
Det gikk noen sekunder uten en lyd. Så tok han frem en radio og slo den på, dreide 
skiven over kanalene. Alle slags lyder kom ut av radioen.

«Jeg har et spørsmål til dere,» sa predikanten. «Hvor kom disse lydene fra? 
Stammer de fra radioapparatet? Nei, lydene var i luften rundt oss, som radiobølger, 
bølger som er like virkelige som stemmen min er nå. Vi er bare ikke kablet slik at vi 
kan høre dem. Men det at vi verken kan se eller føle eller høre dem betyr vel ikke at 
de ikke fi nnes?»

Hvilke andre virkelige ting som vi ikke kan se (for eksempel stråling eller gravita-

sjon), fi nnes rundt oss? Hvilke åndelige lærdommer kan vi trekke av at disse usyn-

lige kreftene ikke bare eksisterer, men at de påvirker vårt liv?

I Jobs bok kunne ingen av de involverte virkelig forstå det som foregikk. De trodde 
på Gud og hadde et visst kjennskap til ham og hans skaperkraft. Men bortsett fra de 
nakne fakta om den virkeligheten som de kunne se – Jobs ulykke – hadde de ingen 
anelse om det som foregikk i kulissene. Og hender det ikke at vi er like mye i det blå 
om de usynlige realitetene som omgir oss? Jobs bok lærer at vi må leve ved tro og 
erkjenne vår svakhet og hvor lite vi egentlig vet og forstår.

__________________________________________________________________________________________________________________
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ET ONDT VESEN

Det ondes eksistens er et av menneskets store spørsmål. Noen fi losofer og religiøse 
personer har benektet ondskapens eksistens, eller de mener at vi iallfall bør slutte å 
bruke begrepet. Men de færreste er enige. Det onde er en realitet. Det er en del av 
vår verden. Vi kan være uenige om hva som er eller ikke er ondt, men de fl este av 
oss «kjenner det når vi ser det.»

Det onde blir noen ganger inndelt i to store grupper: naturlig og moralsk. Et 
naturlig onde er f.eks. følgene av naturkatastrofer, som når jordskjelv eller fl om eller 
pest påfører folk lidelser. Et moralsk onde skyldes andre menneskers overlagte hand-
linger, som for eksempel drap eller ran.

Det fi nnes et vell av gamle og moderne teorier som skal forklare det ondes eksi-
stens. Som syvendedags-adventister tror vi på Bibelens lære om at det onde oppsto 
da et skapt vesen falt i synd: Satan. Populærkulturen, godt hjulpet av materialistiske 
fi losofi ske spekulasjoner, har benektet at Satan fi nnes. Men da må man avvise Bibe-
lens klare vitnesbyrd. Den fremstiller Satan som et virkelig vesen som er ute etter å 
påføre oss mennesker mest mulig skade.

Dette er særlig tydelig i Jobs bok.

Les Job 1,1–2,8. Hva sier disse to kapitlene om Satans rolle i verdens ondskap?

Satan var direkte ansvarlig for det onde som rammet Job. Men det vi ser i Jobs bok, 
betyr ikke nødvendigvis at alle tilfeller av ondskap eller lidelse er en direkte følge 
av djevelsk aktivitet. I likhet med personene i Jobs bok kjenner heller ikke vi alle 
årsakene til alt det forferdelige som skjer. Satan er da heller ikke nevnt i samtalene 
om Jobs ulykker. De la skylden på Gud og Job, men ikke på Satan. Likevel viser Jobs 
bok hvem som har det endelige ansvaret for ondskapen på jorden.

Hva sier disse tekstene om Satan som et virkelig vesen? Åp 12,12; Matt 4,10; 

Matt 13,39; Luk 8,12; Luk 13,16; Luk 22,3.31; Apg 5,3; 1 Pet 5,8. Hvilke eksem-

pler har du på Satans virksomhet i ditt liv? Hvordan kan du bli beskyttet mot 

ham?

__________________________________________________________________________________________________________________
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MED SLIKE VENNER...

Gjennom hele Jobs bok har de tre (senere fi re) vennene som kom for å snakke med 
Job, talt ut fra gode motiver. De hadde hørt om det som hadde skjedd, og de   kom 
«for å sørge med ham og for å trøste ham» (Job 2,11). Men så begynte Job å tale og 
beklaget seg over de tragediene som hadde rammet ham. Da følte de nok at det var 
viktigere å sette Job på plass og gjøre ham teologisk rettroende enn det var å opp-
muntre og trøste sin lidende venn.

Gang på gang gjør de samme feil. Men hva om de hadde hatt rett? Hva om alt 
dette hadde rammet Job fordi han fortjente det? Da ville de kanskje ha hatt rett, rent 
teologisk, men hva så? Var det teologisk korrekthet Job trengte? Eller noe ganske 
annet?

Les Joh 8,1–11. Her åpenbarte Jesus noe som var mangelvare hos Jobs venner. 

Hva?

Det er én stor forskjell på forholdet mellom kvinnen som ble grepet i hor og hennes 
anklagere på den ene siden og Job og hans anklagere på den andre. Kvinnen var 
skyldig. Hun var kanskje ikke like skyldig som dem som anklaget henne, men det 
var ingen tvil om hennes skyld, formildende omstendigheter eller ei. Job derimot, 
var ikke skyldig, i hvert fall ikke i den forstand som hans anklagere påsto. Men la 
oss si at han hadde vært like skyldig som denne kvinnen. Det som Job trengte å få 
fra vennene sine, var det samme som kvinnen trengte, og som alle lidende mennes-
ker trenger: nåde og tilgivelse.

«I denne handling, da han tilgav denne kvinnen og oppmuntret henne til å leve 
et bedre liv, stråler Jesu karakter frem i skjønnheten av den fullkomne rettferdighet. 
Samtidig som han ikke pynter på synden eller gjør skyldfølelsen mindre, prøver han 
ikke å fordømme, men å frelse. Verden hadde bare forakt og hån til overs for denne 
feilende kvinnen, men Jesus talte ord som gav trøst og håp.» – Alfa og Omega, bind 
5, side24–25 [DA 462].

Jobs bok burde lære oss at vi må gi andre det som vi ville ha ønsket oss om vi var 
i deres sko. Irettesettelser og konfrontasjoner kan være nødvendig iblant. Men før vi 
tar på oss den oppgaven, må vi i ydmykhet innse at vi er syndere, vi også.

Hvordan kan vi lære å vise mer medfølelse med dem som lider, også når lidelsen 

skyldes deres egne feil?
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IKKE BARE TORNER OG TISTLER

Alle vet det, og noen vet det altfor godt: livet er ikke enkelt. Rett etter syndefallet 
fi kk vi enkelte hint om hvor ille det skulle bli: Herren fortalte våre første foreldre 
hva noen av følgene av deres overtredelse ville bli (se 1 Mos 3,16–24). Og dette var 
bare antydninger. For hvis vi ikke hadde fått andre prøvelser i livet enn «torner og 
tistler», ville menneskets tilværelse ha vært en ganske annen enn den er i dag.

Vi ser oss omkring, og hva ser vi? Lidelse, sykdom, fattigdom, krig, kriminalitet, 
depresjon, forurensning og urettferdighet. Historikeren Herodot fortalte om en kul-
tur der folk sørget når et barn ble født, for de kjente den uavvendelige sorg og lidelse 
som barnet ville møte dersom det skulle nå voksen alder. Sykelig tanke? Kanskje, 
men hva med logikken?

Jobs bok kan si oss noe om menneskets lodd. Vi kan betrakte Job som et symbol 
for hele menneskeheten, for alle lider, ofte på måter som virker urettferdig, som ikke 
står i forhold til de syndene vi har begått. Det var ikke rett mot Job, og det er ikke 
rett mot oss.

Men til tross for alt dette sier Jobs bok: Gud er der, han vet, og han lover at det 
ikke behøver å være forgjeves.

Moderne sekulære og ateistiske forfattere har vondt for å avfi nne seg med det 
meningsløse i et liv som ender i evig død. De leter etter svar uten å fi nne noe. Det 
fi nnes en ateistisk fi losofi  som kalles nihilisme, av det latinske ordet nihil, som betyr 
«ingenting». Nihilismen lærer at vår verden og vårt liv i verden er uten mening.

Men Jobs bok peker på en høyere virkelighet utenfor dette nihil som vårt jordiske 
liv truer oss med. Den peker på Gud og noe som kan gi oss håp. Den forteller at in-
genting av det som hender oss,   skjer i et vakuum. Det fi nnes en Gud som vet alt om 
det som skjer, en Gud som lover å rette opp alt en dag. Jobs bok har ikke svar på alle 
spørsmål, men vi sitter ikke igjen med bare asken etter vårt liv (se 1 Mos 3,19; Job 
2,8). Nei, den gir håp, håp om noe mer enn det som våre sanser oppfanger.

Hvilke bibeltekster sier at vi har et stort håp, et håp som overgår alt det som 

denne verden kan by på? (Se f.eks. Hebr 11,10; Åp 21,2.)

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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116 B i b e l s t u d i e r  o k t o b e r  –  d e s e m b e r  2 0 1 6

Studium 14  /  31. desemberOnsdag



JESUS OG JOB

Til alle tider har man prøvd å trekke paralleller mellom Job og Jesus. Og det fi nnes 
likhetstrekk, selv om Job ikke er noe «symbol» på Jesus (slik som dyrene i off ersys-
temet). I disse parallellene fi nner vi en annen lærdom fra Jobs bok: Hva frelsen har 
kostet Herren.

Sammenlign Job 1,1 med 1 Joh 2,1; Jak 5,6 og Apg 3,14. Hvilke paralleller fi nner du?

Les Matt 4,1–11. Hvilke paralleller ser du mellom Jesus og Job her?

Les Matt 26,61; Luk 11,15.16 og Joh 18,30. Hvordan minner disse tekstene om det 

som Job opplevde?

Sammenlign Job 1,22 med Hebr 4,15. Hvilke paralleller fi nnes?

Tekstene avslører interessante paralleller mellom det Job og Jesus opplevde. Job 
var ikke syndfri slik som Jesus. Likevel var han et trofast og rettferdig menneske 
som æret Faderen med sitt liv. Job ble hardt prøvet av djevelen. Det ble også Jesus. 
Gjennom hele Jobs bok leser vi at Job ble utsatt for falske anklager. Jesus var også 
gjenstand for falske anklager.

Og kanskje det viktigste: Tross alt det som skjedde, var Job trofast mot Herren. 
For oss er det viktigere at også Jesus var trofast. På tross av alt han ble utsatt for, 
levde han et syndfritt liv, et liv som åpenbarte Guds sinnelag fullt ut. Jesus var selve 
bildet av Guds vesen (Hebr 1,3). Bare han hadde den rettferdighet som var nødven-
dig for å frelse: «Guds rettferdighet som gis ved troen på Jesus Kristus til alle som 
tror. Her er det ingen forskjell» (Rom 3,22).

Jobs lidelser og hans trofasthet midt i lidelsene var bemerkelsesverdig. Likevel var 
det bare en liten avspeiling av hva hans gjenløser, Jesus, skulle bli utsatt for på Jobs 
og våre vegne da han kom, og sto fram på «støvet ... som den siste» (Job 19,25).

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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TIL ETTERTANKE 

Opp gjennom århundrene har Jobs bok begeistret, opplyst, og utfordret leserne, både 
jøder, kristne og muslimer (som har sin egen variant av den bibelske historien). Vi 
sier utfordret fordi boken lar mange spørsmål stå åpne. I en viss forstand burde ikke 
dette overraske noen. For hvilken bok i Bibelen lar oss ikke sitte igjen med ubesvarte 
spørsmål? Selv sett under ett gir ikke Bibelen svar på alle de spørsmålene som den 
reiser. Dens emner, syndefallet og frelsesplanen, er emner som vi skal studere gjen-
nom evigheten. (Se Alfa og Omega, bind 8, side 175 [GC 678]. Da kan vi vel ikke 
forvente at en enkelt av dens bøker skal ha svar på det hele her og nå?

Men Jobs bok står ikke alene. Den er en del av et mye større bilde som åpenba-
res i Guds ord. Og som del av en stor åndelig og teologisk mosaikk inneholder den 
et mektig budskap, med universell appell, i hvert fall for Guds folk. Og budskapet 
er dette: trofasthet i motgang. Job er et eksempel på Jesu ord: «Den som holder ut 
til enden, skal bli frelst» (Matt 24,13). Hvilken kristen har ikke til tider opplevd 
uforklarlig urett selv om de har prøvd å gjøre det som er rett? Hvilken kristen har 
ikke opplevd at troen er blitt satt på prøve når de har forsøkt å være trofast? Hvilken 
kristen har ikke blitt møtt med anklager i stedet for den trøst de håpet på? Jobs bok 
gir oss et eksempel på en som opplevde alt dette og mer til, men som likevel bevarte 
sin tro og integritet. Når vi i tro og ved Guds nåde setter vår lit til ham som døde på 
korset for Job og for oss, kommer budskapet til oss igjen: «Gå du og gjør som han» 
(Luk 10,37).

  Spørsmål til drøftelse
1.  Tenk deg at du var en jøde som levde før Jesu første komme og kjente Jobs 

bok. Hvilke spørsmål tror du dette mennesket kan ha fundert over som vi ikke 

har i dag,  etter Jesu komme? Altså: Hvordan gjør historien om Jesus og det 

som han har gjort for oss, at vi får større innsikt i Jobs bok?

2.  Hva tror du blir det første spørsmålet du stiller Job når du får treffe ham. 

Hvorfor?

3.  Kan du nevne noen spørsmål og problemstillinger som Jobs bok kommer inn 

på, men som vi ikke har tatt opp i dette kvartalet?

4.  Hva var den viktigste åndelige lærdommen som du fi kk ut av dette studiet av 

Job? Del dine svar med klassen.
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TRETTENDE SABBAT

Dette kvartalet har vi hørt fra Østerrike, Frankrike, Italia og Romania. 
I Ragusa på Sicilia har myndighetene gitt adventistkirken ansvaret for å organisere 

matutdeling til de fattige i byen. Nå er menigheten blitt for stor for sine lokaler og har et desperat 
behov for et sted å være. Vårt offer vil hjelpe dem å bygge en ny kirke.

Leve i 10+ er et opplegg med aktiviteter for ungdoms- og videregående skole i Romania. Det 
tas opp ulike emner som er tilpasset klassetrinnene, f.eks. helse og kosthold, stoffer, personlig 
utvikling, sosiale relasjoner, tenåringsproblemer, privatøkonomi, teknologi og ansvarlig internett-
bruk. 90 ikke-adventister var med på en lærersamling på adventistenes leirsted. Der fi kk de høre 
om adventistenes opplegg for elever på ungdoms- og videregåendetrinnet, og de ble oppmuntret 
til å bli kjent med hverandre og danne små støttegrupper. En del av offeret 13. sabbat går til lære-
midler, opplæring av lærere og en ukelang leir for elever. 

Frankrike har den tredje største jødiske befolkningen i verden. Landet har 122 adventistkirker 
og nesten 14 000 medlemmer. Det er fl ere adventistkirker i Paris. En av menighetene holder til i 
det som en gang var en undergrunnskino. Vennskapsgruppen for jøder og adventister møtes her 
en gang i måneden. En del av offeret i dag går til å bygge et eget vennskapssenter for jøder og 
adventister i Paris.

Mennesker fra mange forskjellige land samles i den internasjonale menigheten i Wien. Unge 
mennesker kommer dit når de skal studere ved byens berømte musikkskoler og andre universite-
ter. Bygningen er gammel og plaget av mugg. En del av offeret i dag går til å bygge nytt nærmere 
sentrum.

Dine gaver i dag vil få stor betydning for mennesker i disse landene. I Italia og Østerrike går 
gavene til bygging av etterlengtede kirkebygg. I Frankrike vil offeret bidra til et vennskapssenter 
for jøder og adventister, og i Romania vil det ha positiv innvirkning på tusenvis av barn og unge 
ved offentlige skoler som får opplæring i et sunt liv.

Takk for at du støtter misjonen og gir rundhåndet til offeret i dag.

[Offeret tas opp].

FREMTIDIGE PROSJEKTER:
Neste kvartal er fra Den transeuropeiske divisjon (TED). Blant prosjektene er en ny SYVENDEDAGS- 
ADVENTIST-kirke i Dublin, Irland; et nytt gutteinternat ved Marusevec Adventist Secondary School i 
Kroatia; et evangeliseringssenter for unge i Betel, Oslo og et TV-studio for Hope Channel i Warszawa, 
Polen.
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SOLENEDGANG FREDAG KVELD I 2016SOLENEDGANG FREDAG KVELD I 2016

Solnedgangstabellen er basert på følgende nettside: 
http://www.hvafor.no/oppslag/nar-er-soloppgang-og-solnedgang
*Tabellen tar hensyn til sommertid mellom 27. mars og 30. oktober.

  DATO OSLO KRISTIANSAND BERGEN TRONDHEIM BODØ HARSTAD TROMSØ HAMMERFEST

 Januar   1 15.24 15.50 15.41 14.46 13.06 - - -
  8 15.36 16.00 15.53 15.01 13.36 - - -
  15 15.50 16.13 16.08 15.20 14.08 13.20 12.30 - 
  22 16.06 16.28 16.25 15.40 14.39 14.03 13.33 12.39
  29 16.24 16.44 16.43 16.02 15.09 14.41 14.17 13.38
 Februar   5 16.42 17.01 17.02 16.24 15.39 15.15 14.55 14.22
  12 17.00 17.18 17.20 16.46 16.07 15.47 15.29 15.00
  19 17.19 17.35 17.39 17.08 16.34 16.17 16.01 15.35
  26 17.37 17.51 17.57 17.29 17.00 16.46 16.32 16.08
 Mars   4 17.54 18.08 18.15 17.50 17.26 17.13 17.01 16.39
  11 18.12 18.24 18.33 18.10 17.51 17.40 17.29 17.09
  18 18.29 18.40 18.51 18.31 18.15 18.07 17.57 17.39
  25 18.46 18.55 19.08 18.51 18.39 18.33 18.25 18.08
 April   1 20.03* 20.11* 20.25* 20.11* 20.04* 20.00* 19.53* 19.38*
  8 20.20 20.27 20.43 20.31 20.29 20.27 20.22 20.09
  15 20.37 20.42 21.00 20.51 20.55 20.56 20.52 20.42
  22 20.54 20.58 21.18 21.12 21.21 21.26 21.25 21.17
  29 21.11 21.14 21.36 21.34 21.50 21.58 22.00 21.57
 Mai   6 21.29 21.30 21.54 21.55 22.20 22.34 22.41 22.47
  13 21.46 21.45 22.11 22.17 22.52 23.17 23.36 -
  20 22.02 21.59 22.28 22.38 23.30 00.40 - -
  27 22.17 22.12 22.43 22.59 00.22 - -  -    
Juni   3 22.29 22.24 22.56 23.17 - - - - 
  10 22.39 22.32 23.06 23.31 - - - -
  17 22.44 22.37 23.12 23.39 - - - -
  24 22.45 22.38 23.13 23.40 - - - -    
 Juli   1 22.42 22.36 23.09 23.34 - - - - 
  8 22.35 22.29 23.01 23.22 - - - -
  15 22.24 22.20 22.50 23.05 00.23 - - -
  22 22.10 22.08 22.36 22.46 23.35 00.29 - -
    29 21.54 21.54 22.19 22.25 22.59 23.23 23.40 -    
August   5 21.36 21.38 22.01 22.02 22.26 22.40 22.46 22.51
  12 21.18 21.20 21.42 21.39 21.55 22.03 22.05 22.01
  19 20.58 21.02 21.22 21.16 21.55 21.29 21.27 21.20
  26 20.37 20.43 21.01 20.52 20.55 20.56 20.52 20.42
 September   2 20.17 20.24 20.39 20.28 20.26 20.24 20.19 20.06
  9 19.55 20.04 20.18 20.03 19.57 19.53 19.46 19.31
  16 19.34 19.44 19.56 19.39 19.28 19.22 19.14 18.57
  23 19.13 19.24 19.35 19.15 18.59 18.51 18.42 18.23
  30  18.52 19.04 19.13 18.51 18.31 18.21 18.10 17.50
 Oktober   7 18.31 18.44 18.52 18.27 18.03 17.50 17.38 17.16
  14 18.10 18.25 18.31 18.03 17.34 17.20 17.06 16.42
  21 17.50 18.06 18.11 17.40 17.06 16.49 16.34 16.08
  28 17.31 17.49 17.51 17.17 16.38 16.18 16.01* 15.32*
 November   4 16.13* 16.32* 16.32* 15.55* 15.10* 14.47* 14.27* 13.55
    11 15.56 16.17 16.15 15.35 14.43 14.15 13.51 13.13
  18 15.42 16.03 16.00 15.16 14.15 13.41 13.12 12.21
  25 15.29   15.52 15.47 14.59 13.49 13.03 12.17 -    
 Desember   2 15.20 15.44 15.37 14.46 13.22 12.03 - -
  9 15.14 15.39 15.31 14.37 12.58 - - -
  16 15.12 15.38 15.29 14.33 12.40 - - -
  23 15.15 15.41 15.32 14.36 12.40 - - -
  30 15.22 15.48 15.40 14.44 13.01 - - -



BIBELSTUDIEMATERIELL 
FOR BARN OG TENÅRINGER

Vi minner om at det er mye fi nt bibelstudiemateriell tilgjengelig for 
barn og tenåringer.

GraceLink-materialet fi nnes i følgende aldersgrupper på norsk, 
både som elevhefte og lærerhefte:

Minsten, 0–2 år
I 2016 brukes årgang A

Smårollingene, 3–5 år
I 2016 brukes årgang A

Miniorene, 6–9 år
I 2016 brukes årgang A

Power Points, 10–13 år
I 2016 brukes årgang A

Real Time Faith, 14–16 år
I 2016 brukes årgang C. 
Lærerheftet er på engelsk.

Ta kontakt med 
Norsk Bokforlag 
for bestilling på 

ordre@norskbokforlag.no
eller til ordrekontoret 

på tlf. 32161560.



BIBELSTUDIER FREMOVER

1. Kvartal 2017
I Adventistkirkens femte trospunkt står det følgende: «Gud, den evige Ånd, var 
aktiv sammen med Faderen og Sønnen i skapelsen, inkarnasjonen og gjenløs-
ningen. Han er like mye en person som Faderen og Sønnen. Han inspirerte de 
mennesker som skrev Den hellige skrift. Han fylte Kristi liv med kraft. Han 
kaller og overbeviser mennesker. De som tar imot ham, fornyer og forvandler 
han til Guds bilde. Han er sendt av Faderen og Sønnen for alltid å være hos 
Guds barn. Han gir menigheten de åndelige gaver, utruster den med kraft til å 
vitne for Kristus, og leder den til hele sannheten slik vi fi nner den i Skriften.»

Når vi leser i Bibelen, kommer Gud Faderen tydelig fram i Det gamle 
testamentet og Jesus er hovedpersonen i Det nye testamentet. Men Den hel-
lige ånd ikke er i oppmerksomhetens sentrum på den samme måten som de to 
andre personene i guddommen. Det er en grunn til dette. En av oppgavene til 
Den hellige ånd er blant annet å lede oss til Jesus. I neste kvartal skal vi studere 
dette, og de andre oppgavene og rollen til Den hellige ånd.

Det er Paul M. Hazel som er forfatter av bibelstudiematerialet. Han har en 
doktorgrad i teologi og underviser ved Bogenhofen teologiske seminar i Øster-
rike. 

1. lekse, Ånden og orden
Minnevers: 2 Tim 2,16-17
Bibeltekster: 2 Pet 1,19-21; 1 Kor 2,9-13; Sal 119,160 og Joh 17,17

2. lekse, Den hellige ånds arbeid i bakgrunnen
Minnevers: Joh 16,14
Bibeltekster: Esek 37,5 og 9; 1 Mos 1,2; Job 26,13; 2 Mos 31,1-5; Joh 16,13-14; 
Gal 5,16-23

2. kvartal 2017
1. og 2. Peter

3. kvartal 2017
Enhet i Kristus

4. kvartal 2017
Forvaltning



TIPS OG RESSURSER TIL BIBELSTUDIELEDEREN

Takk for at du har påtatt deg den viktige oppgaven som gruppeleder/tilrettelegger 
for bibelstudier i din menighet! 

Det er mange ressurser som kan være til hjelp i forberedelsen. Hver uke skriver 
Terje Bjerka en bibelstudieguide og Nina Myrdal gir tips til bibelstudiene. Hvis det-
te er interessant for deg, kan du abonnere på begge deler ved å sende en forespørsel 
til solveig.krusholm@adventist.no. Ellers kan vi nevne at de norske bibelstudiehef-
tene kan lastes ned gratis på: www.bibelstudier.no

Fordi de samme bibelstudiene brukes i mange land, vil du kunne fi nne mange 
nyttige tips og ideer til hvert enkelt studium ved å gjøre et søk på internett. Det 
er mange kreative gruppeledere/sabbatsskolelærere som deler sine ideer. Du kan 
også få bibelstudiene på andre språk som en app til telefon eller nettbrett. Se listen 
under.

SABBATH SCHOOL
http://www.sabbathschoolpersonalministries.org./sabbathschool
SHARING SCRIPTURE
http://www.sabbathschoolteacher.org
SABBATH SCHOOL UNIVERSITY
http://www.sabbathschoolu.org
ADULT BIBLE STUDYGUIDE AUDIO (produsert i Australia)
http://www.sabbathschoolu.podcast.php?channel=4
ANDROID APP
http://www.androidlib.com/android.application.com-su-sabbath_school-qpqqn.aspx
IPHONE AND IPAD APP
http://itunes.apple.com/us/app/sabbath-school/id363595588?mt=8

Deltakelse
Det kan være utfordrende å få alle til å delta i en bibelstudiegruppe/sabbatsskole-
klasse, for det er noen som har større frimodighet og gir inntrykk av å ha større 
rett og evne til å lese og tolke. Pastoren, den rutinerte bibelgruppelederen eller en 
velformulert person, kan ha lavere terskel for å åpne munnen og bidra. Derfor er det 
spesielt viktig å planlegge at fl est mulig skal få komme til orde. Det er kanskje også 
viktig å tenke over at det for de fl este er tryggere å delta dersom man har en kultur 
for å lytte og dele, heller enn å diskutere. Som gruppeleder kan man bidra til en slik 
kultur ved å komme med slike kommentarer: 



– Det var spennende. Takk, for at du delte ditt synspunkt. Er det fl ere som vil si 
noe?
– Interessant at vi ser forskjellig på dette. Takk for ditt innspill. Er det fl ere måter å 
se dette på?

I en liten bibelstudiegruppe kan man invitere alle til å delta ved å stille et spørs-
mål som alle svarer på. For eksempel ved at man tar runden rundt i gruppa til alle 
har fått anledning til å gi sitt svar eller dele sitt synspunkt. Dersom man leder en 
stor gruppe, kan folk få anledning til å svare på spørsmål to og to, før man eventu-
elt ber frivillige om å dele svaret med hele forsamlingen.

Ved å lese teksten først uten å legge for mange føringer, kan man også åpne opp 
for større deltakelse og mer spennende tolkninger på et senere tidspunkt. Salme 23 
kan brukes  som et eksempel. Først leser man bibelteksten. Deretter snakker man 
sammen om hva som ble lest. For eksempel: Her står det at Herren er min hyrde. 
Hva er en hyrde? Hva betyr det for en sau å ha en hyrde. 

Før man skal tolke eller anvende teksten, er det viktig å forstå sammenhengen 
den ble skrevet i. Hva sier bibelteksten til oss i dag? er kanskje ikke det beste spørs-
målet å begynne med. Først kan det være nyttig å fi nne ut hva teksten sa til dem 
den ble skrevet eller gitt til? Hva forsøkte David å formidle med denne salmen? Det 
er først når vi har svart på dette spørsmålet at vi er klare til å tolke og anvende for 
oss selv og vår egen situasjon.

Møblering og plassering er viktig når man skal legge til rette for gode samtaler. 
Det å sitte i sirkel kan bidra til å sende et signal om at vi snakker sammen, og da 
trenger ikke gruppelederen å være så mye mer enn en tilrettelegger. Dersom man 
står foran en forsamling hvor deltakerne sitter i rader, forventer de som regel at 
gruppelederen skal være den som bidrar mest. Da får man en mer krevende jobb og 
må planlegge mer dersom man ønsker deltakelse fra fl est mulig.

Modeller for bibelstudium
Det fi nnes mange modeller for bibelstudium. En mulighet er å lese Bibelen på tre 
forskjellige måter: Med mikroskop, teleskop og stetoskop. Først ser man på detal-
jene og de små bitene, deretter setter man dem inn i en større sammenheng. Til slutt 
lytter man til hjertet. Det er da man stiller spørsmålet: Hva sier teksten til meg? 
Hvordan rører dette ved mitt hjerte?

Lykke til med bibelstudiene og ta gjerne kontakt med meg på e-post eller telefon. 

Hilsen fra Nina Myrdal 
E-post: nina.myrdal@adventist.no
Tlf. 32 16 16  75



Kristelig studieforbund er et ideelt, demokratisk og off entlig godkjent studie-
forbund. Våre medlemmer er kristne trossamfunn, ideelle organisasjoner og 
institusjoner. Enkeltstående, lokale organisasjoner kan være tilsluttet oss gjen-
nom en samarbeidsavtale.

Vår visjon er å skape gode læringsarenaer for troen og livet. 
Formålet er A) å fremme og styrke livslang læring i medlemsorganisasjo-

nenes menigheter, organisasjoner og institusjoner og B) å bidra til å gi alle 
mennesker lik adgang til kunnskap og kompetanse ved å fremme den enkeltes 
menneskelige og åndelige utvikling og møte behovene i samfunns- og arbeids-
liv i henhold til voksenopplæringslovens overordnede mål for studieforbunde-
nes virksomhet.

Virksomheten  drives i tråd med voksenopplæringsloven, og fi nansieres med 
medlemskontingent og bevilgninger fra Kunnskapsdepartementet. Vi bygger 
virksomheten på disse verdiene:

• Frivillighet
• Menneskeverd
• Utvikling
• Økumenikk
• Samfunnsansvar

Å fordele tilskudd til opplæring, arrangere Årets kurs for lokale ressursperso-
ner, gi pedagogisk veiledning, være en pådriver for utvikling av studiemateriell 
og pedagogiske arbeidsformer og drive interessepolitisk arbeid overfor myndig-
hetene er blant våre kjerneområder.
http://k-stud.no/ 

Adventistkirken er medlem og bibelgrupper kan derfor søke om tilskudd her:
http://minekurs.studieplaner.no/k-stud/
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