
JOB - Prövningar och tålamod

Undervisningsförslag:

 Berättelsen om Job
 Jobs bok, Jak 5:11

Till ledaren
Hjälpmedel du kan använda:

 Flanellograf
 Levande berättelser av Arthur S. Maxwell (bok 6)

Tips

A. JOB * en av de äldsta böckerna i bibeln
* han fruktade Gud och undvek det onda

B. På flanellograf (Job stående och sittande finns med i lektionen)
1) Allt började bra för Job. Han gifte sig, fick sju pojkar och tre flickor.

Han var rik och mäktigare än någon annan i Österlandet. (Ex. Låt barnen hjälpa till att
lägga djuren på flanellograftavlan medan du berättar hur många djur Job hade).

JOBS familj - fru JOBS boskap
- 7 söner före... efter...
- 3 döttrar 500 åsnor 1000 åsnor

(hans senare döttrar var dom vackraste i landet) 500 par oxar 1000 par oxar
3000 kameler 6000 kameler
7000 får 14000 får

tjänare i stor mängd

2) Så plötsligt började problemen:
- blixten slog ner bland fåren så att alla dog
- alla de andra djuren blev bortrövade (här kan några utklädda rövare komma och röva
   bort de övriga djuren och alla tjänare från flanellograf)
- hans söner och döttrar hade fest när en stark storm välte huset, alla dog (använd en
   separat flanellografbakgrund med inomhusscen så att hela scenen kan rivas ner när
   det stormar)
- Job själv blev sjuk och fick stora bölder över hela kroppen. Han rev sönder sin mantel,
   klippte håret, satte sig i askan och skrapade sig med en lerskärva.
Jobs fru: - Tala ut om Gud och dö!
Job: - Du talar som en dåraktig kvinna. ”Herren gav och Herren tog. Lovat vare

Herrens namn” (Job 1:21)! Sjung gärna vers 1 av sången.
Jobs vänner: Tre av dem ville trösta honom. De rev också sönder sina kläder och grät

med Job.
C. Har ni tid kan ni tillsammans fundera över hur vi tröstar någon som har det jobbigt.

D. Job var en vanlig människa, precis som du och jag. När allt var som svårast önskade han att
han aldrig blivit född. Han klagade på Gud och tyckte livet var orättvist. Hans vänner som från
början hade försökt trösta honom började anklaga honom istället. Job försvarade sig och sade
att han var perfekt och inte hade gjort något fel.
Till slut började Gud tala med Job och då ångrade Job sig. Han började be för sina vänner och
det var då allting vände. Job fick 10 nya barn och dubbelt upp av boskapen.
Sjung vers 2 av sången.
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//:Herren gav och Herren tog.
Lovat vare Herrens namn!://

//:Herren tog men Herren gav.
Lovat vare Herrens namn!://

//:Lovat vare Herrens namn,
Lovat vare Herrens namn,
Lovat vare Herrens namn,
Befriaren!://
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JOB
B

Inte välkommen, jag kommer ändå
och avslöjar snarast om du har... Vad då?

PROVNINGAR OCH TALAMOD
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Prövningar och tålamod

JOB

MODELL

Inget välkommen, jag kommer ändå
och avslöjar snarast om du har... Vad då?

Uppgift:
Kom ihåg solstrålarna.

JOB

Inte välkommen, jag kommer ändå
och avslöjar snarast om du har... Vad då?

PROVNINGAR OCH TALAMOD
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Text
&

Musik:

Okänd

//:Herren gav och Herren tog.
Lovat vare Herrens namn!://

//:Herren tog men Herren gav.
Lovat vare Herrens namn!://

//:Lovat vare Herrens namn,
Lovat vare Herrens namn,
Lovat vare Herrens namn,
Befriaren!://

före... 500 par oxar
efter... 1000 par oxar

före... 500 åsnor
efter... 1000 åsnor

före... 3000 kameler
efter... 6000 kameler

före... 7000 får
efter... 14000 får

Minnesvers:

Herren gav Job dubbelt upp mot
vad han förut hade haft.

Job 42:10

Prövningar och tålamod - Jobs bok, Jakobs brev 5:11

Jobs bok räknas som en av de äldsta i bibeln. Den berättar om mannen
Job och hans familj. Job trodde på Gud och levde ett rättfärdigt liv. Han

var en riktig medmänniska, gästfri och hjälpsam. Och
det var inte svårt för honom att hjälpa fattiga då han
själv var rik. Men så
en dag förändrades
allting. Tjänarna
kom springande
med andan i halsen
och sa att
boskapshjordarna
blivit bortrövade

eller dödade. Och det värsta av allt - på
samma dag omkom alla Jobs tio barn i en
storm! Plötsligt var Job ensam och fattig, endast hustrun var kvar hos
honom och hon ville fresta Job att lämna Gud. Jobs bok handlar i huvudsak
om Jobs kamp för det han innerst inne tror på. Tre av hans vänner för ett
långt samtal med honom utan att de någonsin riktigt förstår

varandra. Till slut griper Gud in och
räddar Job från att dö

som en bitter människa. Han
får nya söner och döttrar

och han återfår också sin
rikedom. Gud välsignade

honom så mycket att han fick
dubbelt upp mot tidigare.
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Uppgift: Färglägg och rita en askhög under Job. Limma fästpapper på baksidan.
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Uppgift:
Färglägg och limma fästpapper

på baksidan.


