
Historia cierpiącego Hioba 

Dobro przyjęliśmy z ręki Boga. 

Czemu zła przyjąć nie możemy? 
       [Hi 2,10] 

Joanna Wieczorek 



Zamożność Hioba [Hi 1,1] 

1 Żył w ziemi Us1człowiek imieniem Hiob. Był to mąż sprawiedliwy, prawy, 

bogobojny i unikający zła.  

2 Miał siedmiu synów i trzy córki.  

3 Majętność jego stanowiło siedem tysięcy owiec, trzy tysiące wielbłądów, 

pięćset jarzm wołów, pięćset oślic oraz wielka liczba służby. Był 

najwybitniejszym człowiekiem spośród wszystkich ludzi Wschodu.  

4 Synowie jego mieli zwyczaj udawania się na ucztę, którą każdy z nich 

urządzał po kolei we własnym domu w dniu oznaczonym. Zapraszali też 

swoje trzy siostry, by jadły i piły z nimi.  

5 Gdy przeminął czas ucztowania, Hiob dbał o to, by dokonywać ich 

oczyszczenia. Wstawał wczesnym rankiem i składał całopalenie stosownie 

do ich liczby. Bo mówił Hiob do siebie: «Może moi synowie zgrzeszyli i 

złorzeczyli2 Bogu w swym sercu?» Hiob zawsze tak postępował.  
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Pierwsza rozmowa szatana z Bogiem 
[Hi 1: 6-12]  

  
• 8 Mówi Pan do szatana: «A zwróciłeś uwagę na sługę mego, Hioba? Bo nie 

ma na całej ziemi drugiego, kto by tak był prawy, sprawiedliwy, 

bogobojny i unikający grzechu jak on».  

• 9 Szatan na to do Pana: «Czyż za darmo Hiob czci Boga?  

• 10 Czyż Ty nie ogrodziłeś zewsząd jego samego, jego domu i całej 

majętności? Pracy jego rąk pobłogosławiłeś, jego dobytek na ziemi się 

mnoży.  

• 11 Wyciągnij, proszę, rękę i dotknij jego majątku! Na pewno Ci w twarz 

będzie złorzeczył».  

• 12 Rzekł Pan do szatana: «Oto cały majątek jego w twej mocy. Tylko na 

niego samego nie wyciągaj ręki». I odszedł szatan sprzed  oblicza 

Pańskiego. 



Historia Hioba 

to historia 

człowieka głęboko 

wierzącego 

 i bogobojnego, 

wolnego od 

grzechu. 



Historia Hioba to historia  

człowieka pełnego pokory,  

którego wiara za zgodą Boga 

 zostaje wystawiona  

przez szatana na próbę. 



Hiob traci bogactwa  

[Hi 1, 6-12]  



Hiob traci bogactwa  

[Hi  1:6,12]  

Pewnego dnia Szatan rzekł do Boga: 

Hiob wiernie ci służy, ponieważ 

otaczasz go bogactwem. Gdybyś mu 

zabrał wszystko, co posiada na pewno 

będzie złorzeczył przeciwko Tobie. 

Bóg na to odpowiedział: Nieprawda, 

sam zobaczysz! 



Hiob dotknięty chorobą trądu  
      [Hi 2:7-10]  

 





Żona Hioba zaczęła buntować go 

przeciwko Panu 

 

 Żona, jako narzędzie działania Szatana? 



 

 

Odwiedziny trzech przyjaciół  
[Hi 2:11-13]  

 

 



 

 

Odwiedziny trzech przyjaciół  
[Hi 2:11-13]  

 

 
Przybyło trzech przyjaciół, aby 

,,wyrazić mu współczucie i 

pocieszyć go. Płakali, darli szaty, 

rzucali proch na głowę, siedzieli z 

nim siedem dni i nocy milcząc, 

„wiedzieli bowiem, że jego ból był 

wielki” 



” 

 

 

 



• Przeklina dzień swoich narodzin  

• Złorzeczy nocy poczęcia  

Zadaje pytania: 

• Czemu przy urodzeniu nie umarłem? 

• Co nieszczęśliwemu po życiu?  
[Hi 3, 1-26] 

 

 

 

 

 

Hiob przerywa milczenie  

i wygłasza lamentację poetycką, 

w której: 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hiob nie jest już cierpliwy, potok 

przekleństw-wymyślnych i ciągle 

potęgowanych świadczy- 

o trwodze, jaka go ogarnęła, bo 

oto nadeszło wszystko, czego się 

dawniej bał. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jego egzystencjonalne lęki, 

wypełniły się, on sam dojrzewa  

i mężnieje; dorasta do wiedzy  

o swoim cierpieniu. 

 

 

 

 

 

[Hi 3, 1-26] 

 



 

Skarga Hioba [Hi 3, 1-26] 

  

 



 

Skarga Hioba [Hi 7,19] 

  

 „Mam już dość!  

 Odwróć na chwilę swój 

wzrok ode mnie i zajmij się 

dla odmiany kimś innym!” 



Historia Hioba 

 to historia o cierpieniu niezawinionym, 

Hiob jest tu „everymanem” (człowiekiem-

każdym), modelem jednostki, a jego historia, los 

spotka wielu ludzi. 

 Hiob jest archetypem cierpienia niezawinionego, 

po który następne pokolenia twórców chętnie 

sięgały. 

 



  

 

 

 

 Księga Hioba, pochodzi z V i VI w. p.n.e. opowiada o 

cierpieniu człowieka sprawiedliwego. W starożytnym 

Izraelu  człowiek sprawiedliwy był wynagradzany przez 

Boga, a człowiek zły karany cierpieniem. Jednakże była 

to tylko teoria, która nie zawsze sprawdzała się  w 

codziennym życiu. 



 

 
I oto odpowiedział Bóg na skargi 

Hioba: 

 
Dlaczego niesłusznie mnie oskarżasz? 

Mnie, który stworzyłem ten świat pięknym  

i wspaniałym, świat, który podziwiasz  

i którego potęga cię przytłacza? 

Jakże mógłbym uczynić nieszczęśliwym 

człowieka, którego stworzyłem? 



Jawi się pytanie: 

 

 

 

 

 

Kim jest Bóg, 

 który 

 traktuje Hioba  

— sądząc po ludzku  

— w tak odrażający 

 sposób? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Są rzeczy i zjawiska  

wymykające się rozmowi, 

należące do ,,planu” Boga. 

Cały wszechświat jest pełen 

tajemnic. Tylko Bogu są 

znane prawa natury. Hiob 

może tylko uznać  Bożą 

sprawiedliwość, wielkość, 

potęgę i niedosiężność, ale 

walczyć z nim nie powinien, 

drażnić nie może i musi 

pojąć, że ,,nadzieja złowienia 

go okaże się złudna”. 
  

[Hi 41, 1]  



 

 

 

 

 

 

 
Okazuje się, że nie jest On ani 

wyobrażeniem, ani pojęciem; jest 

doświadczalną obecnością. Hiob nie 

otrzymuje odpowiedzi wyjaśniającej 

powód jego ogromnych cierpień i udręk, 

ale otrzymuje coś znacznie lepszego: 

bezpośrednie doświadczenie Boga. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
To sprawia, że wycofuje wszystkie 

skargi. W czasie trwającej dłuższy czas 

wymiany argumentów Bóg przenosi 

Hioba na wyższy poziom wiary  

i miłości.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

  To właśnie doświadczenie Boga 

jako Ostatecznej Rzeczywistości, a nie 

pobożne napomnienia pocieszycieli 

Hioba, uciszają jego pytania i emocje, 

które w nim wrzały. Dzięki temu 

spotkaniu z Ostateczną 

Rzeczywistością Hiob zostaje w pełni 

pojednany z Bogiem i z samym sobą.  



Jego pytania 

„dlaczego?” — 

„dlaczego ja?”, 

„dlaczego moja 

rodzina?”, „dlaczego 

moje dobre imię?” — 

zmieniają swoje 

znaczenie wobec faktu, 

że Bóg po prostu jest. 
  



Hiob wierzy  

w sprawiedliwość 

Boga 



      

      

 

 Hiob  

przywrócony 

 do dawnego 

 stanu 

[Hi 42, 10-16]  



 Bóg zwraca Hiobowi w dwójnasób 

wszystko, co miał przedtem: ziemię, 

trzody, bogactwo, długie życie, przyjaciół, 

rodzinę i dobre imię. Nie jest to jedynie 

materialna nagroda dla Hioba za to, że 

wytrzymał długotrwałe, niewyobrażalne 

cierpienia. Są to zewnętrzne znaki darów 

duchowych, które Bóg zlewa na Hioba, 

im bardziej ich przyjaźń zbliża Hioba ku 

zjednoczeniu z Bogiem. 



Przesłanie 

 

Możemy pójść sami dalej drogą,  

którą podążał Hiob. 

Hiob zaprasza nas do tego,  

co najcenniejsze - relacji z Bogiem. 



Historia Hioba 

  przekazuje nam teologiczną prawdę o 

cierpieniu, że nie jest ono karą za 

grzechy, że niewinni ludzie również 

cierpią. Cierpienie jest częścią ludzkiego 

życia. Cierpią przestępcy i cierpią święci. 

Lepiej jednak cierpieć w świętości niż w 

grzechu. Księga Hioba zachęca nas do 

takiej postawy wobec cierpienia, w której 

cierpiący człowiek nie zrywa relacji z 

Bogiem, dalej uważa Jedynego Boga za 

swojego Pana, nie odwraca się od Niego.  
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