Varför, Herre...?

I Bibeln finns en bok, som är unik i många avseenden. Jobs bok är en förträfflig
bok, som behandlar lidandets problem och
många andra svåra frågor. Job var en lycklig
man. Han levde enligt Guds vilja, han var
from och på många sätt ett ”exempel”, om
man så får säga.

sin vän. De ville inte ge några snabba och
billiga svar. Texten berättar att de “satt
med honom på marken i sju dagar och sju
nätter utan att någon av dem sade ett ord
till honom,.”Tänk! Sju dagar och sju nätter, och ingen säger ett ord! Ett gott bevis
på deras medkänsla är textens förklaring:
“..eftersom de såg att hans plåga var mycket
stor.” (2:13)
Job bryter tystnaden. Döden är bättre
än livet, tänker han. Sen börjar vännerna
tala och ge råd. Job är besviken på sina vänner. Han fick ingen hjälp. Vännerna säger
mycket som man kan instämma i. Till slut
hoppas Job att de åtminstone skulle förstå
att vara tysta.

Herren gav, Herren tog
Men sedan började saker och ting hända.
Situationen förändrades, och Job förstår
inte varför. Hans egendom blev stulen. Jobs
barn förolyckades när en storm förstörde
huset, de deltog i en fest i huset.
Job förlorade hela sin egendom och sin
familj. Men Job fann sig i sitt öde och sade
endast: Herren gav, och Herren tog, lovat
vare Herrens namn! (1:21)
Men motgångarna slutade inte. Job förlorar sin hälsa. Han får förfärliga bölder,
”från fotsulan ända till hjässan.” Det blev
för mycket för hans hustru. ”Står du ännu
fast i din fromhet? Förbanna Gud och dö.”
(2:9) Men Job svarade: ”Du talar som en
dåraktig kvinna skulle tala. Om vi tar emot
det goda av Gud, skall vi då inte också ta
emot det onda?” (2:10)

Gud bakom allt
Job anklagar Gud, och vännerna försvarar
Gud. Job tänker på sin forna lycka, på den
tid när allt ännu var väl. En fjärde person
infinner sig, Elihu, som säger att han har
suttit tyst för att han tänkte att de andra med
ålderns rätt skulle få tala. Men han märkte
att ålder och vishet inte alltid hör ihop.
Till slut griper Gud själv in. Gud talar
till Job: ”Var fanns du när jag lade jordens
grund? Svara, om du har så stort förstånd.”
(38:4). Job förstår att han ingenting är inför Gud: ”Vad skall jag svara dig?” Job hade
ställts inför frågan om den som kritiserar
den Allsmäktige, kan få rätt inför Honom?
Boken slutar med att Job ångrar sig. Han
säger: “Jag vet att du förmår allt, inget som
du beslutar är omöjligt för dig.” (42:2).

Tre tröstare
Förutom alla prövningar drabbades Job
också av andra prövningar. Han får besök
av tre vänner, som kommer för att trösta
honom: Elifas, Bildad och Sofar. Deras avsikt är god, de ville hjälpa honom och trösta
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Varför sover Du, Herre?

förklarar Hans gärningar, fast vi inte förstår något av det.
Gud är Gud. Vi är vittnen, inte Guds
försvarsadvokater. Gud behöver inte något
försvar. Den Helige Ande är den som försvarar (”advocatus” i Vulgata). Gud sköter
själv sitt försvar.
I alla livsskeden får vi lita på att Gud är
god och nådig för sin egen skull.
”Inled oss icke i frestelse utan fräls oss
ifrån ondo.”
Om Gud skulle överge oss, skulle vår
saga vara all. Till all lycka är det inte så utan:
”Trofast är Han som kallar er.” (1 Tess.
5:24)

Jobs bok väcker många frågor. Varför sover
Du, Herre? Varför svarar Du inte när jag
behöver Dig? Varför, varför, varför?
Bokens nyckel finns i prologen, i inledningen. Vi får veta att Åklagaren anklagar
Gud och säger att Job är trogen bara därför
att Gud skämmer bort och välsignar Job och
hans familj. Satan säger: ”Men räck ut din
hand och rör vid allt som han äger. Helt säkert kommer han då att förbanna dig rakt i
ansiktet.” (1:11)
Jobs bok ger oss nyckeln till livet. Den
avslöjar det samtal som förs utan att människan hör det, eller ser det.
Jobs bok avslöjar också hur vi människor vill ”leka Gud”. Vi försvarar Gud och

			

Henrik Perret

En studerande har ordet
Jag började studera teologi senaste höst i Helsingfors. Redan från början har jag deltagit i STI:s verksamhet. Det var
lätt att komma med, och i STI har jag lärt känna många nya vänner. Redan under det första året har jag haft
mycket nytta av STI. Jag minns särskilt forumet för nya
studerande, som har gett god vägkost för resan i universitets värld. Också i övrigt har STI:s föreläsningar varit god
omväxling till universitetets föreläsningar. I synnerhet med
tanke på andligt arbete är STI ett gott tillskott till det som
erbjuds vid universitetet.

STI har varit en viktig plats för mig, där får jag träffa andra studeranden som kämpar
med liknande problem. Det är också ett utmärkt samtalsforum, där tankeutbyte med
andra troende teologer kan äga rum. Dessutom är det ett andningshål, dit man kan
komma från studierna och dricka kakao.
Jag kunde sammanfatta STI:s betydelse på följande sätt: eftersom STI finns, vet jag att
jag inte är ensam i mina studier.
Santeri Marjokorpi, teol. stud.
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