
KAPITTEL 7 

Jobs bokJobs bokJobs bokJobs bok 

 
Job og hans historie 
 
Jobs bok handler om en mann ved navn Job som levde i landet Us for lenge siden. Job blir i Bibelen fremstilt 
som en like reell person som for eksempel Daniel og Noah (jf. Esek. 14, 14). Vi blir fortalt at Job var en velstå-
ende mann med en stor familie: 
 

”Det ble født ham sju sønner og tre døtre. Eiendommen hans bestod av 7000 sauer, 3000 kameler, 500 
par okser, 500 eselhopper og en stor mengde tjenere, så denne mannen var den mektigste av alle Østens 
sønner.” (Job 1, 2-3). 

 
I bibelsk sammenheng kan vi kalle Job en ”stor person”, men det er ikke på grunn av hans velstand. Det som 
først og fremst kjennetegnet Job, var hans gudfryktige livsstil. I bokens innledning blir han beskrevet med disse 
ord:  
 

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

 
Job hadde tatt en beslutning om å følge Gud. Dette preget hele hans livsstil. Gjennom samtalene som står ned-
tegnet i boken, får vi flere eksempler på hvordan hans religion kom til uttrykk i praksis. Han holdt Guds bud og 
viste omsorg for sin familie og deres gudsforhold (Job 23, 11-12; 1, 4-5). Han tok seg av fattige, farløse, enker, 
blinde og lamme. Han oppmuntret andre og hjalp dem som ble urettferdig behandlet (Job 29, 11-24; 31). Vi har 
også dette utsagnet fra hans venn Elifas som forteller oss noe om Job: 
 

”Sannelig, du har selv rettledet mange, og de svake hender har du styrket. Dine ord holdt oppe den som 
var nær ved å falle, og de sviktende knær har du styrket...” (Job 4, 3-4). 

 
Men selv om Job var gudfryktig og rettferdig og hadde en stor familie, mange venner, tjenere og en stor 
eiendom, ble han rammet av ulykker og lidelser som trolig ville knekke de fleste av oss. Han mistet både barn og 
eiendom, og ble rammet av alvorlig sykdom. På kort tid ble hele hans liv snudd på hodet, og han opplevde en 
svært vanskelig periode. I denne tiden fikk han lite støtte fra familie og venner. Men til tross for alt som skjedde, 
holdt Job fast ved sin gudsfrykt og ville ikke synde mot Gud. 
 
En stor del av Jobs bok består av samtalen mellom Job og hans venner. Ett sentralt tema er nettopp sammen-
hengen mellom synd og lidelse. Vennene mener at Job er rammet på grunn av sine synder, noe Job på sin side 
benekter. Mot slutten av boken griper Gud selv inn og avgjør spørsmålet (Job 42, 7-8). 
 
Noe av det mest spesielle med Jobs bok, er at vi parallelt med historien om det som skjer med Job på jorden, 
også får et innblikk i hva som samtidig finner sted i himmelen. Vi får ikke bare kjennskap til Guds holdninger og 
handlemåter, men også til Hans fiende, Satan, og hvordan han handler.  
 
I begynnelsen av boken refereres det til en samtale mellom Gud og Satan. Gud spør Satan om han har lagt merke 
til Hans tjener Job, som Han beskriver på denne måten: 
 

”...For det er ingen som ham her på jorden, en ulastelig og rettskaffen mann, en som frykter Gud og 
vender seg bort fra det onde.” (Job 1, 8). 

 
Satan har lagt merke til Job, men har få varme tanker om ham. Den falne engelen som i Edens hage lokket Eva 
til å synde mot Gud ved å så tvil om Hans ord (1. Mos. 3, 1), viser i denne situasjonen at han fortsatt følger 
samme spor. Han sår tvil om Jobs gudsfrykt og påstår den kun er et resultat av at Gud har ”satt et vern rundt 
ham, hans hus og alt det han har” (Job 1, 10). Videre påstår han at Job trolig vil forlate sin tro dersom han møter 
problemer.  



Det er etter dette at Job mister barn, tjenere og eiendom. Men fortsatt holder han fast ved sin gudstro, og Satans 
anklager slår feil. Djevelen gir likevel ikke opp, og hevder at Job vil forlate Gud dersom han blir rammet av 
fysiske smerter. Men også her slår hans anklager feil. Job blir rammet av en smertefull sykdom, men vil likevel 
ikke klage mot Gud: 
 
 ”I alt dette syndet ikke Job med sine lepper.” (Job 2, 10). 
 
 
Jobs lidelser 
 
Job opplevde både fysiske, psykiske, økonomiske og sosiale påkjenninger og tap. Vi blir fortalt at han på en og 
samme dag fikk tre dårlige nyheter. Den første budbæreren kunne fortelle at sabeerne hadde røvet med seg alle 
hans 1000 okser og 500 esler, samtidig som de hadde tatt livet av hans tjenere. Kun budbæreren hadde sluppet 
unna. Før han var ferdig med å snakke, kom en annen tjener. Han kunne fortelle at kaldeerne hadde drept hans 
tjenere og røvet med seg alle hans kameler. Budskapet var knapt blitt formidlet før en tredje tjener kom med 
dagens mest alvorlige beskjed: En voldsom storm hadde blåst taket av huset der hans ti barn befant seg. Alle var 
omkommet. Job var med ett blitt en fattig og barnløs mann (Job 1, 13-19). 
 
Det var en stor tragedie som hadde rammet Job. Barna som han hadde fostret opp og daglig vist slik omsorg for, 
var ikke mer. En rekke av de menneskene som hadde arbeidet for ham, var også blitt drept. Dyrene som han 
kanskje hadde slitt lenge for å oppavle og som representerte hans økonomiske sikkerhet, var nå i røveres eie. 
Forståelig nok ble Job fylt av sorg, men han vendte seg ikke bort fra Gud av den grunn. I stedet vendte han seg 
til den Gud han elsket. Idet han falt til jorden for å tilbe, sa han: 
 

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

 
Job holdt fast ved sin gudsfrykt, og han klandret ikke Gud for det som hadde skjedd. 
 

”I alt dette syndet ikke Job, og han anklaget ikke Gud for å være urettferdig.” (Job 1, 22). 
 
Noe senere ble Job rammet av alvorlig sykdom, som beskrives som ”smertefulle byller fra isse til fotsåle” (Job 
2, 7). Vi blir fortalt at han satt i askehaugen og skrapte seg med et potteskår (v. 8). Årsaken til dette fortelles 
ikke, men det kan ha vært for å avlede smertene fra byllene. Selv beskriver Job sin sykdom som ”sår på sår” 
(Job 9, 17), og med følgende ord: 
 

”Mitt kjøtt er dekket av mark og skorper som av jord, min hud er sprukken og løses stadig opp.” (Job 7, 
5). 
 
”Mine bein trenger ut i min hud og mitt kjøtt, bare tannkjøttet er friskt på meg.” (Job 19, 20). 
 
”...min tærende smerte hviler aldri.” (Job 30, 17). 

 
Sykdommen hadde rammet Job så alvorlig at hans tre venner – Elifas, Bildad og Sofar – knapt kunne kjenne 
ham igjen da de kom for å trøste og støtte ham. Også de ble fylt av sorg, og i syv døgn satt de sammen med ham 
uten å si et ord, ”for de så at lidelsen hans var meget tung” (Job 2, 13). 
 
Jobs sykdom var ikke bare smertefull, ubehagelig og avskyelig, men var også en psykisk påkjenning. Bare det å 
være rammet av en alvorlig sykdom, kan være belastende i seg selv. I tillegg kom de menneskelige og økonom-
iske tapene han nylig hadde lidd. Trolig var både de fysiske og de psykiske smertene årsak til at Job opplevde 
netter med mye uro og lite søvn (Job 7, 4). Med lite søvn følger også tretthet og økt ubehag. Disse utsagnene fra 
Job forteller oss mer om hans fysiske og psykiske lidelser: 
 

”...For i stedet for brød har jeg sukk, og mine stønn strømmer ut som vann. For det fryktelige som jeg 
fryktet, er kommet over meg, og det jeg hadde angst for, har nådd meg. Jeg har ikke fred, og jeg har 
ingen ro. Jeg får ikke hvile, for uroen kommer.” (Job 3, 25-26). 
 
”Mitt ansikt er rødt av gråt, og dødens skygge hviler over mine øyelokk... Mine dager er forbi, mine 
planer er ødelagt, mitt hjertes ønsker...” (Job 16, 16; 17, 11). 

 



I tillegg til den smerten som allerede er omtalt, opplevde Job at både hans familie og venner sviktet ham. 
Fremfor å støtte ham, oppfordret hans kone ham til å ”forbanne Gud og dø” da han ble rammet av sykdommen 
(Job 2, 9). Job fulgte ikke oppfordringen, men fikk oppleve den belastningen som manglende støtte og motstand 
fra ens nærmeste kan gi. Også andre av Jobs familiemedlemmer, hans søsken, hans venner og hans tjenere 
sviktet ham da han var svak og som mest trengte deres hjelp og støtte. Job opplevde ikke bare mangel på støtte, 
men også at omgivelsene viste avsky og forakt for ham på grunn av hans ulykkelige skjebne (Job 19, 13-18). 
Han sier selv: 
 

”Alle som stod i mitt råd, avskyr meg. Dem jeg elsker, har vendt seg mot meg.” (v. 19). 
 
Jobs tre venner, Elifas, Bildad og Sofar, hadde kommet for ”å sørge sammen med ham og trøste ham” (Job 2, 
11). Antakelig var dette gode, gamle venner som virkelig ønsket å stille opp for ham. Likevel ble deres nærvær 
mer en belastning enn en støtte for Job. Selv hadde Job ofte rettledet, styrket og oppmuntret andre (jf. Job 4, 3-
4). Nå trengte han selv støtte, men den uteble. Med sine utsagn om at Job selv var skyld i sine lidelser, bidro 
vennene mer til å svekke hans mot og hans tillit til Gud fremfor å styrke ham. I samtalen med vennene tok Job 
dette opp med dem: 
 

”Mot den som er fortvilet, skulle hans venn vise barmhjertighet, så han ikke forlater frykten for Den 
Allmektige.” (Job 6, 14). 
 
”Hvor virkningsfull er en rett tale! Men hvilken kraft er det i deres irettesettelse? Har dere bare til 
hensikt å gjendrive mine ord, den fortviltes tale, som er lik vinden?” (Job 6, 25-26). 
 
”Men dere som spinner i hop løgner. Nytteløse leger er dere alle sammen. Kunne dere bare tie helt 
stille, det ville tjene til visdom for dere.” (Job 13, 4-5). 
 
”Hvor lenge vil dere legge sorg på min sjel, og knuse meg med ord? Ti ganger har dere allerede 
vanæret meg. Dere skammer dere ikke over å gjøre meg urett.” (Job 19, 2-3). 

 
Det er tydelig at Job opplevde prøvelser på alle kanter. I tillegg ble han plaget av spørsmålet om hvorfor. – 
Hvorfor var han blitt rammet? Selv kunne han ikke finne noen mening med sine lidelser. Alt virket så 
meningsløst. 
 
Det er neppe vanskelig for oss å se at Jobs lidelser var store, både fysisk og psykisk. Mange kan sikkert kjenne 
igjen elementer fra vonde og tunge opplevelser de selv har hatt. Men noe av det viktigste vi kan lære fra Jobs 
bok, er at alt dette rammet nettopp den mann som Gud selv fremhevet som den mest rettferdige på jorden: 
 

”Har du lagt akt på 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.” (Job 1, 8). 

 
Job var gudfryktig og rettferdig, høyt elsket og anerkjent av Gud. Likevel ble han rammet. 
 
 
Vennene anklager Job 
 
Job ser ingen mening med sin lidelse eller med livet slik det nå arter seg. ”Hvorfor kunne jeg ikke dø i mors 
skjød, forgå da jeg kom ut fra morslivet?” spør han i sin fortvilelse. ”Eller hvorfor ble jeg ikke gjemt som et 
ufullbåret foster, som spedbarn som aldri fikk se lyset?” (Job 3, 11. 16). Hvorfor skal et menneske leve med 
lidelser og smerter? Hvorfor tillater Gud? 
 

”Hvorfor gis det lys til den som har møye, og liv til den som er bitter i sjelen, til dem som venter på 
døden, men den kommer ikke, og leter etter den mer enn etter skjulte skatter. De gleder seg med jubel, 
og fryder seg når de finner graven...” (v. 20-22). 

 
Job kan ikke se hvorfor. Han skjønner ikke hvorfor Gud tillater at han lider på denne måten. Hans tre venner 
mener de har et svar. Lidelsen er en konsekvens av Jobs synder. Slik de ser det, dreier det seg her om et ”årsak-
virkning”-forhold:  

            årsak       virkning 
Job har syndet à Job lider 

  



 
Ifølge vennenes teologiske fremstilling, er lidelsen en slags straff fra Gud på grunn av synder Job har gjort. Men 
vennene hadde ikke tilgang til å granske Jobs hjerte. De visste ikke hvilke synder han hadde begått eller ikke 
begått. I virkeligheten var deres resonnement basert på den samme tankegang som lå bak maltesernes 
resonnement om Paulus (se Det går ”gode” dårlig – Paulus i kap.6). De så virkningen (Job lider), og derav trakk 
de sin konklusjon om hvorfor: 
 
 

            årsak       virkning 
Job har syndet ß Job lider 

 
 
Som grunnlag for deres tankemåte, lå oppfatningen om at ”det går gode godt og onde dårlig”. Derfor måtte det 
nødvendigvis bety at Job hadde syndet (var ”ond”) ettersom det nå gikk ham så dårlig. Forskjellige utsagn fra 
alle de tre vennene vitner om at de har dette grunnsynet på hvordan Guds rettferdighet fungerer: at Han lar det gå 
godt med ”de gode” og dårlig med ”de onde”. Følgende sitater gir noen eksempler: 
 

”Tenk etter, når gikk en uskyldig til grunne? Eller hvor er de rettskafne som noen sinne ble utslettet? [-
Det går ”de gode” godt]. Jeg har ikke sett annet enn at de som dyrker misgjerning og sår elendighet, 
høster det samme. Ved Guds pust går de til grunne, og ved Hans vredes ånde fortæres de [-Det går ”de 
onde” dårlig]. 
...  
Han [Gud] gjør de listiges planer til intet, så deres hender ikke kan få sette deres planer i verk. ... Om 
dagen møter de mørket, og som det var natten famler de seg frem midt på dagen [-Det går ”de onde” 
dårlig].” – Elifas (Job 4, 7-9; 5, 3-5. 12. 14). 
 
”Vil Gud forvrenge dommen? Vil Den Allmektige forvrenge rettferdigheten? Hvis dine sønner [Jobs 
barn som omkom] hadde syndet mot Ham, så overlot Han dem til deres egen overtredelse [-Det går ”de 
onde” dårlig].  
... 
Kan vel papyrus gro opp uten myrland? Kan sivrør vokse seg stort uten vann? Mens det ennå står grønt 
og ubeskåret, visner det likevel før alle andre vekster. Slik er stiene til alle dem som glemmer Gud. Og 
den ugudeliges håp skal gå til grunne [-Det går ”de onde” dårlig].” – Bildad (Job 8, 4. 11-13). 

 
”...Skal ditt tomme snakk bringe menn til taushet? Når du spotter, skulle ikke noen gjøre deg til skam-
me? For du har sagt: ”Min lære er ren, og jeg er ren i Dine øyne.” Men kunne det bare skje at Gud selv 
ville tale og åpne sine lepper mot deg! Om Han bare ville fortelle deg visdommens hemmeligheter... Du 
må forstå at Gud krever mindre av deg enn din misgjerning fortjener [-Det går ”de onde” dårlig]...” – 
Sofar (Job 11, 3-6). 
 
”Den ugudelige vrir seg i smerte alle sine dager, og et visst antall år er samlet opp for voldsmannen... 
Midt i freden kommer ødeleggeren over ham. Han tror ikke han vil vende tilbake fra mørket, for det er 
sverdet som venter ham. Han flakker omkring etter brød, og sier ”Hvor er det?”... Trengsel og nød for-
skrekker ham, de får makten over ham... Han blir ikke rik, hans rikdom skal ikke vare ved, heller ikke 
skal hans eiendom spre seg over jorden [-Det går ”de onde” dårlig]...” – Elifas (Job 15, 20-29). 
 
”Nei, sannelig, de ugudeliges lys slokner... Redsler skremmer ham på alle kanter og jager i hælene på 
ham. Hans styrke tæres av sult, og undergangen står klar ved hans side [-Det går ”de onde” dårlig]...” – 
Bildad (Job 18, 5-12). 
 

 
Vennene benekter ikke at det også kan gå godt med ”de onde”, men deres lykke er kortvarig. De vil miste sine 
fortrinn og sin velstand – nettopp fordi de er ugudelige.  
 

”Kjenner du ikke til dette fra gammelt av, siden mennesket ble satt på jorden, at de ugudeliges seiers-
jubel er kortvarig, den gudløses glede bare varer et øyeblikk?” – Sofar (Job 20, 4-5). 

 
Men det var dette som hadde skjedd med Job. Han hadde hatt både velstand og lykke, men brått hadde han 
mistet alt. Var det fordi han hadde syndet og nå hadde kommet under Guds vrede? Ifølge den teologi som Sofar 



forfektet, var de forskjellige vanskelighetene, som tap, uro, trengsel, motstand, forfølgelse og mørke, ”et 
ugudelig menneskes lodd fra Gud, den arv som er tilsagt ham av Gud” (Job 20, 29). 
 
Etter hvert som debatten mellom Job og hans venner tilspisser seg, blir vennene mer direkte i sine påstander om 
at Job er rammet fordi han er en synder. 
 

”Er ikke din ondskap stor, og er ikke dine migjerninger uten grenser? [årsak] ... Derfor [virkning] er 
det snarer rundt deg overalt, og plutselig gripes du av angst, eller mørke, så du ikke kan se...” – Elifas 
(Job 22, 5-11). 

 
Ifølge Elifas er Job rammet av ”den Allmektiges tukt” (Job 5, 17). Dersom Job bare vil vende om til Gud – noe 
Elifas sier han selv ville gjort dersom han var i Jobs sted (v. 8) – vil alt bli bra: 
 

”I seks trengsler skal Han [Gud] fri deg ut, ja, i den sjuende skal ikke noe ondt ramme deg. I hungers-
nød skal han forløse deg fra døden, og i strid fra sverdets grep. ... Du skal bare le av ødeleggelse og 
hungersnød, og du skal ikke frykte for jordens villdyr. ... Du skal få kjenne at det er fred i ditt telt. Du 
skal se over ditt bosted og finne at ingenting mangler. Du skal også vite at din ætt skal bli tallrik... [-Det 
går ”de gode” godt]. Se, dette har vi gransket ut. Og slik er det! Hør det, og erkjenn dette, du også!” – 
Elifas (Job 5, 19-27). 

 
Det er ingen tvil om at Gud både ønsker og kan bevare mennesker fra vanskeligheter og at Han gjerne velsigner 
dem som holder seg til Ham (jf. kap.2). Men Elifas’ utsagn er basert på en teologi som er fullstendig svart-hvitt: 
Gud velsigner dem som er ”gode” på alle måter, mens det motsatte vil skje med ”de onde”.  
 
Også Bildad og Sofar oppfordrer Job til å vende om, så vil alt bli bra, og han vil få nyte Guds velsignelser: 
 

”Hvis du bare oppriktig vil søke Gud og komme frem for Den allmektige med din bønn om nåde, hvis du 
bare er ren og oppriktig, vil Han sannelig reise seg til beste for deg og gjøre din rettferdighets bolig 
fullkommen [-Det går ”de gode” godt].” – Bildad (Job 8, 5-6). 
 
”Hvis du nå bare setter ditt hjerte i rette skikk, og rekker dine hender ut mot Ham – er det misgjerning i 
din hånd, må du få den langt bort, og du må ikke la ondskap bo i dine telt –, ja, da skal du sannelig løfte 
ditt ansikt uten å klandres. Du kan stå støtt uten å frykte. For da får du glemme din møye... Ditt liv skal 
skride frem mot klarere lys enn på høylys dag. Selv med mørke, skal du bli som den lyse morgen [jf. Job 
5, 14]... Ja, du er under beskyttelse og kan legge deg til hvile i trygghet... Ja, mange skal søke gunst 
fremfor ditt ansikt [-Det går ”de gode” godt].” – Sofar (Job 11, 13-19). 
 
”Forlik deg med Ham og få fred. Ved det skal det gode bli deg til del [-Det går ”de gode” godt]. ... Hvis 
du vender om til Den Allmektige, skal du bli oppbygget, men du må få misgjerning langt bort fra dine 
telt. ... For da skal du ha din glede i Den Allmektige... Du skal be til Ham, Han skal høre deg... Og lys 
skal skinne over dine veier [-Det går ”de gode” godt].” – Elifas (Job 22, 21-28). 

 
Ifølge vennene går det altså dårlig med Job fordi han er ”ond” og dermed under Guds vrede. Hvis Job derimot 
vender om og blir ”god”, vil Gud ha behag i ham og belønne, velsigne og hjelpe ham på alle måter.  
 
 
Job motsier sine venner 
 
Job er ikke enig med sine venner, verken i deres fremstilling av ham selv eller i deres fremstilling av Gud og 
Hans rettferdighet. Job benekter at han er rammet av tap og sykdom som straff for sine synder. Han ser det 
riktignok også slik at Gud rår med de lidelsene som har rammet ham (se f.eks. Job 1, 21; 2, 10; 6, 4), men han 
kan ikke finne noen forklaring. Jobs store spørsmål er hvorfor Gud tillater at han lider på denne måten. Tross 
vennenes formaninger og oppfordringer om å akseptere det som han ikke kan forstå, ønsker Job at Gud skal gi 
ham et svar. 
 

”Har jeg syndet? Hvilken skade har jeg gjort Deg, Du som våker over mennesket? Hvorfor har Du satt 
meg opp som skyteskive for Deg, så jeg er en byrde for meg selv? Hvorfor tilgir Du ikke min 
overtredelse og tar bort min misgjerning?” (Job 7, 20-21). 

 



Job tror på en Gud som tilgir, ikke på en Gud som er hevngjerrig og ønsker å straffe. Job var kjent med Guds 
ordning med offerdyr (se Job 1, 5). Disse skulle symbolisere Frelseren som en gang skulle komme til verden og 
dø i syndernes sted (jf. Regnet blant overtredere i kap. 6). Job hadde tydeligvis anerkjent dette. I samtalen med 
vennene snakker han også om sin ”Gjenløser”, som er et vanlig symbol på Frelseren i Det gamle testamentet 
(Job 19, 25).  
 
Når Job omtaler seg selv som rettferdig, er det ikke med en hovmodig holdning eller med tro på at han selv er 
syndfri eller mye bedre enn alle andre. I dag ville han kanskje bli beskylt for det, men han sier det ikke. Når Job 
påstår at han er rettferdig, er det med aksept av Guds frelsestilbud. Det står at han ”fryktet Gud og vendte seg 
bort fra det onde” (Job 1, 1). Da Job valgte å ta imot Guds frelsestilbud og overgav seg til Ham, gjorde Gud det 
Han har sagt Han vil gjøre med de mennesker som vender seg til Ham: Han gav Job et nytt hjerte og en ny ånd. 
Dette var det ”mirakel” som gjorde Job til en ”ulastelig og rettskaffen” mann (Job 1, 1).  
 
Det er et sentralt tema, både i Jobs og vennenes utsagn, hvordan et menneske kan bli rettferdiggjot for Gud. 
Ifølge de tre vennene kan ikke et menneske stå rettferdig for Gud (Job 4, 15-21; 11, 12; 15, 14-16). Men ifølge 
Gud selv var Job”ulastelig og rettskaffen” (Job 1, 1). Mannen Job stod rettferdig for Gud.   
 
Job kunne ikke vise til ”sin egen rettferdighet” eller til en rettferdighet som var vunnet gjennom gode gjerninger. 
I likhet med Abraham, hadde Job fått sin tro tilregnet som rettferdighet (jf. Rettferdighet tilregnet ved tro i kap. 
6). Han var tilgitt sine synder. De var lagt på Stedfortrederen. At Jobs liv nå var i samsvar med Guds prinsipper, 
var som nevnt et resultat av at han virkelig var født på nytt og derfor bar omvendelsens frukter (jf. Omvendelsens 
frukter i kap. 4).  
 
Job motsier vennenes teologi og deres fremstilling av Guds rettferdighet. Ifølge vennene lar Gud det gå godt med 
”de gode”, mens han straffer ”de onde” på grunn av deres synder. Slik hadde de laget seg en teoretisk modell 
som kunne forklare hvorfor mennesker ble rammet av sykdom, ulykker og lidelser. Denne modellen benytter de 
nå på Job. Dette gjør ikke bare byrdene ekstra tunge for den hardt prøvede mannen, men gir også en feil 
fremstilling av Gud. ”Men dere spinner i hop løgner...” sier han til de tre vennene. ”Vil dere fremme Guds sak 
med urettferdig tale og tale med svik for å forsvare Ham?” (Job 13, 4. 7). 
 
Job kan ikke forklare hvorfor ulykkene har rammet ham. Elifas, Bildad og Sofar har laget sin egen 
forklaringsmodell, slik mennesker har gjort til alle tider og fortsatt gjør i dag. Men modellen stemmer ikke. Vi så 
i kapittel 6 en rekke eksempler fra Bibelen som viser oss at det ikke er slik ting henger sammen. Også Job viser 
til observasjoner han har gjort, som viser at vennenes påstand om at ”det går gode godt og onde dårlig” er feil. 
Mennesker som gjør ondt og avviser Gud, nyter ofte suksess, lykke og velstand i dette livet. Job sier om det han 
har sett: 
 
 ”Røvernes telt får være i fred, og de som egger Gud til vrede, er trygge...” (Job 12, 6). 
 

”Hvorfor får de ugudelige leve, nå høy alder og bli mektige i kraft? Deres ætt er hos dem og blir 
grunnfestet fremfor dem. Deres avkom er rett foran deres øyne [jf. hvordan Job selv mistet sine barn]. 
Deres hus har fred uten frykt... Deres okse avler og svikter ikke... De synger til tamburin og lyre, og 
gleder seg over lyden fra fløyten. De nyter det gode alle sine dager [!], og på et øyeblikk er de kommet 
ned i dødsriket. Likevel sier de til Gud: ”Vik fra oss, for vi ønsker ikke å kjenne Dine veier. Hvem er 
Den Allmektige at vi skulle tjene Ham? Hvilken nytte har vi av å be til Ham?” Se, har de ikke det gode i 
sin egen hånd?” (Job 21, 7-16). 
 
”Noen flytter grensemerker. De røver småfe og slipper dem på beite. Eselet til den farløse driver de 
bort. De tar enkens okse som pant. De skyver de trengende bort fra veien. ... De river den farløse bort 
fra mors bryst, og tar pant av den fattige. Naken lar de ham gå, uten klær. De tar kornbåndene bort fra 
dem som sulter. ... De døende stønner i byen, og de såredes sjel skriker. Likevel anklager ikke Gud dem 
for urettferdighet. Disse er dem som gjør opprør mot lyset. De kjenner ikke lysets veier, og de holder 
seg ikke til dets stier. Morderen står opp med dagslyset. Han slår i hjel den fattige og trengende. Om 
natten er han som en tyv...” (Job 24, 2-14). 

 
Et menneske kan fint gjøre urett mot andre og likevel ”nyte det gode alle sine dager”. Uten store problemer, 
sykdommer eller dramatiske hendelser sovner de inn etter et langt og godt liv. Det er intet samsvar – ingen lov-
messig sammenheng – mellom livsstil eller gudsforhold og velstand, fred, helse og suksess. 
 
 



Et spørsmål om Guds rettferdighet 
 

”Selv i dag er min klage bitter. Min hånd hviler tungt over mine stønn. Om jeg bare kunne forstå, så jeg 
kunne finne Ham, og komme frem til Hans trone. Da ville jeg legge saken frem for Hans åsyn, og min 
munn skulle være full av beviser. Jeg vil da få kjenne de ordene Han vil gi meg til svar, og forstå hva 
Han vil si til meg.  
... 
Men Han kjenner den veien jeg tar. Når Han prøver meg, skal min utgang bli som gullet. Min fot har 
med fasthet fulgt Hans spor. Jeg har holdt fast på Hans vei uten å vike av. Jeg har ikke forlatt budene 
som ble talt ved Hans lepper. Ordene fra Hans munn har jeg tatt vare på fremfor min egen lov.” (Job 
23, 2-5. 10-12). 

 
Under hele samtalen med vennene holder Job fast på at han er uskyldig og at han ikke kan se noen grunn til at 
han er rammet. Han ønsker å legge sin sak frem for Gud, slik at han kan bli frikjent ved Guds dom. Vennene ber 
ham i stedet akseptere det Gud har latt komme over ham for å tukte ham, slik at han vil vende om fra sitt syndige 
liv. Men Job er upåvirkelig, og vennene gir opp å motsi ham. 
 
En fjerde mann, Elihu, blander seg nå inn i samtalen. Han er forarget på Job på grunn av hans påstander, og på 
vennene som ikke finner flere motargumenter. Elihu hevder at Job ikke kan rettferdiggjøre seg selv overfor Gud 
(Job 33, 12), at Job er en synder (Job 34, 7-8) og at lidelsen er en rettmessig lønn til Job for synder han har gjort. 
På følgende måte omtaler Elihu Guds rettferdighet: 
 

”...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). 

 
Og om Job sier Elihu: 
 

”Skulle Han gjengjelde deg slik du finner for godt, du som har ringeaktet Ham? ... Menn med 
forstandige hjerter sier til meg...: ”Job taler uten kunnskap, hans ord mangler forstand.” Må bare Job 
prøves ustanselig for hans svar er som fra ugjerningsmenn. For han legger overtredelse til sin synd. 
Han klapper i hendene blant oss, og lar det bli mange av sine ord mot Gud.”  (Job 34, 33-37). 

 
I det første sitatatet hevder Elihu at Guds rettferdighet fungerer etter prinsippet om at ”det går gode godt og onde 
dårlig”: ”Han gjengjelder mennesket etter hans gjerning, og Han lar mannen finne lønn ut fra hans ferd.”  Slik 
forklares Jobs lidelser. Job får gjengjeldelse, eller lønn fra Gud for det han har gjort. Når det nå går dårlig med 
Job, skyldes det at han har gjort ondt. 
 
”Gud gjør aldri urett,” sier Elihu (v. 12). Han mener det derfor er galt av Job å sille spørsmålstegn ved den 
”lønn” han har fått. Det blir det samme som å påstå at Gud er urettferdig – at Han gir Job ”feil lønn”. Ved å stille 
spørsmålstegn ved sin lidelse, legger Job ”overtredelse til sin synd”, hevder Elihu. Han mener at Job dermed 
taler ”ord mot Gud” (v. 37). 
 
Spørsmålet om Guds rettferdighet står sentralt i Jobs bok: Hvordan fungerer egentlig Guds rettferdighet? Og er 
Gud rettferdig? Vi skal nå se nærmere på hva som ligger i disse to spørsmålene. 
 

1. Hvordan fungerer Guds rettferdighet? 
 
I Jobs bok er det mye fokus på påstanden om at Guds rettferdighet fungerer slik at Han lar det ”gå de gode godt 
og de onde dårlig”. Jobs tre venner og Elihu er ivrige tilhengere av denne læren, og de forsøker å overbevise Job 
om at den er riktig. Job lar seg imidlertid ikke overbevise, men hevder at påstanden er gal. 
 

2. Er Gud rettferdig?  
 
Samtalene i Jobs bok handler videre om hvordan man oppfatter Gud dersom man aksepterer overnevnte påstand 
som sannhet. Hvis Gud lar det ”gå de gode godt og de onde dårlig”, er Han da rettferdig eller urettferdig?  
 
De tre vennnene og Elihu har allerede akseptert påstanden og stilles dermed ovenfor spørsmål nummer to: Er 
Gud rettferdig eller er Han det ikke? Disse fire mennene tror og lærer at Gud ikke kan være urettferdig. De 
lovpriser Gud flere ganger for Hans storhet og rettferdighet. Når påstanden om at ”Gud lar det gå gode godt og 



onde dårlig” blir akseptert som sannhet sammen med læren om at ”Gud er rettferdig”, må man nødvendigvis 
konkludere med at det både er riktig og rettferdig at det går godt med ”de gode” og dårlig med ”de onde”. Like 
naturlig blir det å tenke at Gud har gitt Job hans rettmessige lønn. Når Job så motsier dette, blir det naturlig å 
oppfatte det slik at han fremstiller Gud som urettferdig. Slik vennene derfor ser det, angriper Job Gud og Hans 
rettferdighet. 
 
 
Guds tukt til omvendelse? 
 
Selv om Elihu har ventet lenge med å si sin mening, kommer han nå med et relativt langt innlegg i diskusjonen. 
”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).  Han fortsetter så med å argumentere for påstanden om at ”det går gode godt og onde dårlig”, og er den av de 
fire som aller tydeligst fremmer denne teologien: 
 

”Han [Gud] tar ikke sine øyne bort fra den rettferdige, men Han lar dem sitte på tronen sammen med 
konger, og de er for evig høyt opphøyet [-Det går ”de gode” godt]. Hvis de er bundet med lenker...da vil 
Han vise dem deres gjerninger og deres overtredelser, at de handlet i overmot [-Det går ”de onde” 
dårlig]. Han åpner deres øre for tilrettevisning og befaler dem å vende om fra misgjerning.” (Job 36, 7-
10). 

 
Oppfordringen om omvendelse er sentral i hele Bibelen og er nødvendig for ethvert menneskes frelse. Men når 
Elihu her snakker om omvendelse, setter han den sammen med teorien om at ”det går gode godt og onde dårlig”. 
Dermed benektes ikke det reelle behovet for omvendelse, som er sterkt forankret i Bibelens lære, men 
menneskets respons på oppfordringen blir her det som avgjør deres lykke eller ulykke i dette livet: Hvis de 
vender om, vil Gud la det gå dem vel. Hvis ikke, vil det gå dem dårlig.  
 
Hva et menneske svarer på Guds tilbud om frelse, har så absolutt betydning for deres fremtid. Det er helt avgjør-
ende for hvorvidt de kan arve evig liv eller ei. Det vil også ha stor innflytelse på deres liv her og nå (jf. kap. 2). 
Men det er ikke avgjørende for alle forhold her i livet (jf. kap. 6). Omvendelse til Gud er ingen avtale man kan 
gjøre for å sikre seg lykke, velstand, fred og god helse resten av livet. 
 
Både Paulus og døperen Johannes var blant dem som sterkest forkynte omvendelsen, og Paulus selv hadde hatt 
en sterk omvendelseserfaring. Men begge disse mennene måtte tilbringe tid i fengsel før de ble henrettet uten 
grunn. Selv om de var omvendt og forkynte Guds prinsipper på heltid, mistet de både sin frihet og sine liv. 
Egentlig kunne disse mennene ha sikret seg større velstand, fred, helse og et lenger liv ved å vende seg fra Gud i 
stedet for til Ham. Hadde de fornektet Guds prinsipper og i stedet innsmigret seg hos dem som avviste Guds 
frelsestilbud, ville de ikke ha blitt henrettet. 
 
Den ene røveren som ble korsfestet sammen med Jesus, omvendte seg mens han hang på korset. Han ble tilgitt 
sine synder, men slapp likevel ikke unna den smertefulle dødsprosessen som lå foran ham (Luk. 23, 40-43). Det 
var en omvendt, rettferdiggjort mann som døde på korset den kvelden.  
 
Omvendelse er altså ingen garanti for lykke, fred, helse, liv og velstand i dette livet. Det er derfor et stort skille 
mellom Bibelens teologi og den teologien som Elihu forfekter.  
 
Ifølge Elihu vil onde mennesker bli rammet av det onde, slik at de forhåpentligvis vil vende om. Lidelsen eller 
vanskelighetene er altså ”Guds tukt” som skal lede menneskene til omvendelse. Også dette inneholder en viss 
grad av sannhet. Mange mennesker som har avvist Guds frelsestilbud, har vendt om når Gud har trukket sin 
beskyttelse tilbake fra dem. Vi så en rekke eksempler på dette i kap. 2 og kap. 3, for eksempel israelittene da de 
ble angrepet av giftslanger i ørkenen. Men problemet med Elihus teologi er igjen at den hevder det finnes en 
lovmessig sammenheng mellom synd (årsak) og ulykke (virkning).  
 
Hvis det fantes en slik lovmessighet, ville det ikke vært noe i veien for å trekke slutninger fra virkning til årsak: 
 
 

                      årsak     virkning 
synd  ß  ulykke 

 
 



Når man ser virkningen (ulykken), må den ifølge Elihus lære tolkes som en tukt, eller straff på grunn av synd. 
Den indirekte påstanden er: ”Person X har syndet, derfor straffer Gud ham”, eller ”Person X har syndet, derfor 
tukter Gud ham slik at han skal omvende seg”. Denne læren aksepterer ikke at ulykker rammer mennesker av 
andre årsaker enn synd, ulydighet og ondskap. Følgelig vil enhver som er rammet av sykdom, ulykke og 
prøvelse, bli betraktet som en synder med behov for omvendelse. Personen bør derfor ”ta hintet” og vende om til 
Gud. Det var, som vi har sett, den samme lære som preget det jødiske samfunnet på Jesu tid (jf. ”Hvem har 
syndet?” i kap. 6). 
 
Ifølge Elihus lære er altså menneskenes respons på ”Guds tukt” avgjørende for deres videre skjebne. Hvis de 
vender om, vil Gud rikelig velsigne dem. Hvis ikke, vil Han la det gå mye verre med dem: 
 

”Hvis de lyder og tjener Ham, skal de fullende sine dager ved det gode og sine år i herlig lykke [-Det 
går ”de gode” godt – hele livet, jf. ”fullende sine dager”]. Men dersom de ikke lyder, skal de forgå ved 
spydet, og de skal utånde uten kunnskap [-Det går ”de onde” dårlig].” (Job 36, 11-12).  

 
Elihu advarer Job mot å fortsette å synde mot Gud, ellers vil han bli helt utryddet (Job 36, 18). Han mener at 
grunnen til at Job fortsatt kan komme med sine kritiske utsagn, er at Gud ennå ikke har slått ham ned (Job 35, 
15-16). Han oppfordrer Job til å vende om – så vil alt bli bra, også for ham (Job 36, 16).  
 
Elihu avslutter sitt innlegg med å henvise til Guds storhet og hvor mektig Han virker i naturkreftene, spesielt 
gjennom på lyn og torden (Job 36, 24 - 37, 24). Job kan ikke forstå dette, mener han, og har heller ikke noe han 
skulle ha sagt overfor Gud når det gjelder andre ting. Ifølge Elihu er Gud utilnærmelig for menneskene.  
 

”Den Allmektige, Ham kan vi ikke finne, opphøyet i kraft. Retten og den store rettferdigheten krenker 
Han ikke. Derfor fryktes Han av menneskene...” (Job 37, 23-24). 

 
 
Gud svarer Job 
 
Det er etter at Elihu har hatt sitt lange innlegg, at Gud svarer Job ut fra en storm.  
 
 ”Hvem er dette som gjør Mitt råd dunkelt med ord uten kunnskap?” (Job 38, 2). 
 
Elihu hadde i sitt innlegg henvist til hvordan Gud skapte himmelen og styrer regn, snø, lyn og torden, og påpekt 
hvor lite Job kan fatte av dette. Når Gud nå svarer Job, stiller Han en rekke spørsmål som omhandler ulike 
fenomener i naturen. Gud snakker ikke bare om verdens skapelse og store, dramatiske naturfenomener slik Elihu 
gjorde, men får óg frem hvordan Han både bryr seg om og viser omsorg for sine små og store skapninger: 
 

”Kan du jage byttet for løvinnen eller stille sulten til de unge løvene når de kryper sammen i sine hi 
eller ligger i skjul i sine huler? Hvem sørger for føde til ravnen når ungene skriker til Gud og flakker 
omkring uten å finne mat? Kjenner du tiden de ville fjellgeitene skal føde? Legger du merke til når hjor-
tene har veer? ...  Kan du gi hesten styrke? Kan du kle dens nakke med bølgende man? Kan du få den til 
å springe som en gresshoppe? ... Er det på grunn av din forstand at hauken svinger seg opp og spenner 
sine vinger ut mot sør? Er det på ditt ord ørnen stiger opp og bygger sitt rede i det høye?” (Job 39, 1-
11).  

 
Dersom vi forsøker å besvare de spørsmålene som stilles av Gud i Jobs bok, vil vi trolig føle oss svært små, 
samtidig som vi får en klarere oppfatning av Guds storhet. Også Job føler seg liten når han hører Guds spørsmål, 
og han innser at han ikke kan gi noe svar: 
 

”Se, jeg er altfor ringe. Hva skulle jeg svare Deg? Jeg legger hånden på munnen. En gang har jeg talt, 
men jeg kan ikke svare, ja, to ganger, men jeg kan ikke gjøre det en gang til.” (Job 39, 37-38). 

 
Etter at Job har sagt dette, fortsetter Gud å spørre ham. ”Vil du dømme Meg skyldig for at du kan rettferdiggjøre 
deg selv?” spør Han (Job 40, 3). Deretter følger enda flere spørsmål som bringer Guds storhet og kraft for dagen. 
Job får gjennom dette forsterket sitt nye perspektiv på tingene. Når Gud har talt ferdig, svarer han: 
 

”Jeg erkjenner at Du kan alt, og Du kan ikke hindres i å utføre hvilken plan det enn måtte være. ”Hvem 
er denne som skjuler Mitt råd ved mangel på kunnskap?” [jf. Job 38, 2]. Derfor var det jeg talte om det 
jeg ikke forstod, det som var for underfullt for meg, og jeg ikke hadde kunnskap om. ... Bare hva ryktet 



meldte hadde jeg hørt om Deg, men nå skuer mitt øye Deg. Derfor lar jeg alt fare og angrer i støv og 
aske.” (Job 42, 2-6). 

 
Job ser hvor liten han er i seg selv, og han ser hvor stor Gud er. Han angrer at han talte mot Gud som han gjorde. 
Men han angrer ikke på grunnlag av de argumenter som hans venner og Elihu la frem for å få ham til å tie. De 
mente at han burde akseptere lidelsene som en rettmessig straff fra Gud på grunn av synder han hadde begått. De 
mente at dette var et uttrykk for Guds rettferdighet, og at ingen mennesker skulle stille spørsmålstegn ved at det 
var slik.  
 
Job på sin side hadde ønsket å møte Gud slik man møter sin motpart i en rettsak. Han mente at han da ville bli 
frikjent (Job 23, 3-12): 
 

”Om jeg bare kunne forstå, så jeg kunne finne Ham, og komme frem til Hans trone. Da ville jeg legge 
saken frem for Hans åsyn, og min munn skulle være full av beviser. Jeg vil da få kjenne de ordene Han 
vil gi meg til svar, og forstå hva Han vil si til meg...” (v. 3-5). 

 
Job ønsket å få vite hvorfor – hvorfor han hadde mistet sine barn, sin eiendom og sin helse. Gud svarte ham fra 
stormen, men han fikk ikke vite hvorfor. Men mannen som en gang hadde overgitt seg til Gud og daglig fulgt 
Ham, fikk nå åpenbart et bilde av Gud som for ham var nytt.  
 
Job var ikke uvitende om Guds storhet. ”For Han [Gud] har skuet til jordens ender, Han har sett overalt under 
himmelen, så Han kunne fastsette styrken for vinden og fordele vannene etter mål,” hadde han sagt til sine venn-
er, ”Han laget en lov for regnet og en vei for lyn og torden.” (Job 28, 24-27). Job visste at Gud hadde skapt 
verden og fastsatt dens lover. Han visste at Gud var mektig. Men etter at Gud har talt til ham fra stormen, får Job 
likevel et nytt syn på Ham: 
 

”Bare hva ryktet meldte hadde jeg hørt om Deg, men nå skuer mitt øye Deg.” (Job 42, 5). 
 
Gjennom de spørsmålene Gud stiller, får Job se en Gud som både er allvitende og allmektig. Han får et glimt av 
Guds skaperkraft, hvordan Han har skapt alt fra det store universet med alle dets stjernebilder, til denne jordens 
ulike dyre- og fuglearter. Fra den minste til den største detalj er alt satt i system og orden. Stjernene har sine faste 
plasser, naturen følger sine lover og hver eneste skapning har sine sykluser og lover. Job får se en Gud som har 
oversikt over hele universet, samtidig som Han både vet og bryr seg om når en liten fjellgeit skal føde. Han har 
skapt de ville dyrene, og Han sørger for at de får det de trenger for å overleve. – Den Gud som vet om alt dette, 
vet Han ikke også om Jobs lidelser? Den Gud som viser slik omsorg for sine ville skapninger, bryr Han seg ikke 
også om sin tjener Job? 
 
Job forstår at Gud både vet om og bryr seg om ham. Han skjønner også at ingenting er umulig for Gud:  
 

”Du kan ikke hindres i å utføre hvilken plan det enn måtte være.” (Job. 42, 1).  
 

Gud kunne ha forhindret alle de ulykkene som rammet Job og hans familie. Han kunne også fri ham fra de fysis-
ke og psykiske lidelsene, dersom Han ville. Men hvorfor lot Gud det hele skje? Det får ikke Job vite når Gud 
svarer ham fra stormen. Men i innledningen til Jobs bok får vi vite hvorfor. Dette skal vi snart se nærmere på. 
Poenget her og nå er at vi ikke alltid kan forstå hvorfor ting skjer med oss eller hvorfor Gud handler som Han 
gjør. Vi kan ikke skjønne alle sider ved Gud. Men det vi kan vite, er at Han er allmektig og allvitende: Han vet 
om alt som skjer med oss. Han bryr seg, og Han har kontrollen. 
 
Gud var ikke likegyldig til det som rammet Job. Han var ikke langt unna ham der han led det ene tapet etter det 
andre, eller der han lå med sine smerter og uro den ene søvnløse natten etter den andre. Han var ikke langt unna 
da Job samtalte med sine venner. Gud la merke til hvert ord som ble sagt, og da Han svarte Job fra stormen, gav 
Han dem også svaret på deres store stridstema. 
 
 
Job talte rett 
 
Det var særlig to spørsmål som stod i sentrum i debatten mellom Job og hans venner. Det første var spørsmålet 
om Jobs rettferdighet. Var han en frafallen synder, slik vennene påstod? Eller var han rettferdig og trofast mot 
Gud, slik han hevdet selv? Det andre var spørsmålet om Guds rettferdighet. Lot Gud det ”gå gode godt og onde 
dårlig”, slik vennene lærte? Eller hadde Job rett når han hevdet de tok feil? 



 
Etter at Gud har stilt sine spørsmål og Job har beklaget at han stilte spørsmålstegn ved Guds handlemåte, sier 
Gud til Elifas: 
 

”Min vrede er opptent mot deg og de to vennene 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 brenn-
offer for dere selv. Min tjener Job skal 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, 7-8). 

 
Gud gjør det her klart at Han fortsatt betrakter Job som ”sin tjener”, slik Han gjorde i begynnelsen, mens Job 
ennå levde i velstand og lykke: 
 

”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.” (Job 1, 8). 

 
Job hadde fryktet Gud og vendt seg bort fra det onde. Dette hadde gjort ham til ”en ulastelig og rettskaffen 
mann”. Han tjente Gud med sitt liv, og det var slik Gud hadde betraktet ham, som ”sin tjener”. Selv om Job er 
rammet av tap, ulykker og lidelser, anerkjenner Gud ham fortsatt som ”sin tjener”.  
 
Det som var avgjørende for hvordan Gud betraktet Job, var ikke hans velstand, helsetilstand eller skjebne i denne 
verden. Det var disse tingene Elifas, Bildad, Sofar og mange andre med dem så på når de bedømte Job. Men Gud 
hadde andre vurderingskriterier. Job fryktet Gud og vendte seg bort fra det onde. Dette var avgjørende for at Gud 
betraktet ham som ”sin tjener”. Omstendighetene hadde ingenting å si.  
 
Slik avgjør Gud spørsmålet om Job. Han er ikke syndens tjener, han er Guds tjener. Vi blir også fortalt at 
”Herren hadde behag i Job” (Job 42, 9). Når Gud har erklært et menneske som rettferdig, kan ingen forandre på 
dette. Paulus skriver: 
 

”Hvem vil komme med anklage mot Guds utvalgte? Det er Gud som rettferdiggjør. Hvem er den som 
fordømmer? Det er Kristus som døde, ja, mer enn det, som også er oppstått, som også går i forbønn for 
oss. Hvem kan skille oss fra Kristi kjærlighet? Trengsel, angst, forfølgelse, hungersnød, nakenhet, fare 
eller sverd? ... Men i alt dette skal vi mer enn seire ved Ham som elsket oss. For jeg er overbevist om at 
verken død eller liv, verken engler eller myndigheter eller makter, verken det som er nå eller det som 
skal komme, verken høyde eller dybde eller noen annen skapning skal være i stand til å skille oss fra 
Guds kjærlighet, den som er i Kristus Jesus, vår Herre.” (Rom. 8, 33-39).  

 
Når det gjelder spørsmålet om Guds rettferdighet, sier Gud til Elifas: 
 

”Min vrede er opptent mot deg og de to vennene dine, for dere har ikke talt rett om Meg, slik Min tjener 
Job har.” (v. 7). 

 
Læren om at ”Gud lar det gå gode godt og onde dårlig” er feil. Det samme er læren om at det finnes en ”årsak-
virkning”-sammenheng mellom synd og lidelse. Gjennom sine påstander hadde vennene gitt et uriktig bilde av 
Gud og av Hans rettferdighet. Elifas, Bildad og Sofar hadde hevdet at Job måtte omvende seg. Nå hevder Gud at 
det er de som må omvende seg: 
 

”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...” (v. 8). 

 
Ofring av brennoffer var en handling som vitnet om at den personen som ofret, angret sin synd og overgav dem 
til Frelseren, som ble symbolisert av offerdyret. Da Gud gav israelittene instruksjon om hvordan de skulle foreta 
slike ofringer, sa Han: 
 

”Når noen av dere kommer frem med en offergave til Herren, skal dere komme frem med offergaven 
deres av buskapen, av storfeet og av småfeet. ... Så skal han trykke hånden sin mot hodet til brenn-
offeret, og det skal bli tatt imot i hans sted så det er til soning for ham.” (3. Mos. 1, 2. 4). 

 



Synderen måtte selv slakte offerdyret, som deretter ble brent (v. 5-8). Når personen trykket hånden sin mot 
dyrets hode, ble hans eller hennes synd symbolsk overført til dyret. Sammen med synden, ble også skylden 
overført, og dyret led så syndens konsekvens, døden, i stedet for personen. Overføringen av synd var ikke reell, 
ettersom ingen dyr kan fungere som et menneskes stedfortreder. Men dyreofringene pekte frem til Frelseren som 
en gang skulle komme, og som ville ta på seg verdens synder og dø i menneskenes sted (Joh. 1, 29; Hebr. 10, 4. 
11-14). 
 
Elifas, Bildad og Sofar gjør som Gud hadde sagt til dem. De ofrer sju okser og sju værer som brennoffer, og Job 
går i forbønn for dem. De blir tilgitt sine synder, slik at det ikke blir gjort med dem ”etter dårskapen deres” (Job 
42, 8-10). Hva som skjer med Elihu, står det ingenting om. 
 
De tre vennene og Elihu hadde tatt Gud i forsvar da Job kom med sine spørsmål om hvorfor. ”Vær tålmodig med 
meg litt til, så skal jeg vise deg at det er enda mer å si på Guds vegne,” hadde Elihu sagt (Job 36, 2). Både han 
og de tre vennene talte mye om Guds storhet og så ut til å vise stor ærefrykt for Ham. Men selv om de angivelig 
forsvarte Gud, gjorde de det med løgn. ”Vil dere fremme Guds sak med urettferdig tale og tale med svik for å 
forsvare ham?” hadde Job spurt dem (Job 13, 7). De forsvarte Gud i henhold til sine egne teorier og for-
klaringsmodeller, ikke i forhold til hva som var sant. 
 
Mange mennesker gjør det samme i dag. De har laget sine egne forklaringsmodeller eller har sluttet seg til andres 
teorier om hvorfor ting skjer og hvordan Gud er. Når det blir stilt spørsmålstegn ved disse teoriene, kan de 
oppleve det som om det er Gud som blir angrepet (jf. Et spørsmål om Guds rettferdighet). De mener kanskje at 
de forsvarer Ham, men i virkeligheten er det sine egne teorier de forsvarer. Noen forklaringsmodeller og teorier 
er blitt til i god hensikt. Det kan være et forsøk på å besvare spørsmålet om hvorfor en person er blitt rammet av 
en alvorlig sykdom, eller hvorfor en alvorlig naturkatastrofe har inntruffet. Men uansett hensikt, Gud ønsker ikke 
et slikt forsvar. Han vil ikke bli forsvart med løgn. 
 

”Legg ikke noe til Hans ord, så Han ikke skal straffe deg, og du blir stående som en løgner.” (Ord. 30, 
6). 

 
De tre vennene hadde lagt mye til Guds ord, og da Gud la sannheten frem for dem, ble de stående som løgnere. 
De hadde brutt Guds lov (jf. det 3. og det 9. bud). Det var opplagt at de selv var syndere med behov for om-
vendelse. Den hardt prøvede Job, som de hadde anklaget for å synde mot Gud, hadde derimot talt rett om Gud. 
Han var en god tjener, trofast mot sin Herre. 
 
 
Hvem står bak? 
 
Det er mye vi ikke kan forstå når det gjelder spørsmålet om hvorfor. Bibelen gir oss likevel en del informasjon 
som kan gjøre det lettere å forstå hvorfor ting er som de er og hvorfor ulike hendelser inntreffer. Det er åpenbart 
ikke etter Guds vilje at vi skal være fullstendig uvitende om disse tingene, eller at vi skal være overlatt til egne 
og andres teorier, tanker og ideer. 
 
I Bibelens første bok blir vi fortalt at verden eksisterer fordi Gud skapte den (1. Mos. 1-2). Vi blir også fortalt at 
verden ikke lenger er slik Gud skapte den. Vannflommen forklarer hvorfor de fysiske forholdene på jorden er 
annerledes (1. Mos. 6-7). Syndefallet forklarer hvorfor vår verden er full av ulykker, nød og lidelse, og hvorfor 
menneskene stadig gjør ondt mot hverandre og Gud (jf. Hvorfor...? i kap. 6).  
 
Vi blir også forklart at brudd på Guds lover medfører ulykke, både for oss selv og andre. Dette gjelder ikke bare 
brudd på De ti bud. Brudd på helselovene medfører svekkelser og sykdommer med varierende alvorlighetsgrad. 
Brudd på naturlovene kan medføre ulykker og ubalanse. I den senere tid har det vært mye snakk om 
klimaendringer forårsaket av skader som menneskene har påført naturen blant annet gjennom luftforurensning. 
Man kan i slike tilfeller snakke om”årsak-virkning”-sammenhenger, som kan gis naturvitenskaplige forklaringer. 
Sammen kan Bibelen og naturvitenskapen gi svar på mange hvorfor, selv om vi ikke kan besvare alle (se også 
Bearbeidingsprosessen i kap. 8).  
 
Jobs bok handler både om ulykker forårsaket av naturkreftene, om menneskelig ondskap og om fysisk sykdom: 
 

• En storm kom plutselig fra den andre siden av ørkenen. Den rammet huset der Jobs ti barn var samlet 
og klarte å blåse taket av huset. Det falt ned over de unge menneskene, og samtlige omkom.  

 



• Sabeerne og kaldeerne drepte en rekke av Jobs tjenere og stjal hans dyr. 
 

• Job selv ble rammet av en alvorlig, smertefull sykdom. 
 
 
Hvis vi var i Jobs sted, ville vi kanskje stilt flere spørsmål om hvorfor: Hvorfor kom stormen, og hvorfor traff 
den akkurat det huset? Kunne den ikke tatt en hvilken som helst annen vei i ørkenen? Og hvorfor skjedde det 
akkurat da alle barna var samlet der? Hvorfor måtte taket falle ned over dem? Hvorfor kom sabeerne og kaldeer-
ne og røvet akkurat Jobs dyr? Hvorfor drepte de tjenerne? Hvorfor slapp bare to av tjenerne unna, og ikke de 
andre? Hvorfor var det ingen som hjalp dem? Og hvorfor ble Job rammet av sykdom? Hvorfor måtte han lide 
slik? Hvorfor måtte han miste alt som var av betydning for ham?  
 
Det interessante med Jobs bok er at vi faktisk får en forklaring på hvorfor disse forholdene inntraff. Den forklar-
ingen vi får her, kan gjøre det enklere å forstå andre hendelser i Bibelen og hendelser i vår egen samtid. Når 
mennesker rammes av forskjellige ulykker og stiller spørsmål om hvorfor, er det for mange nærmest en selvfølge 
at det er Gud som på en eller annen måte står bak. Det er ofte Han som får skylden når sykdom, tap og katastro-
fer inntreffer.  
 
I Jobs bok er det mange meninger og påstander om hvem som står bak de ulykkene som har rammet Job og hans 
husstand. Det er viktig å huske på at denne boken inneholder en samtale mellom Job og fire menn som gir en gal 
fremstilling av Gud og hans prinsipper, samt en dialog mellom Gud og Satan. Når vi skal besvare spørsmålet om 
hvorfor ting skjer og hvem som står bak, er det derfor viktig å se hvem som kommer med de forskjellige 
utsagnene og hvordan disse forholder seg til Guds utsagn og Bibelen forøvrig. 
 
Som vi alt har sett, er Job og hans venner uenige om hvorfor, men alle ser det slik at det er Gud som har rammet 
Job. ”Herren gav, Herren tok,” sa Job da han mistet sine barn, tjenere og dyr (Job 1, 21). Etter at han var blitt 
syk, sa han til sin kone: ”Er det bare det gode vi skal ta imot fra Gud, og ikke også det onde?” (Job 2, 10). Men 
Job bebreidet ikke Gud for det som hadde skjedd. ”I alt dette syndet ikke Job, og han anklaget ikke Gud for å 
være urettferdig.” (Job 1, 22).  
 
Også andre utsagn fra Job vitner om at han så det slik at Gud var med ham og velsignet ham da han nøt lykke, 
helse og velstand, og at han etter å ha blitt syk følte seg rammet av Guds hånd: 
 

”Å, om jeg kunne være som i månedene som var, som i dagene da Gud våket over meg. Da lyste Hans 
lampe over mitt hode. Ved Hans lys kunne jeg vandre i mørket. Slik var jeg i min manndoms dager, da 
Guds fortrolighet hvilte over mitt telt. Da var Den Allmektige fortsatt med meg, og mine barn var rundt 
meg...” (Job 29, 2-5). 
 
”...For 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. Hvorfor forfølger dere meg 
slik som Gud, uten å nøyes med mitt kjøtt?” (Job 19, 21-22). 
 
”Så sant Gud lever, Han som har tatt fra meg min rett, Den Allmektige, som har latt min sjel bli 
bitter...” (Job 27, 2). 

 
At Jobs venner betraktet lidelsen som Guds straff eller tukt, har vi allerede sett. Vi kan likevel ta med et par 
eksempler fra deres utsagn: 
 

”...Derfor må du ikke forakte den Allmektiges tukt! For Han sårer, men Han forbinder også! Han 
knuser, men Hans hender leger!” – Elifas (Job 5, 17-18). 
 
”Vil Gud forvrenge dommen? Vil Den Allmektige forvrenge rettferdigheten? Hvis dine sønner hadde 
syndet mot Ham, så overlot Han dem til deres egen overtredelse.” – Bildad (Job 8, 3-4).  
 
”...Du må forstå at Gud krever mindre av deg enn din misgjerning fortjener.” – Sofar (Job 11, 6). 



 
”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 pluselig gripes du 
av angst eller mørke...” – Elifas (Job 22, 4-5. 10-11). 

 
Hvis disse utsagnene blir brukt som sannhetsgrunnlag, vil det være naturlig å konkludere med at det er Gud som 
står bak Jobs lidelser, tar fra ham hans barn og eiendom og rammer ham med sykdom. Slik oppfattet samtiden 
det på Jobs tid, og slik tenker mange i dag. Men i Jobs bok får vi vite at denne konklusjonen er feil. 
 
 
”Se, han er i din hånd...” 
 
De to første kapitlene i boken gir oss et innblikk i hva som skjer i himmelen. Mens Job ennå lever i velstand og 
lykke, foregår en samtale mellom Herren og Satan. Herren spør Satan om han har lagt merke til den rettferdige 
mannen Job, hvorpå Satan kommer med sin påstand om at Jobs gudsfrykt kun er et resultat av at Gud har 
velsignet ham og bevart ham: 
 

”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. Men rekk bare ut Din hånd og slå alt det han har, så vil han helt sikkert forbanne deg rett 
fremfor Ditt åsyn!” (Job 1, 9-10). 

 
Herren svarer så Satan: 
 

”Se, alt han har, er i din hånd. Bare mot ham selv får du ikke rekke ut din hånd!” (v. 12). 
 
Disse to utsagnene gir to mulige svar på spørsmålet om hvem som står bak. Hvis Satans svar betraktes alene, blir 
det nærliggende å konkludere med at det er Gud som står bak Jobs lidelser. At Job og hans husstand er velsignet, 
kan de takke Gud for. Denne påstanden fra Satan er riktig. Men samtidig antyder han at Jobs gudsfrykt er 
overfladisk og kun begrenset til ”de gode dager”. Han oppfordrer derfor Gud til å prøve Job:  
 

”Rekk bare ut Din hånd og slå alt det han har, så vil han helt sikkert forbanne deg...”  
 
Ut ifra dette utsagnet, kan det se ut som om det er Gud som sender stormen for å rive taket av huset der Jobs barn 
er samlet, og som leder sabeerne og kaldeerne til å plyndre og slå i hjel. 
 
Ser vi derimot på neste utsagn, blir bildet et annet. ”Se, alt han har, er i din hånd,” sier Gud til Satan. ”Bare mot 
ham selv får du ikke rekke ut din hånd.” Det som her skjer, er at Gud gir Satan en tillatelse. Så langt hadde Gud 
beskyttet Job ved å sette ”et vern rundt ham, hans hus, og alt det han har på alle kanter” og velsignet hans 
arbeid og eiendom. Nå lar Gud Satan få tilgang til hele Jobs eiendom, men Job selv får han ikke røre.  
 
Etter at Satan har fått denne tillatelsen, går han bort fra Herren, og det dryger ikke lenge før han benytter seg av 
muligheten til å påføre Job og hans omgivelser smerte. Sabeerne og kaldeerne angriper budskap og tjenere. Kun 
to personer unnslipper for å fortelle Job de sørgelige nyhetene. En storm blåser plutselig opp fra den andre siden 
av ørkenen, tar tak i taket på det huset der Jobs barn er samlet og dreper dem. Job blir påført stor smerte, men 
forlater likevel ikke Gud. 
 
Igjen finner det sted en samtale mellom Herren og Satan. Herren spør nok en gang Satan om han har lagt merke 
til Hans rettferdige tjener Job, og legger så til: 
 

”Ennå står han fast i sin ulastelighet. Du fikk Meg til å ødelegge ham uten grunn.” (Job 2, 3). 
 
Her er det Gud selv som sier at Han har påført Job de aktuelle smertene. Vi skal komme tilbake til dette utsagnet 
senere. Satan er uansett ikke fornøyd og fortsetter sin kamp for å ødelegge Job, den mannen Gud elsker så høyt: 
 

”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...” (v. 4-5). 

 
Gud gir da Satan en ny tillatelse: 
 



 ”Se, han er i din hånd, men spar hans liv.” (v. 6). 
 
I den første tillatelsen fikk ikke Satan røre Job. Nå får han muligheten til det. Men Satan får ikke lov til å ta Jobs 
liv. Der går grensen. Vi blir så fortalt at Satan snart benytter 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.” (v. 7). 
 
Dette er kanskje det tydeligste sitatet i forhold til hvem som står bak Jobs lidelser og tap. Vi fortelles her at det er 
Guds fiende, Satan, som står bak. Gjennom sin handlemåte med den uskyldige mannen, viser Satan hva som bor 
i hans hjerte. Dersom det har vært tvil om det før, blir det i alle fall tydelig nå hva han står for, både for englene 
og for andre av Guds skapninger.  
 
Satan har til hensikt å ødelegge og påføre mennesker og Gud smerte. Og nettopp dette gjør han. Fra Jobs bok kan 
vi lære at Satan står bak ville naturkrefter og ulykker, død, plyndring, sykdom og smerte. Djevelen bruker både 
naturkrefter, mennesker og sykdomsfremkallende mikroorganismer for å påføre menneskene lidelser, og han 
gjør det så ofte som han har mulighet. Det er Gud som begrenser hans herjinger og beskytter menneskene.  
 
 
Gud tillater og Han setter grenser 
 
Job og vennenes oppfatning om at lidelsene var et resultat av Guds hånd, var feil og basert på en feilaktig teori 
om hvordan ting hang sammen. Gud er kjærlighet. Han ønsker ikke å påføre sine skapninger 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 at Gud faktisk 
gjorde dette. Forslaget om å skade Job var i seg selv et uttrykk for djevelens tenke- og handlemåte. Det var kun 
et forslag som stammet fra en som selv ønsket å ødelegge, ikke en beskrivelse av hva som faktisk skjedde. 
 
Den teologi som Elihu, Elifas, Bildad og Sofar formidler, fremstiller lidelsene som Guds verk. I henhold til deres 
lære, er denne typen tukt og straff for synd noe som Gud ønsker å gjøre. De sier ikke nødvendigvis at han har 
behag i det, men fremstiller det slik at Han anser det som nødvendig for å oppfylle all rettferdighet.  
 
Gud setter lite pris på denne teologien. Han er kjærlighet og har gitt alt for å frelse denne verden som har falt i 
synd mot Ham. Han elsker hvert menneske og ønsker dem bare vel. I vennenes teologi ble Gud fremstilt som den 
som stod bak de handlinger som stammet fra Hans fiende og de prinsipper han står for. Disse prinsippene er en 
skarp kontrast til Guds prinsipper og hvem Han er. Vennenes teologi er dermed ikke bare en feilaktig oppfatning 
som gjør byrdene tyngre for et lidende menneske, men representerer også en fryktelig urett mot Gud. Med dette i 
tankene kan vi kanskje bedre forstå Guds irettesettende ord til Elifas og de to vennene:  
 

”Min vrede er opptent mot deg og de to vennene dine, for dere har ikke talt rett om Meg...” (Job 42, 7). 
 
Det var Satan som stod bak de ulykker og lidelser som rammet Job, hans familie og hans tjenere. Gud gav ham 
en tillatelse, men Han ba ham aldri om å gjøre de tingene han gjorde. I denne sammenheng er det to forhold som 
er verdt å merke seg, nemlig det Satan kunne ha gjort mot Job, men som han valgte å ikke gjøre, og det Satan 
gjerne skulle ha gjort mot Job, men som Gud ikke tillot ham å gjøre. 
 
 

1. Det Satan kunne ha gjort, men ikke gjorde 
 
Satan brukte en storm til å ta livet av Jobs barn og to røvergrupper til å slå i hjel Jobs tjenere og stjele hans 
budskap. I tillegg slo han Job med smertefulle byller over hele kroppen, og han var neppe passiv når det gjaldt å 
forsterke hans psykiske smerter. Satan kunne ha valgt å ramme Job på en rekke andre måter enn det han gjorde, 
og han kunne ha valgt å gjøre ham syk med andre mikroorganismer enn de han valgte. Når man ser på de 
ulykkene som rammet Job og hva de egentlig innebar, kan det likevel se ut som om Satan valgte noen av de 
verste ulykkene han kunne komme på.  
 
Poenget er at også Satan kan velge å gjøre noe eller å la være. 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 (jf. Luk. 13, 1-
3). Satan må ikke påføre mennesker ulykker. Han kan la være å ramme en person, dersom han finner det for 
godt. Derfor kan mennesker som åpent og aktivt motarbeider Gud og det Han står for, nyte velstand, fred og 



lykke i denne verden, selv om Gud kan ha trukket sin beskyttelse tilbake fra dem. Det kan derfor gå ”onde 
mennesker” riktig godt i dette livet (jf. Job motsier sine venner). 
 
Også det at det går ”onde” godt, kan føre med seg negative konsekvenser, slik Guds fiende ønsker. Det kan gjøre 
at vedkommende ikke innser sitt behov for Gud, og derfor avviser Hans frelsestilbud (jf. Job 21, 13-15). Videre 
kan det bygge opp under den teologien som Jobs tre venner og Elihu forkynte, og det kan bidra til at mennesker 
trekker gale konklusjoner om hvem som virkelig tjener Gud og hvem som ikke gjør det. En velstående og 
fremgangsrik person kan forkynne en gal lære. Dersom han blir bedømt som gudfryktig og velsignet på grunnlag 
av sin velstand eller fremgang, vil trolig også hans lære bli anerkjent som riktig av samme grunn. Mange kan da 
bli forvirret, og mange kan komme til å avvise det sanne som uriktig. 
 
 

2. Det Satan gjerne skulle ha gjort, men ikke kunne gjøre 
 
Det andre punktet handler om hvordan Gud setter grenser for Satans ødeleggelser. Under den første samtalen 
mellom Gud og Satan, fikk djevelen lov til å røre ved Jobs eiendom, hvilket han også gjorde. Gud hadde sagt: 
”Bare mot ham selv får du ikke rekke ut din hånd.” (Job 1, 12). Satan var dermed ikke i stand til å krumme et hår 
på Jobs hode. Hadde han hatt muligheten, ville Satan trolig ha slått Job med byller med det samme. Men etter 
denne første samtalen, kunne han ikke det. Gud beskyttet sin tjener. Under den andre samtalen fikk Satan til-
latelse til å røre ved Job. Men selv da Job var rammet og syk, holdt Gud sitt vern omkring ham. Satan kunne ikke 
ta Jobs liv. Gud tillot det ikke. 
 
Gud setter tydelige grenser for Satans virksomhet. Dette kommer ikke frem bare i Jobs bok. Vi har sett på flere 
eksempler tidligere, blant annet fra israelittenes vandring i ødemarken (se kap. 2). I dagevis hadde de vandret 
gjennom en ørken full av giftige slanger, skorpioner og villdyr. Men ingen av disse farlige dyrene fikk komme 
nær israelittene og påføre dem skade. Gud bevarte folket, på samme måte som Han hadde beskyttet dem mot 
plagene i Egypt og mot den egyptiske hæren ved Rødehavet. Først da Gud tok sin beskyttelse bort fra folket, da 
Han fjernet gjerdet fra sin vingård, strømmet giftslangene inn i leiern. Guds fiende fikk tillatelse til å røre ved 
dem, og han lot ikke denne sjansen gå fra seg. 
 
Satan har tydelig vist – både i sin behandling av Job, av andre mennesker og av Jesus – hvordan han ønsker å 
ødelegge og påføre Gud og mennesker smerte. Han bruker naturkrefter, mennesker, dyr og mikroorganismer for 
å utføre sin hensikt. Daglig bevarer Gud oss mot en rekke farer som vi ikke aner noe om. Hadde Han trukket sitt 
vern tilbake fra denne kloden og overlatt den til seg selv, ville dens plager og lidelser snart bli uutholdelige, og 
den ville raskt gå sin undergang i møte. 
 
Vi har mye å takke Gud for. Daglig nyter vi Hans velsignelser, selv om vi ofte tar det som en selvfølge. Daglig 
bevarer Han oss mot en rekke farer, selv om vi ofte ikke tenker over det. Gud følger stadig med på det som skjer 
på jorden. Han vet om alt, og Han bryr seg om sine skapninger. 
 

 ” For jeg vet hvilke tanker Jeg tenker om dere, sier Herren, tanker om fred og ikke om noe ondt. Jeg vil 
gi dere fremtid og håp.” (Jer. 29, 11). 
 
”...For Han lar sin sol gå opp over onde og gode, og Han lar det regne ned over rettferdige og 
urettferdige.” (Matt. 5, 45). 

 
 
Makt til å beskytte og til å la være 
 
Det er enda en ting vi kan lære fra Jobs bok. Når Satan for andre gang kommer frem for Herren, beskriver Her-
ren nok en gang sin tjener Job som ”en ulastelig og rettskaffen mann” som det ikke finnes maken til på jorden. 
Deretter sier Han: 
 

”...Ennå står han fast i sin ulastelighet. Du fikk Meg til å ødelegge ham uten grunn.” (Job 2, 3). 
 
Her sier Gud at det er Han som ødela Job, og det kan se ut som om Han gjorde det som en respons på Satans 
oppfordring (”Du fikk Meg til å ødelegge ham...”). Men som vi alt har sett, var det Satan som rammet Job, ikke 
Gud. Hvorfor sier da Gud her at det var Han som uten grunn ødela Job? 
La oss gå tilbake til Sangen om Guds vingård i Jes. 5, 1-6. Her forteller Gud hva Han vil gjøre med sin vingård 
på grunn av den råtne frukten som finnes der. Han vil fjerne det beskyttende gjerdet slik at vingården blir 



nedtråkket og beitet snau. Ødeleggelsen er resultatet av at gjerdet blir fjernet. Når Han beskriver resultatet, sier 
Gud: 
 

”Jeg legger den øde.” (v. 5).  
  
Gud hadde makt både til å beskytte sin vingård og til å ta beskyttelsen bort fra den slik at den ble ødelagt. Når 
Gud tok bort sin beskyttelse, kom villdyrene og utførte sitt verk. De trampet ned vingården og fortærte det de 
kunne finne. Villdyrene kom ikke fordi Gud kalte på dem eller ledet dem dit, men fordi de fikk tillatelse til å 
komme. Guds fiende stod parat til å lede dem til vingården slik at de kunne ødelegge den. Men fordi Gud hadde 
makt både til å beskytte mot ødeleggelse og til å fjerne sin beskyttelse, kunne Han si at det var Han som la den 
øde (se ”Jeg tar bort gjerdet rundt den”  i kap. 3). 
 
Vi finner flere eksempler i Bibelen på hendelser som Gud blir sagt å stå bak, men som Han ikke har utført 
direkte selv. I forbindelse med opprør som førte til at israelittene ble angrepet av giftslanger, står det: 
 
 ”Da sendte Herren giftslanger inn blant folket...” (4. Mos. 21, 6). 
 
Men Gud ledet ikke giftslangene inn i leiren. Han fjernet sin beskyttelse fra den, og tillot dermed at slangene 
kom inn. Han hadde makt til å beskytte folket, og Han hadde makt til å la være. Men selve angrepet fra de døde-
lige krypdyrene var det Guds fiende som stod bak.  
 
Da israelittene drev hor med de moabittiske kvinnene og tilbad deres avguder, omkom 24 000 israelitter i en pest 
(se Israel og Kanaans land i kap. 5). Om denne hendelsen sa Moses:  
 

”...For Herren din Gud ødela alle mennene iblant dere som fulge Ba’al fra Peor. Men dere som klynget 
dere til Herren deres Gud, er i live i dag, hver eneste en av dere.” (5. Mos. 4, 3-4). 

 
Guds gjerde, Hans beskyttelse, ble fjernet fra de israelittene som bevisst og åpenlyst gjorde opprør mot Ham. 
Men selv om en rekke av disse omkom i en smittsom pest, ble hver eneste en av dem som klynget seg til Gud, 
bevart fra pesten. Gjerdet beskyttet dem, og Guds fiende kunne ikke nå dem (jf. Sal. 91, 3-10). 
 
I beretningen om israelittenes stadige frafall i Dommernes bok, omtales det samme: 
 

”...De forlot Herren og tjente Ba’al og Astartene. Herrens vrede ble opptent mot Israel. Derfor overgav 
Han dem i røveres hånd, og de plyndret dem. Han prisgav dem i deres fienders hånd, de som bodde 
rundt dem, så de ikke lenger kunne holde stand overfor sine fiender.” (Dom. 2, 13-14). 

 
Slik la Gud sin vingård øde, men ødeleggelsen stammet fra Hans fiende. 
 
 
Faraos hjerte 
 
Et annet eksempel finner vi i beskrivelsen av den egyptiske kongen som regjerte da Gud ledet israelittene ut fra 
Egypt. Flere steder står det at det var Gud som forherdet farao, slik at han nektet folket å forlate landet: 
 

”Jeg skal forherde faraos hjerte og la det bli mange av Mine tegn og Mine under i landet Egypt. Men 
farao skal ikke høre på deg, og Jeg skal legge Min hånd på Egypt og føre Mine hærer og Mitt folk, 
Israels barn, ut av landet Egypt ved store straffedommer.” – Gud til Moses i Egypt (2. Mos. 7, 3-4). 
 
”Men Herren forherdet faraos hjerte, og han hørte ikke på dem...” – etter den 6. plagen (2. Mos. 9, 12). 
 
”Men Herren forherdet faraos hjerte, og han lot ikke Israels barn fare.” – etter den 8. plagen (2. Mos. 
10, 20). 

 
Andre steder står det at det var farao selv som forherdet sitt hjerte, og at Gud hadde forutsett at dette kom til å 
skje: 
 

”...Men Jeg vet at kongen i Egypt ikke vil la dere dra, nei, ikke en gang ved en mektig hånd...” – Gud til 
Moses ved den brennende busken (2. Mos. 3, 20). 



”Men faraos hjerte ble forherdet, og han hørte ikke på dem, slik Herren hadde sagt.” – etter den 1. 
plagen (2. Mos. 7, 22). 
 
”Men da farao så at utfrielsen kom, forherdet han sitt hjerte og hørte ikke på dem, slik Herren hadde 
sagt.” – etter den 2. plagen  (2. Mos. 8, 15). 
 
”Men farao forherdet sitt hjerte også denne gangen, og han ville ikke la folket fare.” – etter den 4. 
plagen (2. Mos. 8, 32). 
 
”Da farao så at regnet, haglet og tordenen hadde opphørt, fortsatte han bare å synde. Han forherdet 
sitt hjerte, både han og tjenerne hans. Slik ble faraos hjerte forherdet, og han lot ikke Israels barn fare, 
slik Herren hadde sagt.” – etter den 7. plagen (2. Mos. 9, 34-35). 

 
På samme måte som i Jobs bok får vi her ”motstridende” opplysninger. Det blir noen steder hevdet at Gud for-
herdet faraos hjerte, andre steder at farao forherdet seg selv. Det finnes tre mulige forklaringer på dette: 
 
 

1) Det var kun Gud som forherdet farao. 
 

2) Det var farao som forherdet sitt eget hjerte. 
 

3) Det var noen ganger Gud som forherdet faraos hjerte, og andre ganger farao som gjorde det selv.  
 
 
Hvis man aksepterer det første eller det tredje alternativet, vil man sitte igjen med et bilde av en Gud som bryter 
inn og fullstendig overtar menneskers valg og handlinger. Den egyptiske kongen blir da ikke annet enn en 
marionette i Guds hånd, og det kan se ut som om Gud påvirket faraos hjerte til å stå Ham imot for å få en 
anledning til å sende plager og ødeleggelse over det egyptiske folk. Men en slik fortolkning stemmer ikke med 
det bilde av Gud som resten av Bibelen gir. Gud ønsker ikke å ødelegge, men å frelse. Han påvirker ikke 
mennesker til å forherde seg, men forsøker å kalle dem til omvendelse. Dessuten respekterer Han deres frie valg. 
Han verken kan eller vil tvinge noen, verken til det ene eller det andre. 
 
Ifølge alternativ nummer to var det farao selv som forherdet sitt hjerte. Han fikk gjentatte budskap fra Gud 
gjennom Moses, og Gud gjorde en rekke tegn. Flere ganger ble farao overbevist om at israelittenes Gud var 
allmektig og at han burde la folket fare. Men når plagen var over, ombestemte han seg. Det var da han forherdet 
sitt hjerte og gav folket beskjed om de likevel ikke fikk reise. Forherdelsen av faraos hjerte var helt og holdent 
hans eget valg. 
 

”Da farao så at regnet, haglet og tordenen hadde opphørt, fortsatte han bare å synde. Han forherdet 
sitt hjerte, både han og tjenerne hans. Slik ble faraos hjerte forherdet, og han lot ikke Israels barn fare, 
slik Herren hadde sagt.” (2. Mos. 9, 34-35). 

 
Hvordan kan da Gud si at det var Han som forherdet faraos hjerte? Fordi Han hadde mulighet til å forhindre det. 
Gud vil aldri overta et menneskes frie vilje, men Han kan gripe inn og forhindre at onde planer blir iverksatt. I 
Ord. 21, 1 står det: 
 
 ”Kongens hjerte er som vannbekker i Herrens hånd. Han bøyer det dit Han vil.”  
 
Vi finner et eksempel på dette i Nehemjas bok. Her fortelles vi om den jødiske mannen Nehemja, som gjorde 
tjeneste hos den persiske kongen Artaxerxes. Tanken på at Jerusalem lå i ruiner plaget Nehemja. Han hadde et 
sterkt ønske om å få reise tilbake og gjenreise byen som babylonerne hadde ødelagt. Da kongen spurte hva som 
lå ham på hjertet, ble han svært redd. Men han sendte en bønn opp til Gud før han la frem sitt ønske om å reise, 
og kongen lot ham få dra (Neh. 2, 1-8). Nehemja konkluderer med å si: 
 
 ”Kongen gav meg alt dette fordi min Gud holdt sin gode hånd over meg.” (v. 8). 
 
Gud var like mye med Moses som Han var med Nehemja. Men da Moses la frem sitt ønske for farao, tillot Gud 
at han forherdet seg. Det var ikke slik at farao måtte forherde seg, men han fikk muligheten til å gjøre det. Gud 
hadde forutsett resultatet, og derfor kunne Han informere Moses om det på forhånd (jf. Jes. 46, 9-10).  
 



”...Men Jeg vet at kongen i Egypt ikke vil la dere dra, nei, ikke en gang ved en mektig hånd...” (2. Mos. 
3, 20). 

 
 
Job får dobbelt igjen 
 
På samme måte var det med Job. Det var ikke Gud som ødela ham. Men Gud hadde muligheten til å beskytte 
ham, og Han hadde muligheten til å la være. Da Gud tillot Satan å røre ved Jobs eiendom og ved hans helse, 
trakk Han deler av sin beskyttelse bort fra Job. Derfor kunne Han si til Satan: ”Du fikk Meg til å ødelegge ham 
uten grunn.”  
 
Etter at Gud har avsluttet samtalen mellom Job og hans venner, fortelles vi at Han gav Job tilbake det han hadde 
tapt og vel så det: 
 

”Sannelig, Herren gav Job dobbelt så mye tilbake som han hadde hatt før.” (Job 42, 10). 
 

” Herren velsignet Jobs siste dager mer enn i begynnelsen. Det ble gitt ham 14 000 sauer, 6000 
kameler, 1000 par okser og 1000 eselhopper.” (v. 12). 

 
Før han var blitt rammet av ulykkene, hadde Job vært en av de mektigste menn i området. Nå, etter den 
vanskelige perioden, ble hans eiendom dobbelt så stor (jf. Job 1, 2-3). I tillegg fikk han igjen kontakt med sine 
søsken og venner, som endelig gav ham den støtte og medlidenhet som han så lenge hadde hatt behov for. 
 

”Alle hans brødre kom til ham, og alle hans søstre og alle de han hadde kjent før, og de åt brødet med 
ham i hans hus. De viste ham medynk og trøstet ham for alt det onde som Herren hadde latt komme 
over ham. Hver av dem gav ham et stykke sølv og en ring av gull.” (v. 11). 

 
Job fikk også flere barn, syv sønner og tre døtre, hvilket tilsvarte dem som hadde omkommet i stormen. 
Selvfølgelig kunne de nye barna aldri erstatte de han hadde mistet, men Job fikk oppleve å se sine etterkommere 
vokse opp, slik han hadde drømt om. Boken om ham avsluttes med disse ord: 
 

”Etter dette levde Job i 140 år. Han fikk se sine barn og barnebarn i fire slektsledd. Så døde Job, gam-
mel og mett av dager.” (v. 16-17). 

 
Hvis vi antar at Job var rundt 50 år da han ble rammet av lidelsene og at hans livslengde var tilsvarende leve-
alderen til andre i hans samtid, er det mulig at han levde omkring Abrahams tid eller et par generasjoner før ham. 
Abrahams tippoldefar, oldefar, bestefar og far levde i henholdsvis 239 år, 230 år, 148 år og 205 år (jf. 1. Mos. 
11, 18-32). Selv ble Abraham 175 år (1. Mos. 25, 7), og hans sønn, Isak, ble 180 år (1. Mos. 35, 28). Jakob, Isaks 
sønn, ble 147 år (1. Mos. 47, 28). Moses, som levde fire generasjoner senere, døde i en alder av 120 år (5. Mos. 
34, 7). 
 
Job ble uansett velsignet med et langt liv. Så ble han lagt til hvile i graven, slik alle mennesker blir, både rettferd-
ige og ugudelige. Men siden Job hadde tatt imot Guds frelsestilbud, kunne han se frem til den dagen i fremtiden 
når han vil bli vekket opp igjen og bli innbygger i Guds rike (jf. Joh. 5, 28-29). Dette er Guds løfte til alle som 
tar imot Hans frelsestilbud. Jesus, menneskehetens Stedfortreder og Gjenløser, sa: 
 

”Alle dem som Faderen gir Meg, kommer til Meg, og den som kommer til Meg, skal Jeg aldri støte ut. 
For Jeg er kommet ned fra himmelen, ikke for å gjøre Min egen vilje, men Hans vilje som har sendt 
Meg. Og dette er Faderens vilje som sendte Meg: At av alt det Han har gitt Meg, skal Jeg ikke miste 
noe, men Jeg skal oppreise det på den siste dag. Og dette er Hans vilje som har sendt Meg: At hver den 
som ser Sønnen og tror på Ham, skal ha evig liv. Og Jeg skal reise ham opp på den siste dag.” (Joh. 6, 
37-40). 

 
   
Jobs bok og oss 
 
Det er som sagt mye vi kan lære fra Jobs bok. Vi kan lære om Guds storhet, Hans allmakt og Hans omsorg for 
sine skapninger. Vi kan lære om hvorfor naturkatastrofer, kriminalitet, ulykker, lidelser og død skjer, og vi får et 
innblikk i den kampen som foregår mellom Gud og Hans fiende (jf. Åp. 12, 7-12).  
 



Mange mennesker fortviler over den sorg og nød som fyller vår verden. Mange sørger over smerter, tap og van-
skeligheter i sine egne liv. Ofte stilles det spørsmål om hvorfor, og ofte stilles det spørsmål om Guds rolle i det 
hele. ”Er ulykken Guds straff...? Er sykdommen en hevn for synd...?” Noe av det viktigste vi kan lære fra Jobs 
bok, er derfor at Guds rettferdighet ikke fungerer etter prinsippet om at ”det går gode godt og onde dårlig”. Jobs 
bok viser oss at det ikke finnes noen lovmessig eller direkte sammenheng mellom synd og lidelse. 
 
Hvis du skulle få en sykdom, oppleve en ulykke eller komme i vanskeligheter, eller hvis du holder på med et ar-
beid som ser ut til å bli stanset, så ikke tenk at det kanskje skjer fordi Gud har noe imot deg eller fordi han ikke 
bryr seg om deg lenger. Det samme gjelder hvis du ser andre som blir rammet av sykdom og ulykke, eller hvis 
andres arbeid blir stanset. Ikke tenk at det kanskje skjedde fordi de har gjort noe galt, eller fordi Gud har noe 
imot arbeidet deres og at vi også bør ta avstand fra det.  
 
Det betyr selvsagt ikke at alt vi gjør og alt andre gjør er uproblematisk eller riktig. Men det er andre vurderings-
kriterier vi må bruke når vi skal bedømme hva som er rett og galt. Det er ikke den skjebne som rammer et men-
neske, som skal være vurderingsgrunnlag for om vedkommende er en rettferdig eller urettferdig person. Det 
eneste vurderingsgrunnlaget Gud har gitt oss, er De ti bud og Bibelen (jf. Jes. 8, 20; Sal. 119; Matt. 5, 17-19). 
 
Hvis vi resonnerer fra virkning til årsak, kan vi ende opp med en helt feil konklusjon, slik som malteserne om 
Paulus (se Det går ”gode” dårlig: Paulus i kap. 6). Vi kan ikke bedømme noe ut ifra en persons skjebne, verken 
når det gjelder oss selv eller andre. 
 
 
 
 

 

”Hvem kan skille oss fra Kristi kjærlighet? Trengsel, angst,  
forfølgelse, hungersnød, nakenhet, fare eller sverd? ...  

Men i alt dette skal vi mer enn seire ved Ham som elsket oss.  
For jeg er overbevist om at verken død eller liv, verken engler  
eller myndigheter eller makter, verken det som er nå eller det 
 som skal komme, verken høyde eller dybde eller noen annen 
 skapning skal være i stand til å skille oss fra Guds kjærlighet,  

den som er i Kristus Jesus, vår Herre.” 
 

Rom. 8, 35-39 


