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Hvem står bak?

Jobs bok berører også spørmålet om hvem som står 
bak. Hvem stod bak alle Jobs lidelser? Og kanskje 
like viktig: Hvem står bak ulykker, lidelser, 
sykdom og hendelser i verden forøvrig? Det finnes 
mange sterke meninger om saken, men også mye 
usikkerhet. Den som oftest får skylden, er Gud – 
den Gud Bibelen beskriver som ”kjærlighet” (1. 
Joh. 4, 8).

Del 2

Hvem står bak?
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Et eksempel fra vår egen tid

 I november 2006 publiserte Dagbladets nett-
utgave en artikkel som omhandlet naturkatastrofer og 
hvordan mennesker finner forklaringer på dem i religion 
og overtro. I artikkelen blir det gitt noen eksempler på 
hvordan personer fra ulike religioner rundt omkring 
i verden forklarer hvorfor de forskjellige katastrofene 
har funnet sted. Blant annet nevnes tsunamien i Sørøst-
Asia i 2004, hvor over 280.000 mennesker omkom. I den 
forbindelse var det også i Norge noe debatt om hvorvidt 
dette kunne være Guds straff over den delen av verden.
 Et annet eksempel som trekkes frem i artikkelen, 
er orkanen Kathrina, som rammet de sørøstlige delene av 
USA i august 2005. Om lag 1500 mennesker omkom og 
flere tusen ble hjemløse. Det er denne naturkatastrofen 
som brukes i tittelen på den aktuelle artikkelen: Orkan-
en Kathrina var Guds straff for abort. Bakgrunnen er en 
uttalelse fra en kristen gruppe i USA, kalt Columbian 
Christians for Life. I artikkelen blir det sitert deler av en 
uttalelse fra dem, som de skal ha kommet med da New 
Orleans ble rammet av orkan og oversvømmelse:

”ABORT ER EN NASJONAL SYND. (...) 
Orkanen Kathrina er helt klart en regional 
katastrofe, og den har allerede fått nasjonale 
konsekvenser. Be om forlatelse, Amerika (...) og 
vend dere mot den eneste som kan redde oss, 
herren Jesus Kristus.” 1

1 http://www.dagbladet.no/magasinet/2006/11/09/482388.html
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 Gruppen mente at hensikten med orkanen var å 
ramme fem abortklinikker i området. De fant også støtte 
for sin påstand i et satelittbilde av orkanen som kunne 
minne om et foster.
 Det var også andre religiøse forklaringer på 
hvorfor USA ble rammet av orkanen Kathrina. Lederen 
for Nation of Islam i USA, Luis Farrakhan, hevdet det 
skjedde som en følge av USAs utenrikspolitikk. Han 
mente USA snarest måtte forandre kurs før rettferdig-
hetens Gud brakte flere naturkatastrofer.
 Dette er kun noen få eksempler fra en rekke 
liknende uttalelser. Mennesker som ikke kjenner Gud, vil 
kanskje lure på hvordan Han egentlig er. – Hvordan er 
Bibelens Gud? Er det Han som sender naturkatastrofer 
over jorden? Og sykdom? Og andre ulykker? Eller sagt 
med andre ord: Er det Gud som står bak?

Job og vennene mener Gud står bak

 Spørsmålet om hvorfor ting skjer, er et vanske-
lig tema. Det er et tema som har flere sider. Vi vil her 
fokusere på én av sidene – med utgangspunkt i Jobs bok.
 Job hadde vært en velstående mann. Han hadde 
syv sønner og tre døtre, 7000 sauer, 3000 kameler, 1000 
okser, 500 esler og mange tjenere som tok seg av eien-
dommen hans. Så skjer den ene ulykken etter den andre: 

t Oksene og eslene blir røvet, og tjenerne 
som passer dem, blir drept (Job 1, 14-15)
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t Sauene og flere tjenere blir drept av lynned-
slag (Job 1, 16)

t Kamelene blir røvet, og tjenerne drept (Job 
1, 17)

t Jobs barn omkommer idet en sterk storm 
plutselig kommer fra den andre siden av ørken-
en og river hustaket ned over dem (Job 1, 18-
19)

t Job selv blir kort etter rammet av en alvor-
lig, smertefull sykdom. Han er blitt ensom, for-
latt og fattig (Job 2, 7-8)

 Hvis vi skal oppsummere Jobs lidelser, handler 
de om røvere (eller tyveri av eiendom), drap (av tjener-
ne), naturkatastrofer (lyn og sterk storm – kanskje en or-
kan?) som dreper både dyr og mennesker, samt sykdom. 
En stor del av Jobs bok handler om hvorfor. Job og venne-
ne er uenige om hvorfor dette skjer med Job. Men én ting 
er de enige om: Det er Gud som står bak. Fra Job selv har 
vi den kjente uttalelsen:

”Naken kom jeg ut av mors liv, naken skal jeg 
vende tilbake. Herren gav, Herren tok. Herrens 
navn være lovet.” (Job 1, 21)

 Senere, etter hvert som han blir mer fortvilet, 
uttrykker Job denne overbevisningen med blant annet 
følgende utsagn:
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”Den allmektiges piler sitter i meg. Min ånd 
drikker av deres gift. Guds redsler fylker seg 
mot meg.” (Job 6, 4)

”...så skal dere vite at det er Gud som har tatt 
min rett fra meg, Han har fanget meg i sitt 
garn...” (Job 19, 6)

”...vær meg bare nådig, dere mine venner, for 
Guds hånd har rammet meg.” (Job 19, 21)

 Også i utsagnene fra Jobs venner, finner vi troen 
på at Gud står bak. For eksempel sier Elifas:

”Er det på grunn av din gudsfrykt Han tukter 
deg og stiller deg til doms? Er ikke din ondskap 
stor, og er ikke dine misgjerninger uten grense? 
... Derfor er det snarer rundt deg overalt, og 
plutselig gripes du av angst eller mørke...” (Job 
22, 4-5. 10-11)

 Sofar sier:

”...Du må forstå at Gud krever mindre av deg 
enn din misgjerning fortjener.” (Job 11, 6)

 Jobs venner fremlegger en rekke argumenter for 
å overbevise Job om at Gud har sendt disse plagene over 
Job fordi han er en synder. Job benekter deres årsaks-
forklaring. Men alle er altså enige om at det er Gud som 
står bak, selv om de er svært uenige hvorfor.
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En samtale mellom Gud og Satan

 I Jobs bok kan vi også lese om to samtaler som 
finner sted mellom Gud og Satan. I den første spør Gud 
Satan om han har lagt merke til Hans rettferdige tjener 
Job. Satan svarer med å så tvil om grunnlaget, eller motiv-
ene for Jobs rettferdighet:

”Er det virkelig slik at Job frykter Gud for intet? 
Har du ikke satt et vern rundt ham, hans hus 
og alt det han har på alle kanter? Hans henders 
gjerninger har du velsignet, og hans eiendom 
blir bare større i landet. Men rekk bare ut din 
hånd og slå alt det han har, så vil han helt sik-
kert forbanne deg rett fremfor Ditt ansikt.” (Job 
1, 9-11)

 Det er etter at denne samtalen har funnet sted, 
at Job mister sine barn, tjenere og dyr. Likevel synder han 
ikke mot Gud (Job 1, 20-22). En ny samtale finner så sted 
mellom Gud og Satan. Igjen spør Gud om Satan har lagt 
merke til Hans rettferdige tjener Job. Deretter sier Gud 
om Job:

”Ennå står han fast i sin ulastelighet. Du fikk 
Meg til å ødelegge ham uten grunn.” (Job 2, 3)

 Satan fortsetter imidlertid med å så tvil om Jobs 
motiver. Han oppfordrer Gud nok en gang til å rekke ut 
sin hånd og skade Job:
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”Men rekk ut Din hånd og rør ved hans bein og 
hans kjøtt, så vil han helt sikkert forbanne Deg 
rett fremfor Ditt åsyn.” (Job 2, 5)

 Kort etter blir Job rammet av sykdom, av smerte-
fulle byller over hele kroppen.
 I disse sitatene finner vi utsagn både fra Gud 
og fra Satan som sier at Gud stod bak de lidelsene og 
ulykkene som rammet Job og hans familie. Vi har Satan 
som sier: 

”Men rekk bare ut Din hånd og slå alt han har...” 

”...rekk ut Din hånd og rør ved hans bein og 
hans kjøtt...”

 Vi har også Gud selv som sier:

”Du fikk Meg til å ødelegge ham uten grunn.”

 Hvis vi skal forklare – med Bibelen som grunn-
lag – hvem som står bak ulykker, sykdom og andre nega-
tive hendelser, kan vi fint plukke ut et sitat fra Jobs bok – 
enten fra Job, fra vennene, fra Satan eller fra Gud – og si at 
Skriften viser at Gud står bak. Utsagnene står unektelig i 
Bibelen. Hvis vi ser på disse sitatene som sannhetsgrunn-
lag i seg selv, vil det være naturlig å konkludere med at det 
var Gud som sendte stormet som fikk hustaket til å falle 
ned over Jobs barn; at det var Gud som lot lynet slå ned på 
Jobs sauer og tjenere; at det var Gud som ledet røverflok-
ker til å plyndre og slå i hjel. Imidlertid finnes det også 
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andre sitater i Jobs bok som viser at denne konklusjonen 
er feil.

Gud gir en tillatelse

 Etter at Satan, i den første samtalen mellom ham 
og Gud, har bedt Gud om å rekke ut sin hånd og slå alt det 
Job har, sier Gud til Satan:

”Se, alt han har, er i din hånd. Bare mot ham 
selv får du ikke rekke ut din hånd.” (Job 1, 12)

 Dette utsagnet gir enda en mulig forklaring på 
hvem som står bak. Vi kan derfor spørre: Er det Guds 
hånd, eller er det Satans hånd som slår alt det Job har? – 
Er det Gud eller Satan som står bak?
 I sin første anklage mot Job sier Satan:

”Er det virkelig slik at Job frykter Gud for intet? 
Har Du ikke satt et vern rundt ham, hans hus 
og alt det han har på alle kanter? Hans henders 
gjerning har du velsignet, og hans eiendom blir 
bare større i landet...” (Job 1, 9)

 Selv om Satans påstand om motivet for Jobs 
rettferdighet er feil, har han rett i at Gud har velsignet Job. 
Han har også rett i at Gud har ”satt et vern rundt ham, 
hans hus og alt det han har på alle kanter”. Gud hadde 
beskyttet Job. Han hadde velsignet ham, og Han hadde 
vernet om ham og hans eiendom.
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 Det som skjer under samtalen mellom Gud og 
Satan, er at Satan får en tillatelse. Gud sier til ham:

”Se, alt han har er i din hånd. Bare mot ham 
selv får du ikke rekke ut din hånd.” (Job 1, 12)

 Gud lar Satan få tilgang til hele Jobs eiendom. 
Men Job selv får han ikke røre. Etter at at Satan har fått 
denne tillatelsen, går han bort fra Gud. Ikke lenge etterpå 
mister Job sine dyr, sine tjenere og sine barn.
 I den andre samtalen som finner sted mellom 
Gud og Satan, oppfordrer Satan nok en gang Gud til å 
rekke sin hånd ut mot Job, og denne gangen mot Job di-
rekte. Gud svarer med å gi Satan en ny tillatelse:

”Se, han er i din hånd, men spar hans liv.” (Job 
2, 6)

 I den første tillatelsen fikk ikke Satan lov til å 
røre Job. Nå får han lov. Men han får ikke ta hans liv. Der 
går grensen. Vi blir så fortalt at Satan er snar til å benytte 
seg av tillatelsen til å gjøre det som ligger ham på hjertet: 

”Så gikk Satan bort fra Herrens åsyn, og slo Job 
med smertefulle byller fra isse til fotsåle.” (Job 
2, 7)

 Dette sitatet er trolig det som mest tydelig viser 
hvem som står bak Jobs lidelser og tap. Vi blir fortalt at 
det er Guds fiende, Satan, som står bak. Gjennom sin 
handlemåte med den uskyldige mannen Job, viser Satan 
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hva som bor i hans hjerte, og hvordan han har til hensikt 
å ødelegge mennesker og Guds skaperverk for således å 
påføre Gud og mennesker smerte. Det er nettopp dette 
han oppnår ved sine handlinger.
 Jobs bok viser oss altså at det er Satan som står 
bak naturkatastrofer og ulykker, død, plyndring, sykdom 
og smerte. Boken gir oss et innblikk i hvordan han bruker 
både naturkrefter, mennesker og sykdomsfremkallende 
mikrober til å påføre mennesker lidelser – og han gjør det 
så ofte han har mulighet. Det er bare Gud som begrenser 
hans handlinger og beskytter menneskene.

Tillatelsens muligheter og begrensninger

 Job og vennenes oppfatning om at lidelsene var 
et resultat av Guds hånd, var feil. Deres konklusjon var 
basert på en gal teori om hvordan ting henger sammen. 
Gud er kjærlighet. Han ønsker ikke å påføre sine skap-
ninger lidelse. At Satan ba Gud om å rekke ut sin hånd 
og slå Jobs eiendom og røre ved hans kjøtt, er ikke det 
samme som å si at Gud faktisk gjorde det. Det kan kun ses 
på som et forslag fra Satan og et uttrykk for hans tenke- 
og handlemåte, ikke som en beskrivelse av hva som fak-
tisk skjedde.
 Det var Satan som stod bak ulykkene. Gud gav 
ham en tillatelse, men Han ba aldri Satan om å gjøre de 
tingene han gjorde. Det er to forhold som kan være vik-
tige å huske på i denne sammenheng, nemlig det Satan 
kunne ha gjort mot Job, men som han valgte ikke å gjøre, 
og det Satan gjerne skulle ha gjort mot Job, men som Gud 
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ikke tillot ham å gjøre.
 Det første punktet viser til at Satan kunne ha 
valgt å ramme Job på mange andre måter enn han gjorde. 
Han kunne også ha brukt andre mikrober for å gjøre Job 
syk. Men når vi ser på de ulykkene som rammet Job og 
hva de egentlig innebar, kan det likevel se ut som om han 
valgte noen av de verste ulykker han kunne finne på. 
 Poenget er at Satan kan velge å gjøre noe, og han 
kan velge å la være. Mange mennesker opplever usikker-
het og forvirring på dette området, særlig hvis de bedøm-
mer en persons rettferdighet, handlinger eller forkyn-
nelse ut ifra hvilken skjebne som rammer vedkommende 
(jf. Del 1). Men selv om en person ikke blir rammet av 
en ulykke, betyr ikke det nødvendigvis at vedkommende 
er mer beskyttet av Gud enn andre som blir rammet. Sa-
tan må ikke påføre mennesker ulykker. Han kan la være 
å ramme en person dersom han finner det for godt – og i 
mange tilfeller kan det synes å tjene hans sak bedre.
 Mennesker som åpent og aktivt motarbeider 
Gud og det Han står for, kan derfor nyte velstand, fred og 
lykke – selv om Gud har trukket sin beskyttelse tilbake 
fra dem. Tilsvarende kan en person forkynne en lære 
som bryter med det Gud står for, og likevel kan det se ut 
som om han blir velsignet og at Gud er med ham. Hvis vi 
bedømmer noe ut ifra en persons skjebne, kan vi altså få 
en fullstendig feil konklusjon.
 Det andre punktet handler om det Satan gjerne 
skulle gjort mot Job, men som Gud ikke tillot ham å gjøre. 
Dette viser til at Gud setter grenser for Satans handlinger. 
Etter den første samtalen med Gud, fikk Satan ikke lov til 
å røre ved Job. Uansett hvor sterkt han måtte ha ønsket 
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det, var han ikke i stand til å krumme et hår på Jobs hode. 
Etter den andre samtalen fikk han lov til det. Men selv 
da Job ble rammet av sykdom, holdt Gud sitt vern rundt 
ham. Satan hadde ingen mulighet til å ta Jobs liv. Gud 
tillot det ikke. 
 Et sitat som imidlertid kan være vanskelig å for-
stå, er Guds utsagn om at Han har ødelagt Job. I den an-
dre samtalen med Satan sier Han:

”Du fikk Meg til å ødelegge ham uten grunn.” 
(Job 2, 3)

 Hvorfor sier Gud her at det var Han som ødela 
Job når det var Satan som stod bak ødeleggelsene?

Sangen om Guds vingård

 I Jesajas bok finner vi en sang som kan være 
til stor hjelp for å forstå problemutsagn av den typen vi 
finner i Job 2, 3. Sangen kan også være nyttig for å forstå 
spesielle hendelser i Bibelen, for eksempel fra Israels his-
to-rie og ørkenvandringen. Sangen i Jesajas bok er egent-
lig en lignelse, det vil si et bilde som skal gjøre budskapet 
enklere å forstå. Illustrasjonen som brukes er en vingård, 
Guds vingård.

”La meg nå synge for min elskede, min elskedes 
sang om Hans vingård:

Min elskede hadde en vingård på en overmåte 
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fruktbar høyde. Han grov den om og renset den 
for stein. Han plantet edle vintrær i den. Midt i 
den bygde Han et tårn og hogg ut en vinpresse 
der. Så forventet Han at den skulle gi druer, 
men råtten frukt var alt den bar. 

Og nå, du som hører til i Jerusalem og du mann 
av Juda, døm nå mellom Meg og Min vingård. 
Hva mer var det å gjøre for Min vingård, som 
ikke Jeg har gjort med den? Når Jeg forventet at 
den skulle gi druer, hvorfor gav den ikke annet 
enn råtten frukt?

Nå skal dere får vite hva Jeg skal gjøre med Min 
vingård: Jeg tar bort gjerdet rundt den, så den 
blir beitet snau. Jeg river ned muren omkring 
den, så den blir nedtråkket. Jeg legger den øde. 
Den blir ikke beskåret eller hakket opp, men 
det skal vokse opp tornekratt og tornebusker. 
Skyene befaler Jeg at de ikke lar regnet falle på 
den.” (Jes. 5, 1-6)

 Denne sangen, eller lignelsen, ble fremlagt i en 
bestemt kontekst. Den ble fortalt til israelittene etter at 
de i flere generasjoner hadde vendt seg bort fra Gud og 
tilbedt avguder og gjort handlinger som var imot Guds 
grunnleggende prinsipper for rett og rettferdighet. Jesaja 
forteller også hva lignelsen betyr:

”For vingården til hærskarenes Herre er Israels 
hus, og mannen av Juda er det Han har plantet 
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og det Han fryder seg ved. Han forventer 
rettferdig dom, men se, det var bare blodsut-
gytelse, og rettferdighet, men se, det var bare 
nødrop.” (Jes. 5, 7)

 Vingården var et bilde på Guds folk. Gud hadde 
ført israelittene ut fra slaveriet i Egypt og inn i Kanaan. 
Kanaan var et godt land, fruktbart og rikt på naturressurs-
er. Gud gav israelittene forskjellige lover og forskrifter, og 
Han gav dem helligdomstjenesten. Han lot dem også få 
vite hvordan Han ville tilgi dem og forandre deres hjerter 
til det bedre dersom de ville overgi seg helt til Ham og ta 
imot Hans frelsestilbud.
 Kort sagt kan vi si at Gud hadde gjort absolutt 
alt Han kunne for at det folket Han hadde utvalgt, skulle 
ha det bra og for at de skulle bære god frukt. Den frukten 
Han så forventet at de skulle bære, var rettferdighetens 
frukter. Alt var lagt til rette fra Guds side for at det skulle 
kunne skje. Likevel bar vingården råtten frukt. Når Gud 
så på sitt folks frukter, fant Han bare blodsutgytelse og 
handlinger som skapte nødrop. I lignelsen sier vingård-
ens herre:

”...døm nå mellom Meg og Min vingård. Hva 
mer var det å gjøre for min vingård, som ikke 
jeg har gjort med den? Når Jeg forventet at den 
skulle gi druer, hvorfor gav den ikke annet enn 
råtten frukt?” (Jes. 5, 4)

 Det blir gitt en oppfordring om å bedømme 
saken, om å dømme mellom vingårdens herre og hans 
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vingård. Var det noe vingårdens herre hadde forsømt el-
ler burde gjort annerledes for at vingården hans skulle 
bære god frukt? Fra beskrivelsen vi finner i lignelsen, ser 
vi at det ikke var det. Området var fruktbart. Vingårdens 
herre hadde fjernet alle steiner og det som ville hindre 
vintrærne fra å vokse. Han hadde plantet gode vintrær og 
bygd et vakttårn. Han hadde med andre ord gjor alt han 
kunne gjøre for at trærne skulle gi ham god frukt. Han 
hadde derfor grunn til å forvente god frukt.
 Til tross for alt dette uteble resultatet. Vingården 
var ikke bare fruktløs, men den bar råtten frukt. Hadde 
den noen grunn til det? Vi blir neppe forundret over at 
vingårdens herre stiller spørsmålet: ”Hvorfor ga den ikke 
annet enn råtten frukt?” I sangen fortelles vi hva eieren nå 
vil gjøre med sin vingård:

”Nå skal Jeg la dere få vite hva Jeg skal gjøre 
med Min vingård: Jeg tar bort gjerdet rundt 
den, så den blir beitet snau. Jeg river ned muren 
omkring den, så den blir nedtråkket. Jeg legger 
den øde...” (Jes. 5, 5)

 Så langt var vingården blitt beskyttet av et gjerde. 
Utenfor var det ville dyr, men så lenge gjerdet stod, kunne 
de ikke komme nær vintrærne. Men i det øyeblikk vin-
gårdens herre tok bort den beskyttende muren, kunne de 
ville dyrene fritt gå inn i vingården. Konsekvensen ville 
bli at vingården ble beitet snau og nedtråkket.
 Denne lignelsen gir en svært god illustrasjon av 
den aktuelle problemstillingen. Det er ikke vanskelig å se 
at det er de ville dyrene som ødelegger vingården. Like-
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vel sier vingårdens herre: ”Jeg legger den øde” (Jes. 5, 6). 
Hvorfor sier han at det er han som legger den øde når det 
er de ville dyrene som utfører ødeleggelsen? Jo, fordi han 
både har makt til å beskytte sin vingård og makt til å la 
være.
 De ville dyrene var hele tiden til stede. Kanskje 
var de utsultet og lengtet etter å spise fra den fruktbare 
høyden der vingården lå. Men vingårdens herre hadde 
bygd en mur rundt sin vingård som hindret dem i å gjøre 
det de hadde lyst til. Det var han som hindret dem fra 
å skade vintrærne. Men da vingården – i strid med hva 
man kunne forvente – kun bar frem råtten frukt, bestemte 
vingårdens herre seg for å ta bort gjerdet. Det var da in-
genting som kunne holde dyrene tilbake. Det var ikke 
vingårdens herre som ledet villdyrene inn i vingården 
og fikk munnen deres til å bite av plantene, men han gav 
dem en mulighet, en tillatelse.
 Vingårdens herre hadde altså makt til å beskytte 
sin vingård og makt til å la være. Derfor kunne han si: 
”Jeg legger den øde.” – selv om det ikke var han som stod 
bak selve ødeleggelsene.

Da israelittene ble angrepet av giftslanger

 Sangen om Guds vingård er et godt redskap for å 
analysere andre hendelser i Bibelen som kan være vanske-
lige å forstå, særlig i forhold til hvorfor de skjer på den 
måten de gjør. Under israelittenes ørkenvandring fant det 
sted en rekke dramatiske hendelser. En av disse skjedde 
da de etter 40 år i ørkenen omsider var på vei tilbake mot 
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Kanaan for å innta det lovede land. På veien ønsker de å 
reise gjennom landet Edom, men Edoms konge gir dem 
ikke tillatelse til å gjøre det. De må derfor ta en omvei, og 
igjen må de vende ryggen mot Kanaan. De drar sørover 
mot Rødehavet, gjennom ødemarken. Her blir deres tro 
og tålmodighet satt på en stor prøve, og det er nå den 
spesielle hendelsen finner sted:

”Så brøt de opp fra fjellet Hor og la ut på veien 
mot Rødehavet for å komme rundt landet 
Edom. Mens de var på veien, ble folket utålmo-
dige i sin sjel. Folket klaget mot Gud og mot 
Moses og sa: ”Hvorfor har dere ført oss opp fra 
Egypt for å dø i ørkenen? For her finnes det 
verken brød eller vann, og vår sjel vemmes ved 
dette usle brødet [mannaen].

Da sendte Herren giftslanger inn blant folket, 
og de bet folket. Da døde mange av israels-
folket. Derfor kom folket til Moses og sa: ”Vi 
har syndet, for vi har talt mot Herren og mot 
deg. Gå i forbønn til Herren at Han må ta slan-
gen bort fra oss.” Så gikk Moses i forbønn for 
folket. Da sa Herren: ”Lag deg en giftslange og 
sett den på en stang! Da skal det skje: Hver den 
som er bitt og ser på den, skal leve.”” (4. Mos. 
21, 4-8)

 Israelittene gav Gud og Moses skylden for at de 
kanskje kunne komme til å dø av tørst eller sult i ørkenen. 
De hadde helt glemt at de 40 år tidligere hadde stått ved 
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grensene til Kanaan, men likevel nektet å innta landet 
fordi de ikke stolte på Gud. Det var dette som var årsaken 
til den 40 år lange ørkenvandringen. De hadde ønsket seg 
døden i ødemarken, og Gud lot dem få sitt ønske oppfylt. 
Likevel hadde Gud hele tiden sørget for dem i disse 40 
årene. Han hadde dekket deres behov for mat og vann. 
Men nå syntes de å ha glemt hvilken stor velsignelse dette 
egentlig var. De var misfornøyde og klaget over Guds løs-
ninger. Det var da det skjedde:

”Da sendte Herren giftslanger inn blant folket, 
og de bet folket. Da døde mange av israels-
folket.” (4. Mos. 21, 6)

 Det vi får beskrevet, er en svært alvorlig hendel-
se. Men det vi også ser, er at folket ikke klager på Gud når 
dette skjer – slik de, uten grunn, hadde gjort tidligere. Nå 
går de i stedet til Moses og bekjenner at de har syndet, 
noe som viser at de var fullt klar over at anklagene mot 
Gud og Moses var urettferdige og alvorlige. De hadde 
blant annet anklaget Gud for å ville påføre dem lidelser. 
Men de forstår at de selv er årsaken til at slangene har 
kommet.
 Men folket vet også at de kan få hjelp hos Gud. 
De ber Moses om å gå i forbønn for seg. Selv om også Mo-
ses er blitt urettferdig behandlet, går han villig i forbønn 
for folket. Gud ber så Moses om å lage en kobberslange, 
og forteller hvordan de som er blitt bitt av giftslangene, 
kan bli friske hvis de ser på den. Selvsagt var det ikke 
noe magisk med selve kobberslangen. Det var derimot 
et spørsmål om tillit til Gud og Hans ord. Hver gang en 
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israelitt som var blitt bitt av en giftslange, så på kobber-
slangen, var dette en troshandling som viste at han hadde 
tillit til at Gud ville gjøre det Han hadde lovet: Han ville gi 
dem liv og helse tilbake. Hendelsen med kobberslangen 
er en god illustrasjon på Jesus og hva Gud vil gjøre for 
dem som tror på Ham (jf. Joh. 3, 14-18).
 Det som imidlertid er mest interessant i vår 
sammenheng, er sitatet om at Herren sendte giftslanger 
inn blant folket, slik at mange døde da de ble bitt av dem:

”Da sendte Herren giftslanger inn blant folket, 
og de bet folket. Da døde mange av israels-
folket.” 

 Hvis vi ser på dette sitatet i seg selv, kan vi lett 
sitte igjen med det inntrykk at Gud ble sint på israelittene 
og ledet giftslangene inn i leiren for å påføre dem skade. 
Men hvis vi betrakter hendelsen i lys av Sangen om Guds 
vingård, så ser vi at det er den samme problematikken vi 
møter også her:
 Israelittene, Guds utvalgte folk, bar dårlig frukt. 
Anklagene mot Gud viste at de hadde en grunnleggende 
sterk mistillit til Ham. Vi kan sikkert stille spørsmålstegn 
ved hvorvidt de var i stand til å innta Kanaan slik de nå 
var, eller om de ville gjenta den samme feilen som deres 
forfedre hadde gjort 40 år tidligere? Nå bar de i hvert fall 
dårlig frukt, til tross for alt Gud hadde gjort for dem. 
Vingårdens herre sa derfor:

”Hva mer var det å gjøre for Min vingård, som 
ikke Jeg har gjort med den? Når Jeg forventet 
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at den skulle gi druer, hvorfor gav den ikke 
annet enn råtten frukt? Nå skal jeg la dere få 
vite hva Jeg skal gjøre med Min vingård: Jeg tar 
bort gjerdet rundt den, så den blir beitet snau. 
Jeg river ned muren omkring den, så den blir 
nedtråkket. Jeg legger den øde...” 

 I over 40 år hadde Gud beskyttet israelittene mot 
giftslanger og andre farlige dyr som holdt til i de øde om-
rådene hvor israelittene vandret. Når Moses senere min-
ner folket på hvordan de ble ledet ut av Egypt til Kanaan, 
gir han blant annet en kort beskrivelse av hvordan om-
rådene var:

”Det var Han [Gud] som førte deg gjennom 
den store og forferdelige ørkenen, gjennom 
områder med giftige slanger og skorpioner.” (5. 
Mos. 8, 15)

 Giftslangene var der hele tiden. Men de kunne 
ikke komme nær israelittene ettersom Gud beskyttet 
dem. Det var et gjerde som hindret dem fra å skade Hans 
vingård. Men da gjerdet ble tatt bort – på grunn av den 
råtne frukten på vintrærne – fikk de mulighet til å komme 
inn i leiren. Mange israelitter ble bitt og døde.
 Selv om det står at Herren sendte giftslanger inn 
blant folket, var det ikke Han som kalte på slangene og 
ledet dem inn i leiren. Vingårdens Herre hadde makt til 
å beskytte sin vingård, og Han hadde makt til å la være. 
Derfor kunne Han si: ”Jeg legger den øde.” Men selve 
ødeleggelsen var det Hans fiende som stod bak.
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Hvem stod bak?

 Vi kan nå vende tilbake til Jobs bok og igjen se 
på den første samtalen mellom Gud og Satan – denne 
gang i lys av lignelsen om Guds vingård.

”Da svarte Satan Herren med å si: ”Er det virke-
lig slik at Job frykter Gud for intet? Har du ikke 
satt et vern rundt ham, hans hus, og alt det han 
har på alle kanter? Hans henders gjerning har 
Du velsignet og hans eiendom blir bare større i 
landet. Men rekk bare ut din hånd og slå alt det 
han har, så vil han helt sikkert forbanne deg rett 
fremfor Ditt åsyn!” Herren sa til Satan: ”Se, alt 
han har er i din hånd. Bare mot ham selv får du 
ikke rekke ut din hånd!” Så gikk Satan bort fra 
Herrens åsyn.” (Job 1, 9-12)

 Når Sangen om Guds vingård nå knyttes til Jobs 
bok, er det ikke for å skape inntrykk av at Gud tok bort 
sin beskyttelse – sitt gjerde – fra Job fordi Job hadde båret 
råtten frukt og derfor måtte omvende seg. Det er dette 
Jobs venner mener er grunnen til at Gud rammer Job 
med plager. Men, som vi så i Del 1, Jobs venner har en 
uriktig forståelse av Gud og av hvordan ting henger sam-
men. Dette er også noe Gud senere irettesetter dem for. 
 Hensikten med å trekke inn Sangen om Guds 
vingård her, er derimot å vise at problemtekster – slik som 
der det står at Guds hånd skulle ramme Job, eller når Gud 
sier: ”Du fikk Meg til å ødelegge ham uten grunn” – ikke 
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behøver å være problem-tekster. Det kan heller betraktes 
som en slags ”talemåte”. Vi finner dette flere steder i Det 
gamle testamentet. Som eksempler kan nevnes utsagnet 
om at Gud skal kalle på babylonerne for å ødelegge Judea, 
eller der Gud kaller Babylons konge, Nebukadnesar, for 
sin tjener (Jer. 25, 9-10). Et annet kjent eksempel er ut-
sagnet om at Gud forherdet faraos hjerte (2. Mos. 7, 3-4; 
9, 12). Interessant her er at det i andre vers står at det var 
farao som forherdet seg selv (2. Mos. 3, 20; 8, 15; 9, 34-
35).
 Også den andre samtalen som fant sted mellom 
Gud og Satan, kan bli mer forståelig i lyset fra lignelsen 
om Guds vingård:

”Da sa Herren til Satan: Har du rettet ditt 
hjerte inn mot Min tjener 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. Ennå står han fast i sin ulaste-
lighet. Du fikk Meg til å ødelegge ham uten 
grunn.” Da svarte Satan: ”Hud for hud! Men alt 
det en mann har, vil han gi for sitt liv. Men rekk 
ut Din hånd og rør ved hans bein og hans kjøtt, 
så vil han helt sikkert forbanne Deg rett fremfor 
Ditt åsyn.” Herren sa til Satan: ”Se, han er i din 
hånd, men spar hans liv.” Så gikk Satan bort fra 
Herrens åsyn, og slo Job med smertefulle byller 
fra isse til fotsåle.” (Job 2, 3-7)

Spørsmålet om hvorfor Gud lot Satan få tillatelse til å 
røre ved Job og hans eiendom, er komplisert. Vi kan like-
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vel finne noe svar i de to samtalene som fant sted mel-
lom Gud og Satan, samt i spørsmålet som blir stilt om 
grunnlaget, eller motivasjonen for Jobs rettferdighet og 
gudsfrykt. Holder han seg til Gud bare fordi han nyter 
godt av Guds velsignelser? Eller elsker han virkelig Gud – 
over alt? Vi kan få enda litt mer svar hvis vi leser bokens 
38.-41. kapittel og forsøker å besvare de spørsmålene som 
stilles der. Vi vil ikke gå nærmere inn på dette nå. I stedet 
kan vi oppsummere noen av de viktigste lærdommene vi 
kan finne i Jobs bok når det gjelder spørsmålet om hvem 
som står bak ulykker, naturkatastrofer, lidelser, sykdom 
og død:

t Det er ikke Gud, men Guds fiende (Sa-
tan) som står bak. Han bruker både naturkreft-
er, mikroorganismer, mennesker og dyr til å 
påføre mennesker lidelser og smerte.

t Ulykker og liknende hendelser viser oss 
hva som er Satans holdninger og politikk, hva 
han står for – i motsetning til hva Gud står for.

t Det blir derfor feil når kristne – eller an-
dre – sier at Gud står bak, enten det gjelder ver-
densomspennende katastrofer eller personlige 
trageder. Slike påstander gir en gal fremstilling 
av hvem Gud er.

 Gud er kjærlighet. På samme måte som vi kan 
lese om Satans karakter i de ulykker, lidelser og andre 
vonde hendelser som finner sted rundt oss, kan vi lese om 
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Guds karakter i ”naturens bok”, i det vi kan se i naturen 
rundt oss. Til tross for århundrer med ødeleggelser fra 
naturkrefter og mennesker, er det fortsatt en veldig vak-
ker bok – og den forteller at Gud stadig er kjærlighet!


