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Formáli 

“Af hverju ég?“ er spurning sem ég spurði mig 12. ágúst 2011 er ég lá hreyfingarlaus á 

moldarveginum eftir að hafa dottið af hestbaki. Þarna lá ég og gat hvorki hreyft legg né 

lið, ekki gefið frá mér svo mikið sem eitt aumasta tíst til að kalla á hjálp. Ég lá 

hjálparlaus og sá lífið hlaupa frá mér eitt augnablik. Spurningar brutust um í huga mér: 

„Af hverju ég?“ „Get ég aldrei gengið aftur?“  

Mér hefur alltaf þótt Gamla testamentið áhugavert, allt frá því að ég fór í sunnu-

dagaskóla sem barn og hlustaði á sögurnar sem presturinn sagði okkur af miklum áhuga. 

Það var svo á fyrsta ári í guðfræðináminu sem ég kynntist Jobsbók í fyrsta skipti af 

einhverri alvöru. Jobsbók þótti mér í fyrstu ansi flókin og í hvert skipti sem ég las hana 

vöknuðu fleiri spurningar. Í Jobsbók sá ég sjálfa mig fyrir mér er ég lá hreyfingarlaus á 

moldarveginum nokkrum árum áður. Horfði til himna og spurði Guð „af hverju ég?“ 

„Hvað hef ég gert?“ Allar þær spurningar sem komu upp í huga mér þennan örlagaríka 

dag. Síðan þá hefur Jobsbók verið í miklu uppáhaldi hjá mér. Mér finnst ég alltaf geta 

gluggað í hana ef mig þyrstir í svör frá Guði, hún færir mér ró og yfirvegun til að takast 

á við lífið. Sú nálgun að skoða Jobsbók út frá kvikmyndum og bókmenntum vakti áhuga 

minn, því áhrifasaga Jobsbókar í nútímanum þykir mér áhugaverð. 

Ég vil þakka Gunnlaugi A. Jónssyni fyrir leiðsögnina við ritgerðarsmíðin og fyrir 

að hafa kynnt mér fyrir Gamla testamentinu og áhrifasögu þess síðustu tvö ár 

skólagöngu minnar. Gamla testamentið og áhrifasaga þess er Gunnlaugi afar hugleikið 

og með sínum áhuga hefur hann vakið minn áhuga. Eins vil ég þakka Helgu 

Ágústsdóttur, vinkonu minni sem ég kynntist á Reykjalundi eftir hestaslysið, fyrir 

yfirlestur á ritgerðinni minni og allan þann stuðning og þá hvatningu sem hún hefur veitt 

mér í gegnum námið.  
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Ágrip 

Ritgerð þessi fjallar um áhrifasögu Jobsbók út frá kvikmyndum og bókmenntum. 

Söguþráður kvikmyndanna er kynntur og eru hliðstæður við Jobsbók tilgreindar. 

Myndirnar sem eru sérstaklega skoðaðar eru A Serious Man (2009), Commandments 

(1997) og Adams æbler (2005). Þessar kvikmyndir eiga það sameiginlegt að sýna 

margar hliðstæður við Jobsbók, ekki er þó um margar beinar tilvitnanir að ræða í þeim 

en óbeinu tilvitnanirnar eru þeim mun fleiri. Einnig er bókin Vetrarferðin (1998) eftir 

Ólaf Gunnarsson skoðuð sérstaklega. Margt í bókinni minnir á Jobsbók og eru á 

nokkrum stöðum í henni beinar tilvitnanir í bókina. Aðalsögupersónur, bæði kvik-

myndanna og Vetrarferðarinnar, eiga allar það sameiginlegt að lifa við hliðstæða 

þjáningu og Job gerði. Þessi verk eru sett fram af léttleika og húmor, þrátt fyrir að viss 

alvarleiki liggi yfir þjáningu persónanna. Sögupersónurnar eiga það einnig sameiginlegt 

að þær leita allar að svörum við spurningum líkt og Job gerði. „Af hverju ég?“ Í upphafi 

allra verkanna má rýna í áherslur þess að sögupersónurnar séu settar fram sem hin 

réttláta manneskja, hvers vegna á hinn réttláti að þjást. Hver og ein sögupersónanna 

bregst þó við þjáningunum á sinn hátt og er fjölbreytileikinn mikill. Allar standa þær þó 

uppi í lok verkanna með einhvers konar pálma í höndunum. Annað hvort fengu þau 

svipað til baka og þau höfðu glatað eða þar hefur jafnvel margfaldast. Merkilegt er 

hvernig höfundum verkanna tekst að nútímavæða Jobsbók á jafn skemmtilegan og léttan 

hátt og raun ber vitni, þrátt fyrir mikla þjáningu oft og tíðum.  
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 Inngangur  

Umfjöllunarefni þessarar ritgerðar er helstu einkenni Jobsbók, söguþráður, notkun og 

heimfærsla hennar í kvikmyndir, bókmenntir og ljóð sem hafa náð athygli höfundar. 

Fjallað verður sérstaklega um biblíustef í þremur kvikmyndum og einni bók; 

Commandments (1997) í leikstjórn Daniel Taplitz, Adams æbler (2005) í leikstjórn 

Anders Thomas Jensen og A serious man (2009) í leikstjórn bræðranna Ethan og Joel 

Coen. Bókin heitir Vetrarferðin (1998) og er eftir Ólaf Gunnarsson. Einnig verður 

fjallað almennt um hverja af myndunum þremur, sem og um bókina, söguþráð þeirra og 

sérstaka tengingu þeirra við Jobsbók út frá trúarlegum stefum. Einnig verður fjallað 

stuttlega um Elie Wiesel og tengingu hans við Jobsbók. Bók Valdimars Briem, Ljóð úr 

Jobsbók, verður einnig skoðuð út frá rannsóknarspurningunni. Niðurstöður verða síðan 

dregnar saman og skoðað hvað sé sameiginlegt, sérstakt og ef eitthvað er einkennandi í 

samanburði þessara þriggja kvikmynda, bókar, ljóða Valdimars og Jobsbók.  

Hvernig er Jobsbók notuð í þessum þremur kvikmyndum og bók Ólafs? Hverjar eru 

biblíulegar hliðstæður við Jobsbók? Hvað eiga þær allar sameiginlegt? Hvað er það sem 

er eftirtektarvert vegna hliðstæðna eða andstæðna? 
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1 Jobsbók 

Jobsbók er samkvæmt fræðimanninum Murphy spekirit, en þau eru nokkur í Gamla 

testamentinu t.d. Orðskviðirnir. Nákvæmt eðli uppruna og samsetningu bókar Jobs hefur 

mikið verið rætt. Margir halda að upphafið og endirinn af bókinni hafi fyrst verið 

þjóðsögur, eða kannski vel þekkt ævintýri á forntímum í Austurlöndum nær, þar sem 

höfundurinn setti inn samræður á milli Jobs og vina hans, og milli Guðs og Jobs.1 Georg 

Goot Moore, prófessor við Háskólann í Harvard, sagði eitthvað á þá leið að Jobsbók 

væri eitt merkasta hebreska bókmenntaverk sem hefði fundist og ein af athyglisverðustu 

ljóðabókmenntum heimsins.2 Fundist hafa álíkar bókmenntir í öðrum löndum, til að 

mynda í Egyptalandi, Saga af Keret frá Úgarít og fleiri í hinum fornu 

miðausturlöndum.3 

Þar sem ekkert er vitnað í fjórða vininn, Elíhú fyrr en í 32. kafla og hann hverfur 

aftur á jafn óvæntan hátt og hann birtist hafa margir fræðimenn deilt um það hvort 

kaflinn um hann séu viðbætur.4 Fræðimaðurinn Rodd talar um að margir sjái Elíhú sem 

grobbinn, langorðan, þráakálf. Hann sé algjörlega úr takti við hina þrjá vinina. Rodd 

talar um að á þann hátt sem Elíhú birtist, sé hann hálf kjánalegur en að við getum á 

engan hátt gert okkur í hugarlund hverjir heyrendur þessa tíma voru. Kannski hafi þessi 

persóna verið það sem þurfti til að fá fólk til að hlusta á þeim tíma.5 Allir lesendur eiga 

von á svari Guðs á þessum tímapunkti þegar að Elíhú birtist með frekju og yfirgangi.6 

Bókin sjálf inniheldur engar skýrar tilvitnanir til höfundarins eða ársins sem bókin 

er skrifuð en ætla má að að það hafi verið í kringum 600 f.Kr. Líklegt getur talist að Job 

sé frá Palestínu en þar var bær sem hét Ús. Einnig er ekki talið að vinir hans þrír séu frá 

                                                        

 

 

 
1 Farmer 1998, bls. 759. 
2 Reichert 1985, bls. Ix. 
3 Rodd 1990, bls. 3. 
4 Farmer 1998, bls. 763. 
5 Rodd 1998, bls. 63. 
6 Farmer 1998, bls. 772. 
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Ísrael, eins og lesa má í Job 2.1, þar sem segir að þeir hafi komið frá svæðum í kringum 

Edomu og úr eyðimörkinni.7 

Það er í raun útilokað að ákvarða hvenær Jobsbók var skrifuð og af hverjum. Bent 

hefur verið á skyldleika milli ljóðanna í Jobsbók og Deutero-Jesaja (um 550 f.Kr.). 

Margir fræðimenn eru þeirrar skoðunar að Jobsbók sé eldri en Deutero-Jesaja og hafi 

verið skrifuð einhvern tímann á milli þeirra og Jeremía.8 Fræðimaðurinn Comey segir að 

Jobsbók hafi verið skrifuð af óþekktum snillingi á fjórðu eða fimmtu öld f.kr og sé eitt 

mesta mestaraverk bókmenntasögunnar. Comey segir að mannleg þjáning sé rædd í 

Jobsbók og spurningar sem komu upp henni tengdar. Einnig segir hann að form Jobsbók 

eigi sér enga hliðstæðu í  Biblíunni.9  

Jobsbók er mikils metin víða um heim og eru margir sem telja hana eitt af meistara-

verkum heimsbókmenntanna.10 Athyglisvert þykir að sé leitað að Jobsbók á netinu, þá er 

hún talin meðal 100 merkilegustu rita allra tíma á alfræðivefnum Wikipediu.11 

1.1 Jobsbók- söguþráður  
Bókin fjallar um miklar þjáningar Jobs og allt hið illa sem fyrirfinnst í veröldinni. Job 

bjó í Úslandi, var réttlátum góður og guðhræddur og forðaðist hið illa. Helsta 

viðfangsefni bókarinnar er hvers vegna Guð leiði miklar þjáningar yfir jafn réttlátan 

mann og hann var. 

 Job átti sjö syni og þrjár dætur og var mjög auðugur maður, bæði af skepnum og 

þrælum. Hann færði Guði fórnir vegna barna sinna, sem kynnu að syndga. Sagan segir 

frá fyrri prófraun Jobs: Synir Guðs gengu fyrir Drottin og þar á meðal var Satan. 

Drottinn bendir Satan á Job og segir honum hversu réttlátur og guðhræddur hann sé. 

Satan telur hins vegar að ástæða þess sé einungis sú að Guð hafi haldið verndarvæng 

yfir honum. Satan segir einnig, að hlotnist Job ekki öll þessi blessun muni hann snúa 
                                                        

 

 

 
7 FArmer 1998, bls. 759. 
8 Kjartan G. Ottósson 1990, bls. 467. 
9 Comey 2002, bls. 194. 
10 Biblían 2007, formáli Jobsbókar. 
11 The top 100 books of all time, 2002. 
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baki við Guði.12 Satan fær leyfi frá Guði til að stjórna öllu því sem Job átti, en þó ekki 

honum sjálfum. Í framhaldi af því verður fyrri prófraun Jobs til. Hann missir allar 

skepnur sínar, alla þræla sína og að lokum missti hann einnig syni sína og dætur. Eftir 

þessa skelfilegu atburði reif Job föt sín, skar hár sitt og bað: 

Nakinn kom ég af móðurskauti 

Og nakinn hverf ég aftur,  

Drottinn gaf og Drottinn tók,  

Lofað veri nafn Drottins. 13 

En Job syndgaði ekki þrátt fyrir allar þessar raunir. Eftir fyrstu prófraunina komu 

vinir Jobs til að vera hjá honum og hughreysta hann. Þessir vinir voru Elífas, Bildaf og 

Sófar, en þeir lögðu mikla áherslu á, að hinum réttlátu farnist vel en öðrum sem ekki eru 

réttlátir farnist illa, líkt og er komið fyrir Job.14 

Þá er komið að seinni prófraun Jobs: Synir Guðs ganga öðru sinni til hans, en þá 

bendir Guð Satan á hversu ráðvandur og guðhræddur Job sé, þrátt fyrir allar raunir er 

Satan lagði á hann, og það þrátt fyrir sakleysi hans. Næst slær Satan Job illkynjuðum 

sjúkdómi frá hvirfli til ilja og er nú sannfærður um að Job muni snúa baki við Guð. En 

þrátt fyrir miklar kvalir er Job staðráðinn í því að sætta sig við hið illa frá Guði, þar sem 

hann væri nú þegar búin að þiggja hið góða. Þrátt fyrir allt þetta syndgaði Job aldrei 

með vörum sínum.15 En Job byrjar á að formæla þeim degi er hann fæddist á: 

Job segir: Farist sá dagur sem ég fæddist á 

Og nóttin sem sagði: “Sveinbarn er getið. “ 

Sá dagur verði að myrkri,  

Guð á hæðum spyrji ekki eftir honum,  

                                                        

 

 

 
12 Biblían 2007, Job 1:1-12. 
13 Biblían 2007, Job 1:21. 
14 Biblían 2007, formáli Jobsbókar. 
15 Biblían 2007, Job 2:1-13.  
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engin, birta ljómi yfir honum. 16 

Vinir Jobs eru hjá honum í 7 nætur og 7 daga og má finna samtal þeirra um 

formælingu Jobs í stærstum hluta bókarinnar og þeirra trú á „rétttrúnaðinn“.17 Eitt 

máttarmesta erindi og þekktasta vers Jobsbók má finna í kaflanum um samræður Jobs 

og Guðs þar sem Job segir „Ég þekkti þig af afspurn en nú hefur auga mitt litið þig“ 

(Job. 42:5).  

Í niðurlagi Jobsbókar má lesa um hvernig Drottinn sneri við högum hans. Guð 

ávítar vini Jobs fyrir að dæma sig ranglega, hann segir þá ekki hafa sagt rétt til um sig 

eins og Job hafi gert. En Elíhú vinur hans sem átti lokaræðurnar fjórar, án þess að Job 

svaraði, var undanskilinn. Velgengni Jobs tvöfaldaðist. Hann eignaðist helmingi fleiri 

skepnur, hann eignaðist 7 drengi og 3 stúlkur, sem voru fríðari en nokkrar aðrar konur í 

landinu og fengu þær arf í sama hlutfalli og bræður þeirra. Job lifði lengi eða þangað til 

hann varð 140 ára gamall og eignaðist fjölmarga afkomendur.18 

1.2 Mín túlkun á Jobsbók  

Efni Jobsbókar er býsna þekkt þeim sem eru kristnir eða hafa lesið í Biblíunni. Þar er 

áberandi barátta réttláts, guðhrædds manns, sem þarf að þola miklar þjáningar, þrátt 

fyrir að hafa lifað sem ráðvandur, guðhræddur, grandvar og réttlátur maður. Hann missir 

öll börn sín, allar eigur sínar, auk þess sem hann veikist af alvarlegum líkamlegum 

sjúkdómi sem veldur miklum kvölum. Finna má samtal hans og vina hans þriggja 

Elífas, Bildad og Sófar, og verður seint hægt að segja að þeirra sérsvið sé sálgæsla. 

Vinirnir þrír eru talsmenn þeirrar spekistefnu sem var uppi á þessum tíma þ.e. 

endurgjaldskenningarinnar sem var rétttrúnaður þess tíma. Hinn réttláti maður uppskar 

góðvild Guðs en fyrir hinum óréttláta var öfugt farið.19 Vinirnir eru sannfærðir um synd 

Jobs en hann andmælir af miklum krafti. Það sem er athyglisvert við Jobsbók er að í 

                                                        

 

 

 
16 Biblían 2007, Job 3:3-4. 
17 Biblían 2007 Job  3:31. 
18 Biblían 2007, Job 42: 7-18. 
19 Comay 2002, bls. 195. 
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ræðu Guðs í storminum svarar hann hvorki spurningum né ásökunum Jobs um 

þjáninguna. Job fær svar við sínum eigin spurningum með því að eiga samfélag við 

Guð, leggja allt sitt traust á Guð og hans nálægð, mitt í allri þjáningunni. Sú fullvissa og 

trú að Guð sé alltaf með honum má finna í versinu „Ég þekkti þig af afspurn en nú hefur 

auga mitt litið þig“.20  

 

2 Áhrifasaga Jobsbókar  

2.1 Í bókmenntum 

2.1.1 Elie Wiesel 

Ein bók og eitt leikrit eftir nóbelsverðlaunahafann Elie Wiesel eru þekkt með tengingu í 

Jobsbók, bókin er Nótt sem á frummálinu heitir Og heimurinn þagnaði (jidd. Un di velt 

hot geshvign) og var skrifuð á jiddísku og var einar 800 blaðsíður.21 Þar notar Wiesel 

beinar og óbeinar vísanir úr Gamla testamentinu ansi víða.  

Í bókinni líkir Wiesel sér við Job í lýsingum af veru sinni í útrýmingarbúðum 

nasista. Hann gat ekki séð réttlæti Guðs fyrir því sem þarna gerðist. Hann hafi tekið 

sömu deilur við Guð og Job um sanngirni þess að hinir réttlátu þjáist. Wiesel segist 

sjálfur þekkja Jobsbók best allra bókanna í biblíunni.  

Leikritið skrifaði Wiesel hins vegar eftir upplifun sína í fangabúðunum. En hann 

varð vitni að því að nokkrir rabbínar ákærðu Guð, drógu hann fyrir rétt fyrir brot á 

sáttmálanum. Þeir réttuðu yfir Guði og fundu hann sekan. Að því loknu gengu þeir til 

kvöldbæna. Þessa stórmerkilegu reynslu nýtir Wiesel þegar hann skrifar leikritið 

                                                        

 

 

 
20 Biblían 2007, Job 42:5. 
21 Elie Wiesel fæddist í hinu dæmigerða gyðingaþorpi Sighet í Rúmeníu árið 1928. Gyðingar fylktust 

þangað sem flóttamenn 1640 en íbúafjöldi var í kringum 16 þúsund. Faðir hans hét Shlomo og rak 
verslun, Sara var móðir hans og var hún dóttir þekkts rabbína þar í bæ. Wiesel átti 3 systur, 2 eldri, þær 
Hildu og Beu, og síðan litla systur, Sipporu. Þegar að Wiesel var á unglingsaldri voru gyðingar í þorpinu 
voru fluttir til Auswitz þar sem hann sá móður sína og litlu systur ganga í gasklefann. Faðir hans lést 
stuttu áður en honum var bjargað. Hann hitti síðar eldri systur sínar tvær á munaðarleysingjahæli í 
Frakklandi eftir stríðið. Í dag býr hann í Bandaríkjunum. 
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Réttarhöldin yfir Guði. Leikritið, sem má segja að sé Job tekinn út úr bókinni og settur 

inn á 17. öld, fjallar um kráareiganda sem táknar Job. Kráareigandinn, sem hafði nokkru 

áður tapað fjölskyldu sinni í útrýmingarherferð og afneitað Guði, vildi ekki á nokkurn 

hátt vita af honum. Leikritið fjallar því um réttarhöldin og varnir og sóknir en enginn 

vildi verja Guð nema ókunnugur maður að nafni Sam, sem síðar kom í ljós að var Satan. 

Bærinn sem réttarhöldin gerast í ber nafnið Shamgorod, sem er óbein tilvitnun í Jobsbók 

þar sem „Sham“ merkir „þar“ en „garad“ merkir „að skafa sig“22 en þetta má finna í Job 

2.8 þar sem segir: „Hann tók sér leirbrot til að skafa sig með þar sem hann sat á 

öskuhaugunum“.23 

 

2.1.2 Vetrarferðin eftir Ólaf Gunnarsson 
 

2.1.2.1 Almennt um bókina 
Vetrarferðin er skáldsaga sem gefin var út af Forlaginu árið 1998. Vetrarferðin er þriðja 

bókin í þríleik eftir Ólaf Gunnarsson. Fyrri bækurnar í þríleiknum eru Tröllakirkja og 

Blóðakur.24 Höfundurinn, Ólafur Gunnarsson, fæddist í Reykjavík 18. júlí 1948. Hann 

gekk í Verzlunarskóla Íslands og lauk prófi þaðan árið 1969. Hann hefur starfað við 

ritstörf frá árinu 1974 og gefið út nokkurn fjölda bóka.25 

2.1.2.2 Söguþráður 
Bókin skiptist í fimm hluta en hún gerist í Reykjavík á stríðsárunum, á tímabilinu frá 

sumrinu 1943 til vorsins 1948. Bókin fjallar um fjögurra manna fjölskyldu, fjölskyldu-

föðurinn Sigurgest, móðurina Sigrúnu, sem er 38 ára, og syni þeirra tvo. Eldri 

drengurinn heitir Skúli, og er á fimmtánda ári, og sá yngri, Guðmundur Steinn, er ári 

yngri. Í stuttu máli fjallar Vetrarferðin um erfiðleika Sigrúnar, sem er aðalpersóna 

                                                        

 

 

 
22 Gunnlaugur A. Jónsson 2012. 
23 Biblían 2007, Job 2:8. 
24 Ólafur Gunnarsson 1999, baksíða. 
25 Forlagið, e.d. 
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bókarinnar. Í upphafi bókarinnar segir frá því að eiginmaður Sigrúnar er með mikið 

samviskubit vegna framhjáhalds sem hann átti sumarið áður þegar hann var á vertíð á 

Siglufirði. Það sem hann ekki veit er að ástkonan á Siglufirði varð barnshafandi eftir 

hann og sendi honum bréf þar sem hún sagði honum frá því. Sigrún aftur á móti tók á 

móti bréfinu, opnaði það og komst þannig að framhjáhaldi eiginmannsins. Hana hafði 

þó grunað að eitthvað vafasamt hefði gerst því hann var svo ólíkur sjálfum sér dagana 

áður en bréfið barst. Þegar Sigrún hefur séð hvers kyns er ákveður hún að láta gamlan 

draum rætast og sækir um vinnu á hóteli. Hún fær vinnuna gegn því að sofa hjá hótel-

stjóranum sem heitir Kristján. Hann er hömlulaus nautnaseggur sem hugsar fyrst og 

fremst um að ná öllu því sem hann ætlar sér út úr lífinu. Hann lætur stjórnast af eigin 

hvötum í hvívetna. Sem dæmi um það má nefna að þjónustustúlkur fá ekki vinnu á 

hótelinu nema sofa hjá honum fyrst. Þegar líður á söguna skilur Sigrún við mann sinn 

Sigurgest og flytur út af heimili sínu. Synir hennar verða henni afhuga því það spurðist 

út að hún svæfi hjá hermönnum og það þótti þeim ekki gott til frásagnar. Skúli, sonur 

Sigrúnar og Sigurgests, dó úr heilahimnubólgu og nokkru seinna lést einnig Sigurgestur.  

Þegar Sigrún og Guðmundur Steinn voru bara eftir tvö í heimili ákvað Sigrún að 

skjóta skjólshúsi yfir stúlku sem átti ekki neinn að. Sú stúlka, Jóhanna, var komin í 

ástandið og virtist ekki hafa mikinn áhuga á neinu í lífinu öðru en vera með Amer-

íkönum. Sigrún tekur Jóhönnu að sér og er henni sem móðir. Sigrún náði sér í annan 

mann síðar. Sá hét Pétur og var farmaður á skipi og var nokkru yngri en hún. Sigrún var 

þá orðin ófrísk en ólíklegt var að Pétur ætti barnið. Þegar barnið fæddist sást greinilega 

að barnið var sonur Ameríkanans sem hún svaf hjá en ekki sonur Péturs. Sigrún ákvað 

að gefa barnið til ættleiðingar austur í Árnessýslu. Guðmundur Steinn fékk pláss á 

skipinu hjá Pétri en ekki fór þó betur en svo að í fyrstu ferð sinni sekkur skipið. 

Guðmundur Steinn reyndi að bjarga ungabarni, sem honum var falið í sökkvandi 

skipinu, en hvorki hann né barnið skiluðu sér nokkurn tímann í land. Pétur komst þó 

lifandi heim. Þarna missti Sigrún hinn son sinn og örvæntingin var mikil.  

Í fjórða kafla bókarinnar er eins og eigi sér stað nokkurs konar uppgjör. Þá hittir 

Sigrún séra Ásgrím dómkirkjuprest og einnig roskinn prest austan úr sveitum, Jóhann að 

nafni. Þeir fara að ræða Jobsbók við hana. Séra Jóhann spyr Sigrúnu hvort sé til Biblía á 

heimilinu og flettir upp á Jobsbók í henni. Svo ræða þeir innihaldið aðeins sín á milli og 

komast að niðurstöðu hvert helsta inntak bókarinnar sé. 
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Mennirnir geta aldrei vitað hvað Guð hefur í hyggju með líf þeirra og kannski 

það sem mest er um vert: Skaparinn tók Job í sátt þótt hann tapaði veðmálinu 

og gaf honum margfalt aftur allt sem hann missti og Job dó gamall og saddur 

lífdaga, gjörsamlega búinn að fá nóg af öllu saman.26 

Séra Ásgrímur útskýrir svo hvernig allir sem lifa á jörðinni séu ofurseldir veðmáli 

milli Guðs og andskotans og það veðmál sé stöðugt um hvert einasta mannsbarn. Undir 

þetta tekur svo séra Jóhann og bætir við að aðalástæðan gleymist oft, en hún sé af hverju 

Guð og andskotinn væru að deila. Séra Jóhann mælti: „Guð er að tukta okkur til svo úr 

okkur verði manneskjur, almennilegar manneskjur. Þjáningin gerir fólk fullorðið“27 

Sigrún var ekki alls kostar ánægð með þessa skýringu og bað prestana vinsamlegast að 

vera ekki með þessa vitleysu og vera ekki að leggja nafn Drottins við hégóma.  

Það fór nú svo í lok bókarinnar, rétt eins og í lok Jobsbókar, að sá sem þjáðist mest 

fékk að einhverju leyti uppreisn æru. Hótelstjórinn Kristján erfði Sigrúnu að eigum 

sínum sem voru mjög miklar.  

2.1.2.3 Hliðstæður 
Við lestur bókarinnar koma fram margar hliðstæður við Jobsbók. Stundum er vitnað 

beint í ritið en oft þarf aðeins að lesa á milli línanna til að koma auga á hliðstæðurnar. 

Hér á eftir verða nefndar nokkrar: 

• Sigrún missir heimili sitt, börn sín, fyrrverandi eignmann, selur sig og missir alla 

reisn á svipaðan hátt og Job gerir. 

• Dómkirkjupresturinn Ásgrímur leikur stórt hlutverk í bókinni og má segja að hans 

hlutverk sé ansi líkt hlutverki vina Jobs úr Jobsbók. Jobsbók sjálf er oft nefnd á nafn í 

bókinni og má jafnvel álykta að höfundur hafi verið að benda fólki á að hægt væri að 

bera þær saman. Einnig er ýmislegt úr samfélagi Sigrúnar sem minnir mjög á svipaða 

                                                        

 

 

 
26 Ólafur Gunnarsson 1999, bls 398. 

27 Ólafur Gunnarsson 1999, bls 399.   
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hluti úr Jobsbók.28  

• Kristján segir, eftir að hann kemst að því hver sé maður Sigrúnar, að hann hljóti að 

hafa brotið eitthvað af sér fyrst skaparinn láti þetta yfir hann ganga. Svipað og vinir 

Jobs álitu af hverju öll ósköpin gengu yfir Job. 

• Í veislu, þar sem gestum var sýnt nýstandsett hótel, var Kristján búinn að fá sér 

aðeins neðan í því og fannst þá eins og allt hefði verið honum í hag í lífinu. Allt sem 

hann átti voru góðar gjafir Guðs.  

• Í útvarpsmessu á gamlárskvöld minnist presturinn á Job og hver synd hans hafi verið. 

Hvernig stóð á því að á honum dundi allt erfiðið.  

• Þegar Guðmundur Steinn sigldi með Pétri á Drangafossi varð Sigrúnu órótt um hvort 

þeir kæmu aftur heilu á höldnu. Skipið tafðist í ferðinni og lítið fréttist af þeim. Þá 

bað hún til Guðs „kvölds og morgna og um miðjan dag“ og hótaði Guði í einni 

bæninni. Hún sagði: „Ef þú lætur eitthvað koma fyrir hann þá verður ekki samt á 

milli okkar“.29 Með þessum orðum andmælti hún Drottni, andstætt því sem Job gerði, 

því það var sama á hverju gekk hjá honum, hann sneri ekki baki við Guði. Þessi 

setning kemur einnig fram síðar í bókinni en þá er það í tengslum við dauða Jóhönnu, 

fósturdóttur Sigrúnar. Þar sagði Sigrún við séra Ásgrím að það hafi aldrei orðið samt 

á milli hennar og Guðs eftir að hann tók börnin hennar eitt af öðru frá henni.30 
 

2.2 Í ljóðum 

2.2.1 Ljóð Valdimars Briem  

Valdimar Briem fæddist 1. febrúar 1848 á Grund í Eyjafirði.31 Hann varð föður- og 

móðurlaus aðeins 11 ára gamall, en hann missti foreldra sína með hálfs árs millibili. Þá 

var heimilið leyst upp og var hann tekinn í fóstur hjá föðurbróður sínum í Hrunamanna-

                                                        

 

 

 
28 Ólafur Gunnarsson 1999, samantekt. 

29 Ólafur Gunnarsson 1999, bls 349. 
30 Ólafur Gunnarsson 1999, bls. 482.  
31 Steinþór Gestsson 1998, bls. 125. 
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hreppi.32 Hann varð stúdent 1869, kandídat árið 1872 og fékk hann vígslu ári seinna. 

Síðar varð hann prófastur og vígslubiskup. Lengst af var Valdimar prestur að Stóra-

Núpi í Gnúpverjahreppi. Hann giftist dóttur föðurbróður síns, Ólöfu Jóhannesdóttur og 

eignuðust þau þrjá syni; Jóhann, Kristján og Ólaf. Jóhann misstu þau á skólaaldri, en 

Ólafur varð eftirmaður föður síns á Stóra-Núpi. Valdimar var efnilegt skáld og lá 

ljóðagerð sérstaklega vel fyrir honum. Hann varð mjög snemma þekktur prestur vegna 

sálmakveðskapar síns.33 Valdimar skrifaði fjöldann allan af ljóðum en safnaði þeim 

aldrei saman, þó birtust þau víða. Ekki er hægt að flokka ljóð hans undir einhverja 

sérstaka stefnu, en sumir telja að hann flokkist undir rómantísku stefnuna.34 

Valdimar missti konu sína Ólöfu árið 1902 en þau áttu mjög sterkt andlegt 

samband.35 Sex árum síðar gaf hann út sína síðastu bók, eða árið 1908 og hét hún Ljóð 

úr Jobsbók.36 Bókin er í litlu A6 broti, mjög einföld og var prentuð í Winnipeg, 

Manitoba, í Kanada.37 Öll ljóðin eru sett fram eins og sögupersónur Jobsbókar segi frá 

en ekki sögumaður. Ljóðin fylgja í grófum dráttum efni Jobsbókar.38 Það er ekki erfitt 

að ímynda sér að Valdimar hafi getað samsamað sig að einhverju leyti Job, en lífshlaup 

Valdimars spannaði ansi margt. Hann missti foreldra sína með hálfs árs millibili er hann 

var á ellefta aldursári, síðan missti hann miðson sinn ungan að aldri og eiginkonu sína 

þegar að hann var 52 ára gamall. Valdimar skrifaði ljóðabókina 6 árum eftir að hann 

missti konu sína Ólöfu. Hann var sagður algjörlega miður sín af sorg vegna missisins og 

má álykta að hann hafi samsamað sig Job.39 Valdimar skrifaði einn ljóðbálkinn í 

samræmi við 42. kafla Jobsbókar þar sem kemur fram lokasvar Jobs sem mér þótti 

áhugaverðast að greina betur.  

                                                        

 

 

 
32 Steinþór Gestsson 1998, bls. 133. 
33  Jón Thorarensen 1948. 
34 Steinþór Gestsson 1998, 157.  
35 Steinþór Gestsson 1998 bls. 132. 
36 Steinþór Gestsson 1998 bls. 157.  
37 Valdimar Briem 1908. 
38 Biblían 2007, Job 42:5. 
39 Valdimar Briem 1908, bls. 110. 
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Ljóðabálkar Valdimars og hliðstæður hans við 42. kaflann úr Jobsbók. 

Úr Biblíunni: 

1Job svaraði Drottni og sagði: 
2Nú skil ég að þú getur allt, 

ekkert, sem þú vilt, er þér um megn.40 

 

Ljóð Valdimars: 

Mikill er munur á okkur: 

á mér og þér, Drottinn! 

Alt er þér, alvaldur, máttugt,  

en ekkert eg megna.  

Ríkir þú hátt ofar himni,  

eg hýrist á jörðu.  

Ljómar þú dýrðar í ljósi,  

eg leynist í myrkri.41 

 

Úr Biblíunni: 
3Hver myrkvar ráðsályktunina án þekkingar? 

Ég hef talað af skilningsleysi 

um undursamleg kraftaverk.42 

 

Ljóð Valdimars: 

                                                        

 

 

 
40 Biblían 2007, Job 42:1-2. 
41 Valdimar Briem 1908, bls. 112. 
42 Biblían 2007, Job 42:3. 
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Þráttað við þig hef eg, Drottinn, 

en þó eigi skilið,  

þráttað um það, er eg eigi 

gat þekkt eða vitað;  

margsinnis vítt þína vegu 

og vísdóm þinn lastað,  

margsinnis kveinað og kvartað; 

eg kannast við þetta.43 

 

Úr Biblíunni: 
4Hlustaðu, nú ætla ég að tala, 

ég ætla að spyrja, þú skalt svara.44 

 

Ljóð Valdimars: tvær ljóðatengingar sem tengjast fjórða versinu. 

Tollir mér tungan við góminn,  

mér tregt er um málið.  

Mál er að mundina eg leggi 

Á munninn og þegi.45 

 

Seinni ljóðatengingin: 

Veit eg að einn ert þú vitur,  

en vizku mig brestur.  

Þess vegna átti eg að þegja,  

                                                        

 

 

 
43 Valdimar Briem 1908, bls. 112. 
44 Biblían 2007, Job 42:4. 
45 Valdimar Briem 1908, bls. 111. 
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er þú vildir tala.46 

 

Úr Biblíunni: 
5Ég þekkti þig af afspurn 

en nú hefur auga mitt litið þig. 
6Þess vegna tek ég orð mín aftur 

og iðrast í dufti og ösku.47 

 

Ljóð Valdimars: 

Heyrði ég þig heyrandi eyra,  

en heyrði þó eigi; 

sé þig nú sjáandi auga,  

en síðar mun betur: 

Líta mun eg þig í ljósi 

þá lokið er ævi; 

nafn þitt og náð þína prísa.  

En nú mun eg þagna.  

 

Síðasta vers Valdimars má segja að gefi skýra mynd af heildarmynd Jobsbókar, sem 

er í fullu samræmi við viðfangsefni þessarar ritgerðar. Þar sem fjallað er um þær 

þjáningar sem Job og aðalpersónurnar þurfa að upplifa. Spurningar Jobs og 

aðalpersónanna eru margar og stórar en lítið er um svör. Stóra spurningin er: Hvers 

vegna þjáist hinn réttláti maður? 

Síðustu ljóðlínur Valdimars má tengja við Jobsbók 1.21 þar sem stendur: 

                                                        

 

 

 
46 Valdimar Briem 1908, bls. 112. 
47 Biblían 2007, Job 42:5-6. 
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Úr Biblíunni: 
21Nakinn kom ég af móðurskauti 

og nakinn hverf ég þangað aftur,  

Drottinn gaf og Drottinn tók,  

lofað veri nafn drottins.48 

 

Í síðustu ljóðlínum Valdimars eru sterkar tengingar við þennan ritningarstað. 

 

Ljóð Valdimars: 

Drottinn gaf, Drottinn tók aftur; 

sé drottins nafn lofað! 

Séu það síðustu orðin! 

Þau sagt hef ég fyrri.  

Síðar eg segja mun þannig  

Á sælunnar degi: 

Drottinn tók, Drottinn gaf aftur; 

Sé drottins nafn lofað.49 

 

2.3 Í kvikmyndum  

2.3.1 Commandments, leikstjóri Daniel Taplitz, 1997. 
 

                                                        

 

 

 
48 Biblían 2007, Job 1:21.  
49 Valdimar Briem 1908, bls. 115. 
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Myndin Commandments, eða Boðorðabrjóturinn eins og titillinn hefur verið þýddur á 

íslensku, er frá árinu 1997. Daniel Taplitz er bæði leikstjóri myndarinnar sem og 

höfundur handritsins. Lítið virðist hafa verið skrifað um persónulega hagi Taplitz en 

ljóst er að hann hefur verið nokkuð ötull handritshöfundur og leikstjóri. Meðal annarra 

verka eftir Taplitz má nefna Breakin‘ all the Rules sem hann skrifaði og leikstýrði árið 

2004 og Black River árið 2001. Í ár er væntanleg mynd sem gerð er eftir handriti Taplitz 

en hún heitir Blue Dog og er sú mynd framhald af myndinni Red Dog sem kom út árið 

2011.50 Kvikmyndin Commandments er 87 mínútur að lengd51og fær 5,6 í einkunn af 10 

mögulegum á IMBd.52 

2.3.1.1 Almennt um myndina 
Myndin Commandments er mjög dramatísk allt frá fyrstu mínútu. Upphaf myndarinnar 

lýsir vel hversu örvæntingarfull aðalsögupersónan er. Áhugavert er að fylgjast með því 

hvernig hvert boðorðið á fætur öðru er brotið, eftir því sem líður á myndina. Eins er 

mjög athyglisvert að sjá hvernig viðsnúningur verður í raun á gæfu vinanna sem myndin 

fjallar um. Annar hafði alla tíð lifað ráðvöndu lífi og reynt að breyta rétt, en hinn var 

vanur að halda framhjá konu sinni og ljúga til að komast áfram í lífinu. Á tímabili 

virðist svo vera að mesta ógæfan hendi hinn réttláta eða þann sem hefur betur spilað úr 

sínum spilum, en í lok myndarinnar kemur þó annað í ljós.  

2.3.1.2 Söguþráður 
Upphafssena myndarinnar sýnir hvar Seth, önnur aðalsöguhetja myndarinnar, stendur á 

húsþaki í New York. Hann teygir hendur sínar upp til himins í örvæntingu og bölvar 

fæðingardegi sínum. Örvilnunin er greinilega afar mikil og glögglega sést að hann er 

algjörlega búinn að tapa áttum í lífinu. Þarna kemur fram bein tenging við Jobsbók, en 

þar bölvaði Job fæðingardegi sínum og nóttinni sem hann var getinn. Í kjölfarið af 

þessari senu kemur í ljós hvað olli þessari miklu örvæntingu Seths. Sýnt er frá því þegar 

eiginkona hans þá nýlega orðin ólétt, drukknar á ströndinni tveimur árum áður. Hann 

                                                        

 

 

 
50 IMDb, e.d.-f.  
51 Roger Ebert, e.d.-a  
52 IMDb, e.d.-e.  



  

23 

ætlaði að leggja sig í smá stund og hún að fá sér sundsprett, en þegar hann vaknaði aftur 

var hún horfin. Það næsta sem gerðist er að hann var rekinn úr vinnunni. Hann var 

starfandi læknir en var allt í einu sagt upp. Þar næst jafnaðist húsið hans við jörðu í 

fellibyl og það varð til þess að hann flutti inn til systur eiginkonu sinnar og svila síns. 

Hundurinn hans missir svo fót og var Seth mjög reiður við Guð fyrir að láta svona hluti 

bitna á saklausu dýri.53  

Faðir Seths var gyðingur en móðir hans kaþólsk. Hann leitar svara í báðum þessum 

trúarbrögðum án árangurs; leitar svara hjá Guði um hvers vegna hann sé að leika sér að 

honum. Hann endar á því að rjúka út úr bænahúsi gyðinga og formæla Guði fyrir framan 

föður sinn og aðra sem voru á staðnum. Með því hneykslaði hann og braut fyrsta 

boðorðið. Þegar Harrý, svili hans, setur ofan í við hann, segir Seth að ef skóreimar hans 

séu búnar að vera að slitna í tvö ár, þá sé kominn tími til að leita svara í Biblíunni.54 Þar 

vísar Seth til þess að tvö ár séu liðin frá því að hann missti konu sína og að enn sjái hann 

enga gleði í lífinu, heldur séu sífellt fleiri slæmir hlutir að henda sig.  

Eftir að Seth rauk út úr bænahúsi föður síns og braut fyrsta boðorðið með því að 

fordæma Guð ákveður hann að hann ætli að brjóta öll boðorðin þar til hann fái svör við 

spurningum sínum: Hvers vegna er Guð að leika sér að lífi hans? Af hverju henda þessir 

slæmu hlutir hann aftur og aftur? Hvers vegna ég? Sé Guð þarna uppi megi hann hvort 

eð er bara eiga sig.  

Myndin fjallar um það hvernig hann fer að því að brjóta hvert boðorðið á fætur 

öðru. Hann stal til dæmis gítarasafni af fyrrverandi svila sínum og faldi fyrir honum. 

Hringdi svo á lögregluna og sagði henni að svilinn sjálfur hefði stolið sínu eigin 

gítarsafni til að græða frá tryggingafélaginu. Harrý lenti í fangelsi fyrir það brot og á 

meðan svaf Seth hjá konunni hans. Loka sena myndarinnar er mjög dramatískt, sem 

sýnir þegar að hann brýtur síðasta boðorðið; „þú skalt ekki drepa“. Myndin endar 

þannig að Harrý ætlar í rauninni fyrst að drepa Seth fyrir að hafa verið með konunni 
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hans. Þetta snýst þó í höndunum á honum og allt í einu er Seth komin með Harrý í 

brennipunkt. Seth hleypir af en hittir ekki og verður Harrý skelfingu lostinn. 

 Þessi átök enda á þann veg að Seth fremur sjálfsvíg. Hann stendur frammi á 

hömrum úti í sjó og bíður eftir að fellibylur sem nálgast skelli á honum. Það er þó ekki 

alveg augljóst í myndinni hvort um sjálfsmorð hafi verið að ræða eða hvort aldan eða 

fellibylurinn hafi tekið hann. Á þennan hátt brýtur hann boðorðið með því að drepa 

sjálfan sig.  

Það sem kemur áhorfandanum hins vegar á óvart er atriði þar sem hval rekur á land. 

Maður sker hvalinn á kvið og út úr honum kemur Seth, máttlítill, fölur, slímugur og í 

fyrstu virðist hann látinn. Hann nær samt andanum og nær að rísa á fætur fljótlega. Þessi 

frásögn á sér sterka hliðstæðu úr Biblíunni í sögunni af Jónasi í hvalnum. Augljóst er að 

Guð greip inn í líf Seths og bjargaði honum á sama hátt og Jónasi. Annað myndbrot er 

sýnt, eftir að hafið hafði tekið Seth. Þar sést Harrý fara til konu sinnar og grátbiðja hana 

um að taka við sér aftur. Hún hefur ekki áhuga á því enda komið í ljós að hún er 

barnshafandi eftir Seth og staðráðin í að eiga barnið.  

Myndin endar á því að Seth fyrrverndi svilkona hans verður konan hans, þau eiga 

von á barni og fær hann því til baka svipaða hluti þess sem hann hafði tapað. En Harrý, 

sem verið hafði „skúrkur“ allt sitt líf, komið illa fram við konuna sína með framhjáhaldi 

og lygum, missir konuna sem hann elskaði. Myndin endar á því að Harrý stendur, líkt 

og Seth gerði í byrjun myndarinnar, horfir til himins, steytir hnefann og spyr af 

hverju?.55 

2.3.1.3 Tengingar við Jobsbók 
Hliðstæður við Job: 

• Kvikmyndin hefst á því að aðalsögupersónan Seth stendur á húsþaki og bölvar 

fæðingardegi sínum, líkt og Job gerði er ósköpin dundu yfir hann.56 Þetta er eina 

                                                        

 

 

 
55 Abrams og Taplitz 1997. 

56 Biblían 2007, Job 3:1-3. 



  

25 

beina tilvitnunin, sem hægt var að finna í kvikmyndinni. Það sama gerir Harrý í lok 

myndarinnar, nema að hann spyr hvers vegna.  

• Samsamanir má finna í aðalpersónum kvikmyndarinnar, þar sem Seth er hinn réttláti 

maður, lifði góðu og friðsamlegu lífi líkt og Job. Seth átti konu sem var barnshafandi, 

vann sem læknir, átti íbúð, hund og var hamingjusamur. En Harrý sem var svili hans, 

giftur systur Rakelar, konu Seths, kom illa fram við hana, hélt framhjá henni meðal 

annars. Þarna er verið að sýna muninn á siðferði Seths og Harrýs.   

• Seth missti þungaða eiginkonu sína, atvinnu, íbúðarhús í fellibyl, hann verður fyrir 

eldingu og hundurinn hans missir fótinn. Þarna sést sterk samsvörun við Job þar sem 

hann missti börnin sín, húsið sitt, búpening og lífsviðurværi.57  

• Harrý minnir á vinina í Jobsbók er hann reynir að veita honum sáluhjálp eftir allt sem 

á undan hafði gengið. Harrý álítur að svona hlutir geti bara gerst án nokkurrar 

ástæðu. Harrý segist brjóta fimm til sex boðorð á hverjum degi en samt gangi allt vel 

hjá honum. Þarna eru hliðstæður við vinina þrátt fyrir að þeir telji að Job hafi brotið 

gegn Guði og að sú sé ástæðan fyrir öllum þeim þrautum sem á honum dynja. Seth 

heldur að þetta geti ekki verið tilviljun heldur sé Guð að baki þessu öllu.  

• Seth tekur ákvörðun um að ögra Guði á meðan að hann lifir, með því að brjóta öll 

boðorð hans. Með þessu sýnir Seth hversu trúaður hann er, þrátt fyrir að það birtist á 

allt annan hátt heldur en hjá Job. 

• Í seinni hluta myndarinnar eru átök á milli Seth og Harrý. Harrý er ekki sáttur við 

það að Seth og Rakel kona hans séu ástfangin. Erfitt er að gera sér grein fyrir hvað 

gerist í lok átakanna, en næsta sjónarhorn sýnir að Seth hefur fallið í sjóinn. Hvort 

heldur hann hefur reynt að fyrirfara sér eða einfaldlega fallið fyrir storminum eða í 

átökum hans og Harrý, má deila um. Stormurinn og þessi atburður minna á svör 

Drottins til Jobs í storminum. Svar Drottins í fyrstu og annarri ræðu í 38. og 40. kafla 

eru ljóslifandi í kvikmyndinni. Líkingin við hrokann sem sést er Seth ætlar að skjóta 

Harrý; hroka sem kristallast í að halda að hann geti tekið annað líf. Seth virðist 

skammast sín fyrir hroka, frekju og yfirgang í garð drottins. Þó endar hann með 
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sjálfselskulegum hætti, með hugsanlegu sjálfsmorði eða/og inngripi Drottins. Tími 

Seths var ekki kominn að mati Drottins.  

• Það næsta sem gerist er að Seth kemur út úr kviði hvals sem hann rak upp á strönd. 

Sá atburður á sér hliðstæður í: Nakinn kom ég af móðurskauti og nakinn hverf ég 

þangað aftur.58 Þegar Seth kemur út úr hvalnum er hann eins og barn sem er að 

fæðast. Þar sést mikið vatn sem minnir á legvatn móðurinnar. Þegar hann kemur út er 

hann eins og nýfætt barn, rennandi blautur og slímugur, þrátt fyrir að vera ekki 

nakinn. Hann er utan við sig og virðist vart gera sér grein fyrir hvar hann sé staddur.  

• Seinni hluti vers 1.21 á einnig sterkar hliðstæður; „Drottinn gaf og Drottinn tók“, þar 

sem Drottinn hafði tekið líf hans er hann reyndi „að fyrirfara sér“. En að þessu sinni 

hefur Drottinn tekið þá ákvörðun að gefa líf. Allar vísindalegar staðreyndir benda til 

að hann hefði ekki átt að lifa af vistina í kviði hvalsins.  

• Sterkt Exodus stef má greina er Rakel gengur í gegnum þröng göng í átt til Seths og 

hann stendur á fætur og horfir mót sólu. Þau standa þarna saman og bæði eru 

hamingjusöm, sem má líkja við gjöf Guðs eftir allar hremmingarnar, eins og þær sem 

Job fékk að reyna. Drottinn gaf Seth hamingjuna á ný í annarri konu og barni líkt og 

hann gaf Job og konu hans börn að nýju.  

• Harrý endar myndina á svipaðan hátt og Seth byrjar hana. Hann stendur uppi á þaki 

og kallar til himins „Af hverju?“. Núna hafði Harrý misst konuna sína og virðingu og 

spyr því Guð sömu spurningar og Job og Seth.  

2.3.2 Adams æbler, leikstjóri Anders Thomas Jenssen, 2005 
Kvikmyndin er dönsk og er leikstjóri og handritshöfundur hennar Anders Thomas 

Jensen. Jensen er fæddur 1972 á Sjálandi í Danmörku og gerði sína fyrstu mynd árið 

1996. Jensen hefur skrifað nokkrar myndir, sem hafa fengið góða dóma og tilnefningar. 

Myndin var framlag Dana til Óskarsverðlauna auk ýmissa annarra verðlauna árið 

2005.59 Myndin hlaut mörg verðlaun sem besta myndin á hinum ýmsu kvikmynda-
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hátíðum það árið, þrátt fyrir að fá ekki Óskarsverðlaunin.60 Myndir er 94 mínútur að 

lengd og á vef IMDb má sjá að hún fær einkunn 7,9 af 10 mögulegum.61 

2.3.2.1 Almennt um myndina 
Adams æbler er áhugaverð mynd. Hún fangar athygli áhorfandans frá fyrstu mínútu, 

þrátt fyrir að vera frekar róleg til að byrja með. Persónur myndarinnar ná athyglinni 

strax og er upplifunin af þeim sterk. Myndin fjallar um Ivan, sem er prestur á Jótlandi, 

og er óendanlega þolinmóður og jákvæð persóna. Myndin minnir mjög á söguna af 

miskunnsama Samverjanum þar sem Ivan er í hlutverki Samverjans. Hann tekur að sér 

einstaklinga sem eru nýkomnir úr fangelsi og þurfa að skila af sér samfélagsþjónustu. 

Önnur aðalpersóna myndarinnar er nýnasistinn Adam, sem á að vera hjá Ivan í 12 vikur 

og er alls ekki sáttur við það.  

 

2.3.2.2 Söguþráður  
Myndin fjallar um prestinn Ivan og nýnasistann Adam en eftir komu Adams á 

prestsetrið ákveða þeir í sameiningu að hlutverk Adams sé að hugsa um eplatréð í garði 

kirkjunnar. Í lok þessa tólf vikna samfélagsþjónustu á hann að búa til eplaköku úr 

eplunum af trjánum, en þau eiga þá að vera orðin fullþroskuð og fín.  

Aðrar persónur í myndinni er aðstoðarmaður Ivans, Gunnar (Bro), sem er 

fyrrverandi tennishetja og alkóhólisti, og Khalid sem var einu sinni arabískur hryðju-

verkamaður. Sterklega kemur í ljós í byrjun myndarinnar, að áhorfandinn eigi að kynna 

sér Jobsbók. Við komu Adams á prestssetrið gefur Ivan, Adam Biblíu. Það sem er 

sérstakt við þessa Biblíu er að hún dettur stundum á gólfið án ástæðu og opnast ávallt á 

sömu blaðsíðu eða fyrstu síðu Jobsbókar. Adam fer fljótlega að láta hana sjálfur detta á 

gólfið en það er alltaf sama sagan, Biblían opnast ávallt á sömu blaðsíðu. Adam lét ógert 

að lesa Biblíuna til að byrja með, en síðar vaknaði hjá honum forvitni að lesa þessa bók. 
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Myndin fjallar aðallega um þessar tvær persónur Adam og Ivan og baráttu þeirra 

við hið góða og illa, um Guð og djöfulinn. Ivan missti konu sína, sem svipti sig lífi því 

hún gat ekki lifað með því að sonur þeirra væri með heilalömun, gjörsamlega bjargar-

laus í hjólastól. Fortíð Ivans er ekki falleg en móðir hans lést við fæðingu hans og ólust 

hann og systir hans hjá föður sínum sem misnotaði þau.   

Systir hans náði aldrei tökum á lífi sínu. Hún var í eiturlyfjaneyslu, lauslát og lést 

ung að aldri í bílslysi. Ivan virðist allan tímann vera í mikilli afneitun gagnvart öllu. 

Hann talar um son sinn við aðra eins og að hann sé fullkomlega heilbrigður og talar við 

hann eins og að hann svari honum. En sonur hans situr stjarfur í hjólastólnum sínum og 

ekki er hægt að sjá á nokkurn hátt að hann skynji umhverfi sitt. Ivan hugsar aldrei út í að 

það sé djöfullinn sem sé að elta hann og láti alla þessa skelfilegu hluti henda. Hann 

heldur Guð leggi þessi verkefni fyrir hann. Hann reynir af öllum mætti að sjá jákvæða 

þætti í þeim verkefnum og erfiðleikum sem hann tekst á við. Hann einfaldlega neitar að 

horfast í augu við erfiðleikana, þeir eru of sárir. Adam finnst erfitt að horfa upp á hann í 

þessari afneitun og eftir að hann les Jobsbók fer hann að ráðast gegn trú Ivans. Adam 

trúir því að djöfullinn sé á móti honum og sé að reyna hann líkt og hann gerði við Job. 

 Ivan trúir hins vegar að hann hvíli algjörlega öruggur í trú sinni á Guð og Guð 

muni aldrei yfirgefa hann. Smám saman tekst Adam að sannfæra hann um að Guð sé 

ábyrgur fyrir öllum hlutum og að hann hljóti að hafa gert eitthvað af sér. Adam reynir að 

brjóta niður trúartraust Ivans með öllum þeim ráðum sem hann á, líkt og djöfullinn gerði 

í Biblíunni. En einnig reynir hann á sama hátt og vinir Jobs, að tala um fyrir Ivan og 

benda honum á að það sé verið að refsa honum. Hann hljóti að hafa gert eitthvað af sér.  

Um leið og Ivan missir trúna skellur enn eitt áfallið á. Hann verður fárveikur og í 

ljós kemur að hann er með krabbamein á lokastigi. Trú hans hafði haldið honum 

gangandi allan þennan tíma, svo sterkt að ekki var hægt að sjá að hann væri á nokkurn 

hátt veikur. 

En þarna stóð hann allt í einu fárveikur og fékk að vita það að hann ætti einungis 

stuttan tíma eftir ólifaðan. Adam er alla myndina að reyna að eitra trúartraust Ivans án 

þess að gera sér grein fyrir hversu kröftug trú hans er og mikilvæg í lífi hans. Ivan hvíldi 

allan þennan tíma í trúnni og því má segja að kjarni boðskapar þessarar myndar sé að 

sýna hversu mikið kraftaverk trúin geti verið. Adam er í myndinni hvort tveggja í senn 

djöfullinn, sem er að reyna að fá Ivan til að hætta að trúa, og vinir Jobs, en hann, líkt og 
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þeir, reynir að sannfæra Ivan um að hann hljóti að hafa gert eitthvað af sér. Djöfullinn 

væri hér að verki.  

Einn daginn verður hamagangur fyrir utan kirkjuna er þar mætir klíka og verða 

slagsmál milli hennar og samstarfsmanna Ivans. Ivan, sem hafði verið að undirbúa sína 

síðustu daga á jörðinni, ákveður að grípa inn í en verður fyrir voðaskoti í andlitið. 

Skotið hæfir hann í heilann, en það ótrúlega er að hann deyr ekki. Hann er fluttur á 

sjúkrahús og í ljós kemur að voðaskotið hefur tekið æxlið úr höfðinu á honum.  

Allt í einu stendur Ivan frammi fyrir því að vera læknaður af krabbameininu. Gamli 

læknirinn á litla sjúkrahúsinu í þorpinu skilur hvorki upp né niður í því hvernig þetta 

geti í hafa gerst. Sama á við um Adam, þar sem þetta nær út yfir öll rök skynsemi og 

vísinda. Í þessu stefi má sjá samlíkingu við dauða og upprisu Jesú Krists. Myndinni 

lýkur á því að Adam og Ivan verða samstarfsfélagar í kirkjunni, en Adam snýr baki við 

nýnasisma lífi sínu.62  

Myndin skilur eftir sömu spurning og Jobsbók: Hvers vegna henda slæmir hlutir þá 

réttlátu?63 

2.3.2.3 Tengingar við Jobsbók 
Þessi kvikmynd hefur margar hliðstæður við Jobsbók.  

• Nýnasistinn Adam er settur fram eins og andstæða mannsins sem Guð skapar í 

guðsmynd. Á vegg hans hangir mynd af Hitler, sem er lýsandi fyrir hvað hann 

stendur. Adam starfar á hliðstæðan hátt og djöfullinn í Jobsbók. Hann er sífellt að 

reyna að eitra trúartraust Ivans; fá hann til þess að hætta að trúa á Guð. Gott dæmi 

um þetta er þegar Ivan bendir á myndina af Hitler og spyr Adam hvort þetta sé faðir 

hans, en hann svarar því svo til að þetta sé Hitler. Þetta er sett fram á ákaflega 

skondinn hátt þrátt fyrir alvarleika málsins.  
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• Biblían dettur á gólfið fyrir tilviljun og opnast aftur og aftur á fyrstu blaðsíðu 

Jobsbókar. Adam tekur upp á því að láta Biblíuna detta og er það sama sagan, hún 

opnast á sömu blaðsíðu, sem vísar í Jobsgervinga í myndinni. 

• Ivan sannfærir sjálfan sig, og nær hugarró, með því að segja „Drottinn gaf, Djöfullinn 

tók“, „megi herrans nafn vera lofað“.64 Í stað þess að segja eins og Job „Drottinn gaf, 

Drottinn tók, lofað veri nafn Drottins“65. Ivan vill meina að hann standi í baráttu við 

djöfulinn, ólíkt Job, sem trúði að það væri Drottinn sem gæfi og tæki. En í Jobsbók er 

það djöfullinn sem leikur sér að Job og trúði Ivan að slíkt hið sama væri að koma 

fyrir sig.  

• “Drottinn gaf og Drottinn tók” en Ivan var mjög veikur og átti einungis eftir nokkra 

daga ólifaða þegar að kraftaverk gerist. Hann fær skot í höfuðið sem tekur meinið í 

burtu og þar með líf sitt aftur. 

 

2.3.3 A Serious Man, leikstjórar Ethan and Joel Coen, 2009. 
Kvikmyndagerðarmennirnir eru kallaðir Coen bræður en það eru þeir Ethan og Joel 

Coen. Bræðurnir eru fæddir og uppaldir í Minneapolis. Móðir þeirra var sagnfræðingur 

og faðir þeirra verkfræðingur. Þeir voru aldir upp innan gyðingdóms, en þó hefur aldrei 

verið talað um að sá bakgrunnur kæmi mikið fram í skrifum þeirra. 66 Bræðurnir hafa 

samið og leikstýrt fjölda annarra mynda og má þar til dæmis nefna O, brother, where 

art thou?, The big Lebowski og Fargo.67 Þessi mynd vísar með margvíslegum hætti til 

Jobsbókar. 

Myndin A Serious Man er svört kómedía og drama sem bræðurnir leikstýrðu árið 

2009.68 Hún á að hafa gerst árið 1967 í gyðingahverfi í Bloomington, Minnesota. 
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Myndin er 106 mínútur að lengd og á vef IMDd fær hún sjö í einkunn af 10 

mögulegum.69 

 

2.3.3.1 Almennt um myndina  

• A Serious Man hefur mjög sérstakt upphaf en hún hefst inni á gyðingaheimili fyrir 

löngu síðan. Mikið myrkur umlykur sögupersónur og allt er mjög drungalegt að sjá. 

Mikil dulúð er yfir þessum upphafslínum myndarinnar og ekki er fyllilega ljóst í upp-

hafi hvernig hún tengist söguþræðinum. Í raun kemur tengingin við byrjunarsenuna 

ekki í ljós fyrr en þegar töluvert er liðið á myndina og hugmyndafræðin um líf og 

dauða fer að vera meira áberandi. A Serious Man er áhugaverð mynd sem vert er að 

gefa gaum. Sambandið milli Jobsbókar og kvikmyndarinnar A Serious Man er 

umfangsmeira en ég gerði mér grein fyrir í fyrstu. Í viðtali við Coen bræður, segjast 

þeir alls ekki hafa haft Jobsbók í huga er þeir skrifuðu þetta handrit. Þeir hafi 

einfaldlega verið að gera sína eigin mynd og finnst frekar sérstakt að fá spurningu um 

hvort myndin sé byggð á Jobsbók.70 Ég tel ekki að myndin sé „eftirherma“ eða 

nútíma útgáfa af Jobsbók. Fremur held ég að kvikmyndin og Jobsbók eigi sér margar 

hliðstæður. Myndina gætum við sagt að sé nútíma saga um Job, að hún sé módel af 

Jobsbók eða að hún sé ný kvikmyndaútgáfa af Jobsbók. Hvort sem Coen bræður hafi 

viljandi eða óviljandi gert myndina að jafn mikilli hliðstæðu og raun ber vitni veit ég 

ekki. En alls ekki er ólíklegt að þeir einfaldlega þekki Jobsbók það vel að hún sé vel 

innprentuð í þá og að hliðstæðurnar hafi orðið til án þess að þeir gerðu sér grein fyrir 

því.  

 

2.3.3.2 Söguþráður 
Myndin hefst á því að ein aðalsögupersónan, gyðingur, kemur heim til konu sinnar með 

mann sem hafði hjálpað honum á leiðinni heim. Gesturinn heitir Groshkover og þáði 

boð mannsins um að koma og borða súpu hjá konu hans. Eiginkonan aftur á móti 
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mótmælir því harðlega og segir viðkomandi vera afturgöngu, því Groshkover sé látinn. 

Hún segir að Guð hafi lagt bölvun á þau, þau séu dæmd. Groshkover hlær að ásökunum 

konunnar en hún lætur ekki segjast og rekur stein á kaf í brjóstið á honum. Fyrst í stað 

virðist honum ekki hafa orðið meint af, en hverfur svo blæðandi á braut út í nóttina. 

Eftir þennan sérstaka formála í myndinni fylgjumst við með lífi fjögurra manna 

fjölskyldu í Minnesota. Fjölskyldufaðirinn Larry Gopnik er sálfræðingur sem kennir við 

háskóla. Líf Larrys virðist vera að brotna í mola; strax í upphafi myndar sækir konan 

hans, Judith, um skilnað við hann svo hún geti gifst besta vini hans, Sy. Þegar líður á 

myndina verða fleiri og fleiri áföll í lífi Larrys. Vandamál koma upp í vinnunni, 

kvörtunarbréf fara að berast og einn nemandinn ætlar að múta honum með peningum, 

því hann á í hættu að missa námsstyrkinn sinn vegna lélegs árangurs í náminu. Fjár-

hagurinn verður slæmur þar sem Judith tæmdi sameiginlega bankareikninga þeirra 

hjóna, áður en hún hóf sambandið við Sy.71 Ekki er nóg með að lífið sé erfitt fyrir Larry 

heldur steðja einnig erfiðleikar að börnum hans. Upp kemur að sonur hans er að nota 

marijúana; hefur verið fjarlægur og hefur ekki staðið sig sem skyldi í fermingar-

undirbúningnum. Dóttir Larrys er staðin að því stela peningum, sem hún ætlar að nota 

til lýtaaðgerðar á nefinu á sér.72 Larry og Sy lenda í bílslysi þar sem Larry lifir af en Sy 

deyr. Þannig fer þó að Larry greiðir fyrir útför Sy vegna þrýstings frá fyrrverandi konu 

sinni.73Það er ýmislegt við þetta slys sem minnir um margt á þemað í byrjun 

myndarinnar þegar afturgangan er stungin. Það er eitthvað við þessar hugsanir um að 

vera lifandi eða dauður, sem tengir þessar tvær senur saman. Andstæður eru einnig mjög 

áþreifanlegar í samkunduhúsinu þegar tvær athafnir eru þar hvor á eftir annarri, fyrst 

gyðingleg ferming og svo jarðarför.  

Svo virðist sem ekkert gangi upp hjá Larry og allt sem farið geti úrskeiðis geri það. 

Larry situr eftir án samhengistenginga eða svara; sársauki, rugl og erfiðleikar hafa elt 
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hann. Í andstreyminu leitar Larry til trúar sinnar. Hann fer og hittir tvo rabbína sem 

leitast við að ráðleggja honum.  

Lokasenan í myndinni er grípandi, en hún sýnir þegar sonur Larrys, Danny, fer og 

hittir kennara sinn í skólanum til að gera upp gamalt mál. Hann fær til baka lítið 

útvarpstæki sem áður hafði verið gert upptækt hjá honum og fer að nota það aftur í 

hebreskutímum, sem honum finnast ekki nógu spennandi. Aðstoðarstúlka kemur inn í 

tímann og tilkynnir að varað sé við skýstróki og er kennaranum gert að fara með alla 

nemendurnar niður í kjallara skólans. Krakkarnir sjá svo hvar stór skýstrókur nálgast 

skólann og tortímir öllu sem á vegi hans verður, á meðan kennarinn á í mestu 

vandræðum með að finna rétta lykilinn að kjallaranum.74 

2.3.3.3 Tenging við Jobsbók 
Guðfræðilegar spurningar sem eru settar fram í myndinni eru: Hvað vill Guð mér? Eru 

slæmu hlutirnir einhver merki frá Guði? Er ég réttlátur maður? Hvað hef ég gert til að 

eiga þetta skilið?  

Helstu tengingar við Jobsbók: Aðal sögupersóna myndarinnar, gyðingurinn Larry 

Gopnik er að mörgu leyti líkur Job. Hann er vammlaus og heiðarlegur líkt og Job, þótt 

hann sé ekki á nokkurn hátt stórbrotinn eða efnaður maður. Hann er vel menntaður, í 

góðri vinnu, á eiginkonu og tvö börn; hinn hefðbundi maður.  

Sterk hugrenningatengsl verða fljótlega við það að horfa á myndina, er Larry verður 

fyrir hverju áfallinu á fætur öðru. Eiginkonan vill skilnað og gengur í sæng með 

sameiginlegum vini þeirra. Vinnan er farin að valda mótlæti, kvörtunarbréf berast reglu-

lega þar sem honum er hallmælt, kóreskur nemandi sem fallið hafði á prófi, reynir að 

múta honum og bróðir hans veldur honum vandræðum með drykkjuskap og vitleysu. 

Nágrannarnir koma illa fram við hann og einnig lendir hann í innheimtuaðgerðum hjá 

fyrirtæki, sem hann þekkir ekki neitt. Þarna er hans fyrrum trygga veröld, hins 

venjulega, vammlausa, heiðarlega manns, að hrynja.  

Finna má ýmsar hliðstæður við Jobsbók: 
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• Í upphafi myndarinnar er skírskotun í djöfulinn, sem kemur fram í senu frá öðru 

heimili á 20 öld. Þar segir gyðingur eiginkonu sinni frá manninum, sem hún segir að 

sé dauður og að þar sé djöfullinn kominn. Þarna er í raun verið að skírskota til, eða 

benda á, hliðstæður við upphaf Jobsbókar, þar sem talað er um samtals Guðs og 

djöfulsins. Eiginkonan sagði: „nú hefur bölvun verið lögð á okkur“ og líkist 

atburðarásin einmitt því. Þetta er mikilvægt upphaf á myndinni, sem sýnir hliðstæður 

við Job. 75 

• Larry á það sameiginlegt með Job að börnin þeirra fá ekki að taka ábyrgð á eigin 

gjörðum. Job fórnar til öryggis á hverjum degi ef ske kynni að börnin hans hafi 

syndgað. Á sama hátt er Larry með bremsuna á börnunum sínum að fara út í 

veröldina og taka ábyrgð. Hann reynir í sífellu að hafa vit fyrir þeim og dregur heldur 

úr syni sínum, sem á að fara að fermast, því honum finnst hann ekki tilbúinn. 

• Í lok myndarinnar sjáum við eyðileggingu náttúrunnar af völdum stormviðris.  Má 

þar sjá hliðstæður við samtal Jobs og Guðs, sem er fyrrihluti hápunktar Jobsbókar. 

Þar svarar Guð Job í 38. kafla; Drottinn svarar Job úr storminum.76 Það á þó ekki við 

um að Guð svari eða tali í storminum í myndinni.  

• Hliðstæða er með lífshlaupi Jobs og Larry Gopnik. Líf þeirra beggja hrynur án  þess 

að nokkrar siðferðilegar ástæður komi þar til. Larry leitar huggunar hjá þremur 

rabbínum, en það reynist til einskis. 

• Í lok myndarinnar er Larry kallaður til læknis til að fá niðurstöður varðandi heilsu 

sína en við fáum ekki að vita meira. Ætla má miðað við alvarlegan tón læknisins í 

símanum að þetta séu ekki góðar fréttir. Þessu má líkja við veikindi Jobs og 

lækninguna sem Guð veitir honum í lok bókarinnar, þegar að Job fær allt margfalt til 

baka.  

• Jobsbók og kvikmyndin A Serious Man eiga það sameiginlegt að líf tveggja 

heiðarlegra og góðra manna verður afar erfitt. Þeir upplifa báðir þjáningar, en þó ekki 
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alfarið á sama hátt. Það sem þeir eiga sameiginlegt er að eftir því sem raunir þeirra 

verða fleiri, fjölgar spurningunum en svörunum fækkar.   

• Svör Larry þegar að konan hans biður hann um skilnað eru: „Ég hef ekki gert neitt“. 

„Af hverju?“ er spurt í gegnum alla myndina án þess að nokkur svör fáist. Larry er 

réttlátur og guðhræddur; „hvers vegna ég?“. Þá leitar hann til rabbínanna.  

• Vinir Jobs Elífas, Bildad og Zophar og rabbínarnir þrír, sem Larry leitar til, þeir eiga 

það sameiginlegt að til þeirra er leitað en ráðleggingarnar sem þeir gefa eru 

gagnslausar.  

• Fyrsti rabbíninn Scott, leysir málin hratt og segir Larry hafa tapað taktinum og að 

svona sé lífið einfaldalega. Scott segir Larry að sjá hlutina sem vilja Guðs en að 

honum þurfi alls ekki að líka við framgang mála. Fyrsti vinur Jobs, Elífas, talar á 

svipaðan hátt en hann segir að réttlætið sé fullkomið og að það taki bara tíma að 

sætta sig við það. Eina sem sé hægt að gera er að sýna þolinmæði og semja frið við 

Guð, að þá verði allt samt aftur.  

• Annar rabbíninn, rabbíni Nachtner, hefur jafnvel enn minni burði til að svara 

spurningum Larrys. Hann gefur honum þær ráðleggingar að þjáningin sé mikil fyrst 

en svo smám saman dofni hún og hverfi og líkir henni við tannpínu. Larry segist 

einungis vilja svör, en rabbíninn bendir á að Guð skuldi okkur ekki nein svör og er 

Larry því sammála. Annar rabbíninn líkist þriðja vininum í svörum, þar sem hann 

svarar að sársauki Jobs komi frá honum sjálfum. Hann þurfi bara að viðurkenna þau 

mistök sín sem valdi þessu. 

• Þriðji er rabbíni Marshak, en margir hafa sagt Larry að hitta hann, rétt eins og samtal 

við hann muni skýra alla hluti. En hann vill ekki hitta hann og það er eins og að 

svörin við spurningum hans séu að baki luktum dyrum. Hann segir honum söguna af 

tannlækninum sem fann hebresku stafina sem sögðu hjálpið mér, bjargið mér. Hann 

leitaði alls staðar að svarinu en fékk bara fleiri spurningar. Samtímis er Larry að 

hughreysta bróður sinn og segir að stundum verði maður bara að hjálpa sjálfum sér. 

Marshak segir að viskan sé sú að sannleikurinn er talinn vera lygi og allir eiga von á 

að allt innra með þeim deyji. Hvað þá? Fleiri spurningar vakna, heldur en voru áður. 
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• Larry fær til baka sitt fyrra líf þrátt fyrir að hann hafi ekki misst börn eða maka líkt 

og Job þá fær hann konu sína aftur og fyrra líf. Hann fær samt ekki tvisvar sinnum 

meira en áður líkt og Job.77 

Lokaorð 

Hvernig er Jobsbók notuð í þessum þremur kvikmyndum og bók Ólafs? Hverjar eru 

biblíulegar hliðstæður við Jobsbók? Hvað eiga öll verkin sameiginlegt? Hvað er það 

sem er eftirtektarvert vegna hliðstæðna eða andstæðna? 

Jobsbók er notuð víða í áhrifasögum í kringum okkur. Í þeim verkum sem fjallað 

var um hér að ofan er að finna hluta af áhrifasögu Jobsbókar. Áhrifasagan er þó 

mismikil og er bæði um beinar og óbeinar tilvitnanir að ræða en engin spurning er að 

hægt er að finna samhengi milli verkanna og Jobsbókar. Gegnumgangandi í öllum 

þessum verkum er þjáning hins réttláta manns, hvernig hann tekst á við vandamálin og 

kemst út úr erfiðleikum og einhvern veginn heldur lífinu áfram. Þrátt fyrir að allt virðist 

vonlaust og óyfirstíganlegt birtir nýju. Kvikmyndirnar eiga það allar sameiginlegt að 

vera settar fram á kómískan hátt, en þó sérstaklega Adams æbler. Þrátt fyrir alvarleika 

Jobsbókar tekst leikstjórunum að gera myndirnar skemmtilegar en þó fullar tilfinninga-

þrunga. Allan þann sársauka sem fylgir Jobsbók má sérstaklega finna í Adams æbler, 

Commandments og bókinni Vetrarferðinni, þar sem einstaklingarnir missa einhvern og 

ganga í gegnum mikla erfiðleika. Ljóðabók Valdimars Briem verður til með tengingu í 

Jobsbók, þ.e.a.s. vegna hans eigin þjáningar, og sést vel hversu mikið hann samsamar 

sig bókinni við lestur ljóðabókar hans.  

 Lokaorð þessarar ritgerðar tek ég beint uppúr bókinni Vetrarferðin, þessi orð 

koma frá prestinum Séra Jóhanni sem svar við þjáningu hins réttláta manns. “Guð er að 

tukta okkur til svo úr okkur verði manneskjur, almennilegar manneskjur. Þjáningin 

gerir fólk fullorðið”. 
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