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“Det går gode godt 
og onde dårlig”

Jobs bok er en av de mest fascinerende i Bibelen. 
Det er en relativt stor bok, inndelt i 42 kapitler. 
Mesteparten av boken består av en samtale mel-
lom Job og noen venner, der de tar opp forskjel-
lige temaer som mennesker til alle tider har vært 
opptatt av. Ett av disse temaene er en lære, el-
ler påstand om at det går gode mennesker godt og 
onde mennesker dårlig. Opp gjennom historien har 
mange hatt tiltro til denne påstanden, og den har 
forårsaket problemer for mange, blant annet i 
deres forhold til Gud. Mitt inntrykk er at det fort-
satt er slik i dag.

Del 1

“Det går gode godt og onde dårlig” 
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Årsak og virkning

 Et spørsmål mange mennesker stiller seg, er om 
det finnes en direkte sammenheng mellom synd og lidel-
ser – i den betydning at lidelsen er en slags straff for den 
synden man har begått. Særlig mennesker som er blitt 
rammet av sykdom eller ulykke stiller spørsmål om år-
saken til at nettopp de er rammet. ”Hva galt har jeg gjort 
for å fortjene dette?” eller ”Jeg har aldri gjort noe galt mot 
noen. Hvorfor skal jeg da bli rammet av dette?”
 Flere ganger har jeg hørt disse spørsmålene bli 
stilt av mennesker som av ulike årsaker er blitt innlagt 
på sykehus hvor jeg har jobbet. Det kan være vanskelig 
å finne et godt svar. Noen ganger kan det virke som om 
det ligger en anklagende undertone i spørsmålene, som 
om det rettes en indirekte anklage mot Gud. Det egentlige 
budskapet synes være: ”Hvorfor tillater Gud at dette skjer 
meg?” eller ”Hvorfor vil Gud straffe meg?”
 Bak begge disse spørsmålene ligger en forestil-
ling om en gud som verken er kjærlig, tilgivende eller 
barmhjertig. Anklagene rettes mot en gud som ikke ser 
ut til å bry seg om det mennesket som lider. – ”Han kan 
da umulig elske meg siden han tillater at jeg har så store 
lidelser...” Anklagene rettes mot en gud som er hevngjer-
rig og ønsker å straffe menneskene når de gjør noe han 
ikke liker. – ”Hva gjorde jeg galt nå siden Gud straffer 
meg på en slik forferdelig måte?”
 Slik var de greske gudene. Det finnes en rek-
ke myter som forteller hvordan mennesker og andre 
vesener ble straffet av gudene fordi de hadde gjort noe 
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ulovlig eller noe som gudene ikke likte. Ett eksempel er 
Prometheus. Da himmelguden Zeus straffet menneskene 
med å ta fra dem ilden, og med den muligheten til å lage 
mat og varme seg, stjal Prometheus ilden tilbake til dem. 
Som straff lenket Zeus ham til toppen av et fjell og lot 
en ørn hakke på leveren hans for evig. Et annet eksempel 
er kongen Sisyfos. Han gjorde forskjellige ugjerninger, og 
ble derfor dømt til å rulle en stor stein opp til toppen av 
et fjell. Hver gang han nesten hadde klart det, mistet han 
den og måtte begynne på nytt. Atlas ble straffet for sin 
motstand mot gudene med å bære himmelhvelvingen på 
skuldrene sine for all fremtid. 
 Bibelens Gud er annerledes. Det beste beviset på 
det, finner vi i frelsesplanen. Etter at menneskene syndet 
mot Gud, var det Han som valgte å oppsøke dem. Det 
er Han som hele tiden oppmuntrer og oppfordrer oss til 
å omvende oss, slik at Han kan frelse oss. Det er tydelig 
hvordan Bibelens Gud virkelig elsker menneskene, øn-
sker dem alt vel og ønsker å tilgi deres synder. Han ønsker 
ikke å ødelegge, men å gi liv.
 Til tross for at Bibelen gir et slikt tydelig bilde 
av Guds karakter, er mange mennesker forvirret på dette 
området. Dessverre også mange kristne. En av grunnene 
til det er nettopp denne underliggende tanken om at det 
går gode godt og onde dårlig. Selv om man ikke nødven-
digvis går omkring og forkynner denne læren direkte, 
kan den likevel påvirke tankemåten og de konklusjoner 
man trekker om hvorfor ting skjer med en selv eller med 
andre.
 Det finnes en rekke innflytelser rundt oss som 
fremmer ideen om at ”det går gode godt og onde dårlig”. 

“Det går gode godt og onde dårlig” 
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Mange eventyr, fortellinger og barnefilmer gir en tydelig 
”svart-hvitt”-fremstilling av hvem som er gode og hvem 
som er onde. Som regel ender det hele med at de gode 
seirer (”det går gode godt”), mens de onde taper – og det 
går gjerne riktig ille med dem. På samme måte er også 
ideen om julenissen knyttet til holdningen om at det er 
de barna som har vært snille, som får belønning eller gave 
(selv om det sjelden fungerer slik i praksis). Men dette er 
noen få eksempler som viser hvordan vi i dag påvirkes 
til å tenke på denne måten – ”det går gode godt og onde 
dårlig”.
 Hvis vi tenker slik, vil vi se på det som et årsak-
virkning-forhold – på samme måte som ”Når det regner 
(årsak) – blir du våt (virkning)”. I vår sammenheng vil 
dette bli: ”Hvis du er snill, eller god, (årsak) – går det deg 
godt (virkning)”, og ”Hvis du er slem, eller ond, (årsak) – 
går det deg dårlig (virkning)”. Virkningen er en nødven-
dig følge av årsaken. Men så er det sentrale spørsmålet: 
Finnes det et slikt årsak-virkning-forhold mellom rettfer-
dighet (dvs. om man er ”god” eller ”ond”) og helse, lykke 
og velstand?
 En ting vi i hvert fall kan si, er at det finnes en 
viss sammenheng mellom brudd på Guds lover og alvor-
lige konsekvenser, slik som sykdom. Man kan bli syk 
av å bryte Guds naturlover. For eksempel kan en per-
son som røyker få lungekreft. Dette er en vitenskapelig 
bevist sammenheng. Vi kan da snakke om et årsak-virk-
ning-forhold:

Personen røyker a  personen får lungekreft
   (altså:  årsak   a  virkning)
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 Også brudd på Guds morallov kan gå utover 
helsen. For eksempel kan en person som driver hor 
(brudd på det 7. bud), bli smittet av seksuelt overførbare 
sykdommer. En person som stjeler eller dreper et annet 
menneske, kan få så store problemer med samvittigheten 
at det går ut over helsen. Men selv om en person stjeler, 
lyver eller begjærer naboens ektefelle, vil ikke det gjøre 
at han automatisk blir lam i begge ben eller får et barn 
med fysisk handicap. Det kan selvsagt skje at en tyv blir 
lam eller får et barn uten armer. Men det finnes ingen 
direkte årsakssammenheng, slik det er mellom for eksem-
pel røyking og lungekreft.
 En sykdom eller lidelse kan selvfølgelig være 
relatert til synd. En innbruddstyv kan falle i trappa og 
brekke ryggen og av den grunn bli lam. Noen vil kan-
skje tenke at det var til pass for ham, og at han fikk lønn 
som fortjent. All sympati og ønske om å hjelpe vil kanskje 
måtte vike for denne tanken. Men hvis man ikke vet at 
den lamme mannen har stjålet noe, vil man da – ut ifra 
hans diagnose – kunne si at han er en tyv?

Jesus og den blinde mannen

 På Jesu tid var det en vanlig oppfatning blant 
folk at sykdom og lidelse var en straff fra Gud for synd-
er som en person selv eller hans foreldre hadde gjort. 
En person som var rammet av sykdom eller ulykke, ble 
derfor sett på som en stor synder. Det kan godt hende 
at det var riktig, men her var det selve sykdommen eller 
ulykken som dannet grunnlag for konklusjonen. Man så 
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virkningen (sykdom/ulykke), og ut ifra den trakk man en 
slutning om årsaken: Synd.
 Barn som ble født med misdannelser eller syk-
dom, hadde ikke hatt mulighet til å gjøre noen synder 
selv. Det var da helt naturlig å konkludere med at de var 
rammet på grunn av foreldrenes synder. 
 Også disiplene til Jesus tenkte på denne måten. 
En dag de var sammen med Jesus, så de en mann som 
hadde vært blind fra fødselen av. Disiplene spurte da Je-
sus:

”Rabbi, hvem har syndet, denne mannen eller 
hans foreldre, siden han ble født blind?” (Joh. 
9, 2)

 Jesus svarte med å si:

”Verken denne mannen eller hans foreldre har 
syndet, men dette skjedde for at Guds gjern-
inger skulle bli åpenbart på ham.” (Joh. 9, 3)

 Poenget var selvsagt ikke at den blinde man-
nen eller hans foreldre var syndfrie. De var syndere på 
samme måte som alle andre mennesker. Men det var ikke 
på grunn av deres synder at den stakkars mannen var født 
blind.
 Disiplene hadde akseptert påstanden om at ”det 
går gode godt og onde dårlig”. Når de så den blinde man-
nen, var det naturlig at de tenkte som de gjorde. De så 
virkningen (mannen er blind) – og ut ifra det trakk de sin 
konklusjon om hvorfor: Han må være en synder. (Eller 
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mer korrekt: Hvis han er født blind, må det være hans 
foreldre som har syndet). De resonnerte fra virkning til 
årsak, med utgangspunkt i at ”det går gode godt og onde 
dårlig”.
 Jesus viste dem at denne måten å tenke på var 
feil. Blindheten var ikke en straff fra Gud. Det var heller 
ikke gledelig for Gud at han hadde det slik. Det ser vi ut 
ifra at Jesus faktisk gjorde noe med det. Han helbredet 
mannen slik at han kunne se (Joh. 9, 6-7).

Paulus

 I Det nye testamentet finnes enda et godt eksem-
pel på denne tenkemåten. Under et besøk i Jerusalem, blir 
Paulus arrestert uten at han egentlig har gjort noe galt. 
Han blir frikjent av romerne, men fordi han velger å anke 
til keiseren, blir han ført til Roma sammen med noen an-
dre fanger. På veien blir skipet utsatt for en storm. Det går 
på grunn ved Malta under dramatiske omstendigheter 
(Apg. 27).
 Over 270 mennesker hadde vært med skipet. 
Innbyggerne på Malta tar godt vare på dem, og de lager 
et bål for dem. Idet Paulus kaster noen kvister på ilden, 
kommer en giftslange ut fra kvistene og biter seg fast i 
hånden hans. Når lokalbefolkningen ser det, sier de:

”Denne mannen er utvilsomt en morder. Og 
selv om han ble reddet fra havet, lar rettferdig-
heten ham ikke få leve.” (Apg. 28, 4)

“Det går gode godt og onde dårlig” 
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 Her ser vi igjen hvordan de resonnerer fra 
virkning til årsak. De ser virkningen (Paulus er bitt av en 
giftslange – og vil trolig dø), og så trekker de en konklu-
sjon om årsaken: Han må være en stor synder, en morder. 
Han er blitt rammet av en stor ulykke – han må derfor ha 
gjort noe veldig galt. Paulus var imidlertid ingen morder 
som skulle føres til Roma for å få sin dødsdom. Han var 
en misjonær, som hele tiden jobbet for Gud og for sine 
medmenneskers beste. Maltesernes konklusjon var feil.
 Det som videre skjer med Paulus, viser igjen 
hvor feil det blir å trekke slutninger fra virkning til årsak:

”Men han ristet dyret av seg inn i ilden og fikk 
ingen skade av det. De ventet imidlertid at han 
skulle hovne opp eller plutselig falle om. Men 
etter at de hadde studert dette en lang stund 
og så at han ikke fikk noen skade, forandret de 
mening og sa at han var en gud.” (Apg. 27, 5-6)

 Den nye konklusjonen til malteserne var ikke 
mer riktig enn den første. Paulus var ingen gud. Men de 
fortsatte å resonnere på samme måte – fra virkning til år-
sak. Egentlig visste de ingenting om Paulus, bortsett fra at 
han var en skipbrudden fange, som var blitt bitt av en gift-
slange. Men de brukte den skjebne som rammet Paulus til 
å trekke sine konklusjoner, både om hvem Paulus var og 
hva han hadde gjort – og om hvordan den guddommelige 
rettferdighet fungerte.
 Denne episoden er et veldig godt eksempel på 
hvor feil denne tankemåten egentlig er. Hvis man bedøm-
mer noe ut ifra virkningen, kan man trekke en fullstendig 
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feil konklusjon om årsaken, altså om hvorfor. 

Job

 Sammenhengen mellom synd og lidelse er et at 
de mest sentrale temaene som diskuteres i Jobs bok. Dis-
kusjonen tar utgangspunkt i den skjebne som rammet en 
mann ved navnet Job. Men hvem var egentlig denne Job? 
 I Bibelen fremstilles Job som en like virkelig 
person som for eksempel Daniel eller Noah (jf. Esek. 14, 
14). Vi blir fortalt at han var en av de mest velstående og 
mektigste menn i sitt hjemland (Job 1, 3). Men det som 
gjorde Job til en virkelig stor mann i Guds øyne, var hans 
gudsfrykt og rettferdighet. I det første verset i boken står 
det om ham:

”Denne mannen var ulastelig og rettskaffen, 
han fryktet Gud og vendte seg bort fra det 
onde.” (Job 1, 1)

 Når Gud senere beskriver Job i denne boken, er 
det på samme måte – som den mest ulastelige, rettferdige 
og gudfryktige mann på jorden (se f.eks. Job 1, 8). Men 
den rettferdige mannen Job blir rammet av ulykker og 
lidelser som de fleste av oss trolig ville hatt store problem-
er med å bære. Tre av Jobs venner, Elifas, Bildad og Sofar, 
har fått høre om det som har skjedd med Job og kommer 
for å trøste ham. En hel uke sitter de sammen med ham 
uten å si et ord, fordi lidelsen hans er så stor.
 Hva var det som hadde skjedd med Job? På kort 
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tid hadde han mistet alle sine barn i en ulykke (Job 1, 
18-20). Alle dyrene hans var blitt røvet, og tjenerne hans 
var blitt drept (Job 1, 14-17). Job hadde mistet absolutt alt 
han eide og det som skulle være hans økonomiske sikker-
het. Ikke lenge etter blir han rammet av en alvorlig syk-
dom. Over hele kroppen har han byller og sår som gir 
sterke smerter og holder ham våken om natten (Job 2, 
7-8; 19, 20). I tillegg til den fysiske smerten, opplever Job 
den psykiske smerten fra at slekt og venner forlater ham 
og forakter ham (Job 19, 13-19). 
 Job føler seg ensom med sin smerte og sorg. På 
toppen av det hele er han tynget av spørsmålet om hvor-
for. Hvorfor døde hans barn? Hvorfor ble hans tjenere 
drept? Hvorfor ble budskapen hans røvet? Hvorfor er han 
blitt rammet av sykdom? – Hvorfor tillater Gud?
 Job kan ikke se noen grunn til hvorfor. Hans 
tre venner mener imidlertid at de har et svar. Slik de ser 
det, er ulykkene og lidelsene et resultat av Jobs synder. 
Ifølge vennenes teologi er lidelsene en straff fra Gud på 
grunn av synder Job har gjort. Men de tre vennene hadde 
ikke tilgang til å granske Jobs hjerte. De visste ikke hvilke 
synder han hadde begått eller ikke begått. Deres resonne-
ment var derfor basert på den samme tankegang som lå 
bak maltensernes resonnement om Paulus. De så virk-
ningen, og ut ifra den trakk de sin konklusjon om hvor-
for: Job lider – han må ha syndet.
 Som grunnlag for vennenes tenkemåte lå opp-
fatningen om at ”det går gode godt og onde dårlig”. Derfor 
måtte det nødvendigvis bety at Job hadde syndet – altså at 
han var ond – ettersom det nå gikk ham så dårlig.
 I Jobs bok finner vi flere utsagn fra vennene 
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som viser at de hadde dette grunnsynet på hvordan Guds 
rettferdighet fungerer. Som eksempel kan vi ta et sitat 
fra Elifas, der han forsøker å overbevise Job om at han er 
rammet på grunn av sine synder:

”Tenk etter, når gikk en uskyldig til grunne? 
Eller hvor er de rettskafne som noen sinne ble 
utslettet? [Altså: Det skjer ikke noe ille med de 
gode – ”det går gode godt”]. Jeg har ikke sett 
noe annet enn at de som dyrker misgjerning og 
sår elendighet, høster det samme [dvs. de onde 
høster misgjerning og elendighet]. Ved Guds 
pust går de til grunne, og ved Hans vredes ånde 
fortæres de [Altså: ”det går onde dårlig]...” (Job 
4, 7-9)

 I et liknende sitat forsøker Bildad å forklare 
hvorfor Jobs barn omkom og hvordan Guds rettferdighet 
fungerer:

”Vil Gud forvrenge dommen? Vil den allmek-
tige forvrenge rettferdigheten? Hvis dine søn-
ner hadde syndet mot Ham, så overlot Han 
dem til deres egen overtredelse...” (Job 8, 3-4) 
[Sagt med andre ord: De var onde, derfor gikk 
det dem dårlig.]

 Jobs venner mener at Guds rettferdighet funge-
rer etter prinsippet om at ”det går gode godt og onde dår-
lig” – det vil si at Gud lar det gå godt med de gode og 
dårlig med de onde. Når så Gud lar det gå dårlig med Job, 
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mener de det er fordi Job er ond, altså fordi han har syn-
det. Når Job protesterer mot deres påstander – for det gjør 
han – mener de at han angriper Guds rettferdighet, eller 
Guds måte å dømme på. De bruker derfor en masse tid 
på å forsvare Gud, eller rettere sagt det de mener er Guds 
prinsipper for rettferdighet.
 Etter hvert som samtalen utvikler seg, blir ven-
nene mye hardere og mer direkte i sine påstander om at 
Job er en stor synder. Alt som har skjedd med ham, er 
egentlig hans egen feil. All lidelsen er en straff fra Gud. 
Det er Guds tukt som skal føre ham til omvendelse. Slik 
argumenterer de. Snart er det en fjerde person som bland-
er seg inn i samtalen, en mann ved navn Elihu. Elihu er 
veldig krass i sine uttalelser, og det er tydelig hvordan han 
selv støtter vennenes teologi.
 Med tanke på alt Job hadde vært igjennom, er 
det ikke vanskelig å forstå at han opplevde samtalen med 
vennene som lite oppmuntrende. ”Nytteløse leger er dere 
alle sammen,” sa han til sine venner. ”Kunne dere bare tie 
helt stille, det ville tjene til visdom for dere.” (Job 13,4-5). 
Måten de nærmet seg problematikken på var i sterk kon-
trast til Jobs eget prinsipp, som han selv formulerte slik:

”Mot den som er fortvilet, skulle hans venn vise 
barmhjertighet, så han ikke forlater frykten for 
Den allmektige.” (Job 6, 14)

Spørsmålet om Jobs rettferdighet

 Det er særlig to problemstillinger som blir dis-
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kutert av Job og hans venner. Det første er spørsmålet om 
Jobs rettferdighet. – Er Job en rettferdig mann, eller er 
han en stor synder? Job selv mener at han er rettferdig. 
Dette irriterer vennene, som på sin side mener at han er 
en stor synder. For eksempel sier Elifas:

”Er ikke din ondskap stor, og er ikke dine mis-
gjerninger uten grenser? ... Derfor er det snarer 
rundt deg overalt, og plutselig gripes du av 
angst eller mørke, så du ikke kan se...” (Job 22, 
5. 10). (Legg merke til ordet derfor. – Jobs ond-
skap er stor – derfor skjer all denne elendig-
heten med ham.)

 Vennen Bildad mener Jobs gudsfrykt og opp-
riktighet er problemet. Job har syndet, og har ikke sitt 
forhold til Gud i orden. Han oppfordres derfor til å om-
vende seg:

”Hvis du bare oppriktig vil søke Gud og komme 
frem for Den allmektige med bønn om nåde, 
hvis du bare er ren og oppriktig, vil Han san-
nelig reise seg til det beste for deg og gjøre din 
rettferds bolig fullkommen.” (Job 8, 5-6)

 Løsningen på Jobs problem, er at han må om-
vende seg. Hvis han gjør det, vil alt bli bra. Men Job er 
altså uenig, og han holder fast på at han er rettferdig. Det 
er ikke en omvendelse han mangler.
 Når Job sier at han er rettferdig, sier han ikke 
at han aldri har syndet eller at han er mye bedre enn alle 
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andre. I dag ville han kanskje ha blitt beskylt for det, men 
han sier det ikke. I et av de mest kjente sitatene fra boken, 
sier han:

”For jeg vet at min Gjenløser lever...” (Job 19, 
25)

 Gjenløseren var et vanlig bilde som ble brukt om 
den lovede Frelseren, menneskenes stedfortreder, i Det 
gamle testamentet. Vi finner også at Job kjente til offer-
systemet, der syndofferet var et symol på Frelseren som 
skulle komme (Job 1, 5). Vi har dessuten et sitat der Job 
viser at han tror på en Gud som tilgir synd og ikke bare 
gjengjelder, eller slår ned syndere – slik som de greske 
gudene (se Job 7, 20-21). 
 Jobs rettferdighet var på samme måte som 
med Abraham: Job trodde Gud, og det ble regnet ham 
til rettferdighet (jf. Rom. 4, 3). I tillegg kan vi ut ifra 
beskrivelsen av Jobs liv og karakter se at han også levde 
ut sin tro i praksis. Job hadde en levende tro, ikke bare en 
bekjennelse (se Job 29-31). Når vi leser vennenes argu-
mentasjon, ser vi hvordan de gang på gang påstår at Job 
har gjort akkurat motsatt av det han selv sier. I spørsmålet 
om Jobs rettferdighet er det altså påstand mot påstand, 
Jobs påstand mot vennenes påstand. Noe av det mest fas-
cinerende med Jobs bok, er at det til slutt er Gud selv som 
griper inn og avgjør spørsmålet.
 Allerede i begynnelsen av boken finner vi et sitat 
hvor Gud sier:

”Har du rettet ditt hjerte inn mot Min tjener 
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Job? For det er ingen som ham på jorden, en 
ulastelig og rettskaffen mann, en som frykter 
Gud og vender seg bort fra det onde.” (Job 1, 8)

 Her beskriver Gud Job som det mest rettferdige 
mennesket i sin samtid, en mann som holder seg til Gud, 
gjør det som er rett og tar avstand fra det som er galt. 
Job er, ifølge Gud, ikke en mann som må oppfordres til 
omvendelse. Det er i denne tilstanden Job er når han blir 
rammet av alle ulykkene og lidelsene.
 Etter at Job og vennene har hatt sin lange disku-
sjon, svarer Gud Job ut fra en storm. Deretter sier Gud til 
Jobs venner:

”...dere har ikke talt rett om meg, slik Min tjener 
Job har.” (Job 42, 8)

 Gud kaller fortsatt Job for sin tjener. Selv om 
Jobs livsskjebne var forandret, var Guds forhold til ham 
og Hans vurdering av ham uforandret. Vi fortelles også at 
”Herren hadde behag i Job” (Job 42, 9). I spørsmålet om 
Jobs rettferdighet, hadde altså Job rett, mens vennene tok 
feil.

Spørsmålet om Guds rettferdighet

 Den andre problemstillingen som blir disku-
tert i Jobs bok, omhandler Guds rettferdighet. Her er 
spørsmålet: Lar Gud det gå gode godt og onde dårlig? 
Fungerer Guds rettferdighet etter dette prinsippet? Jobs 
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venner mener ja. Job mener nei.
 Elihu kommer her med en del interessante ut-
sagn. Han har ventet lenge før han bryter inn i disku-
sjonen, men når han først blander seg, har han mye han 
vil si. Av alle de involverte er han den som mest tydelig 
fremmer læren om at Gud lar det gå gode godt og onde 
dårlig. Han er dessuten veldig tydelig på at det han gjør, 
er å forsvare Gud, eller det han mener Gud står for. ”Vær 
tålmodig med meg litt til,” sier han, ”så skal jeg vise deg 
at det er enda mer å si på Guds vegne.” (Job 36, 2). I ett av 
sine utsagn ”på Guds vegne”, sier han om Guds rettferdig-
het:

”Må det være langt fra Gud å gjøre urett, fra 
Den allmektige å gjøre noen misgjerning. For 
Han gjengjelder mennesket etter hans gjerning, 
og Han lar mannen finne lønn ut fra hans ferd. 
Sannelig, Gud gjør aldri urett, Den allmektige 
forvrenger ikke retten.” (Job 34, 10-12)

 Her sier han veldig tydelig at Gud lar det gå gode 
godt og onde dårlig – ”Han [Gud] gjengjelder mennesket 
etter hans gjerning... Han lar mannen finne lønn ut fra 
hans ferd.” En god mann får god lønn, mens en ond mann 
får dårlig lønn – slik som Job. Elihu mener at Gud aldri 
gjør urett. Derfor blir det rett og rimelig at han lar det gå 
gode godt og onde dårlig. Elihu tolker følgelig Jobs pro-
tester som et angrep på Guds rettferdighet.
 Også i spørsmålet om Guds rettferdighet er det 
påstand mot påstand. På den ene siden står Jobs venner, 
som mener at Gud lar det gå gode godt og onde dårlig 
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– og at det dermed er en direkte sammenheng mellom 
synd og lidelse. På den andre siden står Job, som mener 
at vennenes teologi er feil. Når Gud omsider bryter inn i 
samtalen, avgjør Han også dette spørsmålet. Til Elifas sier 
han:

”Min vrede er opptent mot deg og de to ven-
nene dine, for dere har ikke talt rett om Meg, 
slik Min tjener Job har. Derfor skal dere nå ta 
dere sju okser og sju værer, gå til Min tjener 
Job og bære frem brennoffer for dere selv. Min 
tjener Job vil gå i forbønn for dere. Sannelig, 
ham vil Jeg ha behag i, så Jeg ikke skal gjøre 
med dere etter dårskapen deres. For dere har 
ikke talt rett om Meg, slik Min tjener Job har.” 
(Job 42, 8-9)

 Vennene hadde hevdet at Job måtte omvende 
seg. Nå hevder Gud at det er de som må omvende seg. 
Læren om at ”Gud lar det gå gode godt og onde dårlig”, 
og at det finnes en årsak-virkning-sammenheng mellom 
synd og lidelse, var feil. Med sine påstander hadde venne-
ne gitt et uriktig bilde av Gud og av Hans rettferdighet.
 Da Job kom med sine spørsmål om hvorfor, 
hadde vennene forsøkt å forsvare Gud. Ved ett tilfelle sier 
Job til dem:

”Vil dere fremme Guds sak med urettferdig tale 
og tale svik for å forsvare ham?” (13, 7)

 Det var nettopp det vennene hadde gjort. ”Dere 
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har ikke talt rett om Meg,” sa Gud til dem. De forsvarte 
Gud i forhold til sine egne teorier og forklaringsmodeller, 
ikke i forhold til hva som var sant.

Andre vurderingskriterier for rett og galt

 Vi kan lære svært mye fra Jobs bok, men noe av 
det viktigste vi kan ta med oss, er at Guds rettferdighet 
ikke fungerer etter prinsippet om at ”det går gode godt 
og onde dårlig”. Det finnes ingen lovmessig, eller direkte 
sammenheng mellom synd og lidelse.
 Hvis du noen gang skulle få en sykdom, oppleve 
en ulykke eller vanskeligheter, eller hvis du holder på med 
et arbeid som ser ut til å bli stanset – ikke tenkt at det kan-
skje er fordi Gud har noe imot deg eller at Han ikke bryr 
seg om deg lenger. Det samme gjelder hvis du ser andre 
som blir rammet av sykdom eller ulykke, eller at andres 
arbeid blir stanset. Ikke tenkt at det kanskje skjedde fordi 
de har gjort noe galt, eller fordi Gud har noe imot arbeid-
et deres – og at vi derfor også bør ta avstand fra det og det 
de står for.
 Dette betyr selvsagt ikke at alt vi selv og andre 
gjør er riktig. Men det finnes andre kriterier vi må bruke 
når vi skal bedømme hva som er rett eller galt. Det er ikke 
den skjebne som rammer et menneske, som skal være 
vurderingsgrunnlaget for om det er en rettferdig eller 
urettferdig person. Det eneste vurderingsgrunnlaget Gud 
har gitt oss, er De ti bud og Bibelen.
 Hvis vi resonnerer fra virkning til årsak, kan vi 
få en helt feil konklusjon – slik som malteserne om Pau-
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lus. Vi kan derfor ikke bedømme noe ut ifra en persons 
skjebne, verken når det gjelder oss selv eller andre.
 Bibelen gir en rekke eksempler på at det kan gå 
dårlig med gode mennesker: Stefanus, døperen Johannes, 
Paulus, Elisja, Jonathan og – ikke minst – Job, for å nevne 
noen. Heller ikke må vi glemme Jesus, da Han ble kors-
festet (jf. Matt. 27, 41-43). Tilsvarende finner vi mange 
eksempler – både historisk og fra vår egen tid – på at det 
går godt med onde mennesker. Jesus sa om Faderen:

”Han lar sin sol gå opp over onde og gode, og 
Han lar det regne over rettferdige og urettfer-
dige.” (Matt. 5, 45)

 Dette er et uttrykk for Guds kjærlighet i praksis, 
og viser Hans tålmodighet med menneskene – med alle 
mennesker.
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