
Obchody Roku Wiary, ogłoszonego przez papieża Benedykta XVI w paździer-
niku ubiegłego roku, mobilizują nas do szukania w Piśmie Świętym przykładów 
ludzi, których cechuje głęboka wiara. Hiob wydaje się być jednym z nich. Jest to 
bohater poddany podwójnej próbie wierności Bogu. Przeszedł zwycięsko obie 
serie nieszczęść, jakie na niego spadły.

Na początku opracowania należy wspomnieć kilka słów na temat struktury 
Księgi Hioba, gdyż ma to znaczenie dla podejmowanego w niniejszym artykule 
zagadnienia. Księga składa się z dwóch nierównych części: (1) prolog i epilog (Hi 
1–2; 42,7-17) (które należy traktować jako jedną całość) napisane prozą oraz (2) 
sekcja dialogów spisana językiem poetyckim (Hi 3,1–42,6)1. Najpierw zobaczymy, 
jak wygląda wiara Hioba w pierwszej części, potem dokonamy analizy drugiej 
z nich. Spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, czy nasz bohater jest rzeczywiście 
pokornym sługą Boga, ufającym Panu bez reszty i akceptującym bez szemrań swój 
los, czy też nieufnym buntownikiem, kontestującym zrządzenia boskie.

1. WIARA HIOBA W ŚWIETLE PROLOGU I EPILOGU KSIĘGI HIOBA

Już w pierwszym zdaniu prologu Księgi Hioba poznajemy sylwetkę jej głów-
nego protagonisty. Dowiadujemy się, że Hiob „był człowiekiem sprawiedliwym, 

1 Na temat wzajemnych zależności chronologicznych i redakcyjnych między prologiem i epilogiem 
Księgi Hioba a sekcją poetycką por. N. H. Snaith, The Book of Job. Its Origin and Purpose (Studies 
in Biblical Theology), London 1968, s. 21; J. E. Hartley, The Book of Job (The New International 
Commentary on the Old Testament), Grand Rapids 1988, s. 21. Na temat różnic między obiema sek-
cjami por. Y. Hoffman, The Relation Between the Prologue and the Speech-Cycles in Job, Vetus Te-
stamentum 31/2 (1981), s. 161-162; J. J. Owens, The Prologue and the Epilogue, Review and Expo-
sitor 68 (1971), s. 457-458; D. J. A. Clines, Job 1–20 (Word Biblical Commentary 17), Dallas 1989, 
s. LVIII.
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prawym, bogobojnym i unikającym zła”. Cztery cechy charakteryzujące bohatera 
wskazują na wysoko rozwiniętą postawę doskonałości moralnej i religijnej. Hiob 
był człowiekiem sprawiedliwym (~T" Täm). Przymiotnik ten często pojawia się 
w zestawieniu z rzeczownikiem „serce” (bb"le lübab), co wskazuje na fakt, że mowa 
tu o doskonałości wewnętrznej stanowiącej stałą cechę charakteru człowieka. 
Można go przetłumaczyć także jako „bez winy”, „bez skazy”. Tym samym termi-
nem określone zostały wielkie postacie z historii zbawienia, takie jak Noe (por. 
Rdz 6,9), Abraham (por. Rdz 17,1) i Jakub (por. Rdz 25,27). Drugi przymiotnik 
(„sprawiedliwy”, „prawy”; rv"y" yäšär) pojawia się często w Biblii Hebrajskiej 
w zestawieniu ze zwrotem „uczynić” + „w oczach” (hf[ `Sh + ynEy[eB. Bü`ênê) oraz 
z rzeczownikiem „droga” (%r,D, Derek) rozumianym w znaczeniu ludzkiego postę-
powania. W przeciwieństwie do pierwszego określenia mamy tu do czynienia ze 
sprawiedliwością zewnętrzną, która ujawnia się w postępowaniu człowieka w po-
staci konkretnych aktów życzliwości i pomocy względem innych. W podobny 
sposób został scharakteryzowany król Dawid (por. 1 Krl 14,8; 15,5). Za pomocą 
obu terminów narrator podkreśla szczyt moralnej doskonałości bohatera wyraża-
jący się w sprawiedliwości wewnętrznej i zewnętrznej, tzn. zarówno w naturze 
Hioba (w jego uposażeniu wewnętrznym, osobowości, charakterze), jak i w pra-
wym postępowaniu obecna była wysoko rozwinięta cnota sprawiedliwości.

 W dalszej części pierwszego wiersza dowiadujemy się, że Hiob był człowie-
kiem „bogobojnym”, dosłownie „bojącym się Boga” (~yhil{a/ arey> yürë´ ´élöhîm). 
Określenie to nie oznacza lęku przed Bogiem, jaki czuje na przykład człowiek 
grzeszny w obliczu spodziewanej kary boskiej, lecz odnosi się do pełnej szacunku 
i czci postawy wobec Pana, która przejawia się w służeniu Mu i wypełnianiu Jego 
przykazań. Możemy mówić tu o standardowej reakcji człowieka na doświadczenie 
Boga określanej później przez religioznawców jako „misterium tremendum” 
i „misterium fascinosum”. Nasz bohater ponadto jest człowiekiem „unikającym 
zła”, dosłownie „odwracającym się od zła” ([r'me rs' sär mërä`). Stara się unikać 
tego wszystkiego, co obraża Boga. Pierwszy zwrot charakteryzujący religijną 
postawę Hioba jest sformułowany w formie pozytywnej, drugi – w negatywnej. 
Oba wzajemnie uzupełniają się, wyrażając idealnie ukształtowaną relację czło-
wieka z Bogiem2.

Człowieka głęboko wierzącego powinna cechować wysoka doskonałość mo-
ralna i religijna. W przypadku Hioba tak było. Do zaprezentowanej wyżej charak-
terystyki bohatera dodać możemy jeszcze jeden element: troska o właściwe za-
chowanie jego dzieci wobec Boga. Synowie i córki Hioba regularnie spotykali się 

2 W charakterystyce Hioba narrator ukazał cztery cechy. Liczba cztery oznacza pewną zamkniętą całość, 
pełnię. Ravasi słusznie zauważa w nich cztery „komponenty etyczne”, które połączone ze sobą wyra-
żają pełnię osobowości (por. G. Ravasi, Hiob. Dramat Boga i człowieka, t. 2, Kraków 2005, s. 18). 
Możemy zatem mówić, że pod względem moralnym i religijnym Hiob jawi się jako człowiek dosko-
nały.
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podczas uczt (por. 1,4-5). Istniało ryzyko, że podczas świętowania i zabawy świa-
domie lub nieświadomie mogły obrazić Boga i bluźnić przeciwko Niemu. Dlate-
go też ojciec dokonywał ich oczyszczenia, składając ofiarę całopalną (por. 1,5). 
Miała ona charakter prewencyjny. Jest ona też kolejnym dowodem na ogromną 
troskę i wrażliwość Hioba, która jawi się jako rezultat jego silnej wiary.

Hiob poczytywany był za człowieka głębokiej wiary, o czym świadczy przy-
wołana powyżej jego charakterystyka zawarta w słowach narratora i potem po-
wtórzona dwukrotnie przez samego Jahwe (por. 1,8; 2,3). Pojawił się jednak ktoś, 
kto postanowił podważyć bogobojność bohatera. Był nim szatan. Przybył on 
pewnego dnia, aby wraz z synami Bożymi (czyli z aniołami) stawić się przed 
obliczem Boga3. W rozmowie z Jahwe zakwestionował bezinteresowność Hioba 
(„Czyż za darmo Hiob czci Boga?” [1,10]), proponując przeprowadzenie drastycz-
nego testu na nim (por. 1,11). Jahwe wyraził zgodę i polecił jego wykonanie ad-
wersarzowi, zaznaczając jednocześnie wyraźne granice jego ingerencji (por. 1,12). 
Skutkiem rozmowy, która odbyła się w niebie, były cztery nieszczęścia, jakie 
spadły na Hioba: (1) atak Sabejczyków doprowadził do utraty wołów i oślic oraz 
do zabicia sług (por. 1,14-15); (2) ogień z nieba (piorun o nadzwyczajnej sile) 
zabił owce i pilnujących je pasterzy (por. 1,16); (3) Chaldejczycy zabrali wielbłą-
dy, zabijając pasterzy (por. 1,17); (4) wiatr pustyni zniszczył dom, grzebiąc pod 
jego gruzami synów i córki Hioba (por. 1,18-19).

Narrator opisuje reakcję bohatera, na którą składają się wykonane przez niego 
czynności oraz wypowiedziane słowa. „Hiob wstał, rozdarł szaty, ogolił głowę, 
upadł na ziemię, oddał pokłon i rzekł (...)” (1,20-21a). Cztery spośród podjętych 
akcji wyrażają żałobę z jednoczesnym szacunkiem wobec Boga. Opisują go przede 
wszystkim czasowniki „upaść na ziemię” i „oddać pokłon” (jest to akt prostracji 
wykonywany tylko przed królem lub Bogiem). Z kolei słowa bohatera zawierają 
sentencję mądrościową („Nagi wyszedłem z łona mej matki i nagi tam wrócę” 
[1,21]), formułę rezygnacji („Dał Jahwe i zabrał Jahwe” [1,21])4 oraz aklamację 
(„Niech będzie imię Jahwe błogosławione!” [1,21]). Autor stwierdza wyraźnie, 
że Hiob nie złorzeczył Bogu, lecz go błogosławił (por. 1,20) oraz że nie zgrzeszył, 
ani też nie obwiniał Boga za zaistniałą sytuację (por. 1,22). W ten sposób czytel-
nik przekonuje się, że Hiob pozostał wierny Bogu, a przeżyte przez niego nie-
szczęścia nie zdołały zachwiać jego wiarą.

Szatanowi to nie wystarczyło, dlatego podczas drugiego spotkania niebieskie-
go postanowił przekonać Jahwe, żeby ten dotknął Hioba jeszcze boleśniej. Bóg 

3 Mamy tu do czynienia z koncepcją dworu niebieskiego zaczerpniętą ze wzorców monarchicznych 
starożytnego Bliskiego Wschodu oraz z mitologii ugaryckiej. Jahwe ukazany jest jako król, synowie 
Boży jako jego dworzanie. Szatan przedstawiony jest jako jeden z nich. Nie ma więc w Księdze Hio-
ba dowodu na to, że jest on przeciwnikiem Boga. Ukazany jest natomiast jako zdecydowany adwersarz 
człowieka, w tym przypadku bogobojnego Hioba.

4 Tak określa słowa Hioba Pope; por. M. H. Pope, Job (Anchor Bible 15), Garden City – New York 1965, 
s. 15.
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przystał na propozycję adwersarza, określając jednocześnie kolejne limity jego 
działania. Szatan przystąpił do drugiej próby, uderzając bohatera uciążliwą cho-
robą („trądem złośliwym” [2,7]). Narrator, podobnie jak w poprzednim przypad-
ku, opisuje reakcję Hioba objawiającą się w jego gestach i słowach. Hiob drapie 
się skorupą, by uśmierzyć ból spowodowany trądem, oraz siedzi w popiele, wy-
łączony ze społeczności. W swych słowach gani żonę (która próbowała wmówić 
mu, by przeklinał Boga), wyjaśniając jej: „Dobro przyjęliśmy z ręki Boga. Czemu 
zła przyjąć nie możemy?” (2,22). Ostateczna konstatacja narratora nie pozostawia 
wątpliwości: „W tym wszystkim Hiob nie zgrzeszył [nawet] swymi wargami”. 
A przecież, zdaniem szatana, miał tymi wargami przeklinać Boga. Bohater tym 
czasem okazał pełne posłuszeństwo woli Bożej i zaufanie względem Niego5.

Chcąc podsumować, jak wygląda wiara Hioba nakreślona w prologu Księgi 
Hioba, możemy wskazać na następujące elementy: (1) wyraża się ona w moralnie 
i religijnie doskonałym postępowaniu bohatera; (2) jej zewnętrznym wyrazem są 
również praktyki kultyczne (ofiara przebłagalna); (3) wierność Bogu cechuje 
bezinteresowność; (4) niekiedy Bóg może sprawdzić wierność człowieka, podda-
jąc go próbie; (5) człowiekowi wierzącemu i ufającemu Bogu towarzyszyć może 
niezrozumienie ze strony innych (żony, przyjaciół6); (6) wrogiem wiary jest szatan, 
który nie chce zrozumieć, że człowiek potrafi ufać Bogu bezinteresownie, a nie 
tylko dlatego, że otrzymuje od Niego określone dobra (błogosławieństwo, rodzi-
nę, duży majątek).

Zakończeniem historii Hioba jest epilog. Dowiadujemy się z niego, że bohater 
odzyskał wszystko (i wszystkich) i to w dwójnasób. Bóg potrafi wynagrodzić 
człowieka za jego wierność.

Z lektury prologu wynika, że Jahwe słusznie nazwał Hioba mianem swego 
sługi (por. 1,8; 2,3). Terminem tym zostały określone w Biblii Hebrajskiej tylko 
wyjątkowe postacie, które wsławiły się głęboką wiarą i zaufaniem Bogu7. Prolog 
(i epilog) księgi nie pozostawia żadnych wątpliwości: Hiob jest wiernym sługą 
Jahwe, człowiekiem cierpiącym, ale jednocześnie akceptującym swój los, ufnym 
w Boże zrządzenia.

5 Nie wszyscy komentatorzy, badając czynności i słowa Hioba w prologu, są jednomyślnie przekonani 
o jego głębokiej wierze i pobożności. Zaprzecza im np. Vogels; por. W. Vogels, Job’s Empty Pious 
Slogans (Job 1,20-22; 2,8-10), w: The Book of Job (Bibliotheca Ephemeridum Theologicarum Lova-
nensium 114), red. W. A. M. Beuken, Leuven 1994, s. 371-375.

6 W prologu co prawda nie widać jeszcze tego niezrozumienia w przypadku przyjaciół. Narrator jedynie 
stwierdza, że przybyli oni ze swych krain, gdy dowiedzieli się o tragedii Hioba. Ich pojawienie się 
miało pozytywny cel: chcieli współczuć cierpiącemu przyjacielowi i pocieszać go (por. Hi 2,11-13).

7 W pierwszym rzędzie są to patriarchowie: Abraham (por. Rdz 26,24; Ps 105,6.42), Izaak (por. Rdz 
24,14; 1 Krn 16,13), Jakub (por. Wj 32,13; Pwt 9,27), a także inni, np. Kaleb (por. Lb 14,24), Dawid 
(por. 2 Sm 7,5.8), Zorobabel (por. Ag 2,23), a przede wszystkim Mojżesz (por. Wj 14,31; Lb 12,7; Pwt 
34,54). „Sługami” Boga byli także prorocy (por. 1 Krl 14,18; 15,29; Jr 25,4; 26,5; 29,29; 30,15; Am 
3,7; Za 1,6; Dn 9,6.10).
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2. WIARA HIOBA W ŚWIETLE SEKCJI POETYCKIEJ

Bazując na informacjach zawartych tylko w prologu Księgi Hioba, można 
odnieść wrażenie, że cała historia, choć bardzo dramatyczna, przebiegała względ-
nie spokojne i zakończyła się pomyślnym finałem, jeśli chodzi o wiarę Hioba. 
Hiob nawet w najmniejszym stopniu nie wykazał braku ufności, nie buntował się, 
pozostał niezłomny. Lektura drugiej, znacznie bardziej rozbudowanej sekcji, jaką 
stanowią dialogi, może w czytelniku zrodzić szereg wątpliwości.

Już na początku części poetyckiej poznajemy sylwetkę Hioba jako buntowni-
ka, który rozpoczyna swą mowę od przeklinania dnia własnych narodzin i nocy 
poczęcia („Niech przepadnie dzień mego urodzenia i noc, gdy powiedziano: Poczę-
ty został mężczyzna” [3,3]). Stwierdza, że lepiej byłoby mu się nigdy nie narodzić 
albo umrzeć zaraz po porodzie (por. 3,11). W ten sposób uniknąłby jakichkolwiek 
cierpień i losu, który stał się jego udziałem. Pozostawałby w Szeolu (porównanym 
do bytowania we śnie [por. 3,13]) i nie martwiłby się o nic. Mamy tu wyraźny 
sygnał kontestacji Bożego planu8. Hiob jawi się więc jako buntownik, który nie-
wiele ma wspólnego ze spokojnym i silnym człowiekiem, jakiego poznaliśmy 
w prologu księgi.

Bohater idzie jeszcze dalej. Do tej pory tylko zanegował sens swego życia, 
po tem rozpocznie bezpośrednio adresować swe pretensje do Boga, zadając Mu 
trudne i bolesne pytania. Najpierw dotyczą one ogólnie ludzkiego losu i Bożej 
w nim ingerencji („Kim jest człowiek, abyś go cenił i zwracał ku niemu swe ser-
ce? Czemu badasz go co ranka, na co doświadczasz co chwilę?” [7,17]), a następ-
nie jego konkretnego przypadku („Dlaczego na cel mnie wziąłeś? Mam być dla 
Ciebie ciężarem?” [7,20]). Opowiada swym rozmówcom, że został przez Boga 
skrzywdzony („Ale teraz [Bóg] mnie obezwładnił” [16,7]; „Bóg mnie zaprzedał 
niegodziwemu, oddał mnie w ręce zbrodniarzy. Byłem spokojny, a On mną po-
trząsnął, chwycił za grzbiet i roztrzaskał, obrał mnie sobie za cel” [16,11]) i czy-
ni wprost wyrzut Stwórcy: „Zniszczyłeś całe moje otoczenie” (16,7). Świadom 
swej niewinności i wierności stwierdza, że czuje się pokrzywdzony. Chciałby 
rozmawiać z Bogiem i bronić się przed Jego obliczem (por. 13,3). Czytelnik pa-
miętający bogobojnego bohatera z prologu, który „nie przypisał Bogu nieprawo-
ści” (1,22), poznaje zupełnie inne oblicze Hioba. Spokojny i wierny człowiek 
okazuje się być buntownikiem kierującym słowa oskarżenia i pretensji ku Stwór-

8 Habel pokazuje, że fragment zawierający słowa przekleństwa dnia poczęcia i narodzin ułożony jest na 
wzór opowiadania o stworzeniu świata w Rdz 1 (por. N. C. Habel, The Book of Job. A Commentary 
[Old Testament Library], Philadelphia 1985, s. 101-105). Przy porównaniu obu tekstów rzuca się w oczy 
istotna różnica. Tam, gdzie w Rdz 1 pojawia się termin światło, w Hi 3 występuje ciemność. Możemy 
zatem zauważyć, że wypowiedź Hioba stanowi podważenie i odwrócenie stwórczego porządku usta-
lonego w świecie przez Boga.
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cy. W prologu wypowiedział znamienne słowa sentencji („Dał Jahwe i zabrał Pan. 
Niech będzie imię Jahwe błogosławione!” [2,21]), w dialogach nie może pogodzić 
się z Bożym działaniem względem siebie i nie akceptuje swego losu.

Sytuację dodatkowo komplikują przyjaciele Hioba, którzy wyznają zasadę 
retrybucji, czyli sprawiedliwej odpłaty. Są przekonani, że człowiek postępujący 
dobrze żyje szczęśliwie, natomiast człowiek popełniający zło podlega karze i spa-
dają na niego nieszczęścia. Skoro Hiob doświadcza ich w tak dużym stopniu, 
musiał popełnić wielkie zło względem Boga. A Bóg karze grzesznika9. Przyjacie-
le nie wiedzą, jakich złych czynów dopuścił się Hiob, ale są przekonani, że mu-
siały być one na tyle poważne, że zostały ukarane ogromnym cierpieniem boha-
tera. Jedyne rozwiązanie widzą w tym, by Hiob przyznał się do grzechów, prosił 
Boga o przebaczenie i wówczas być może kara boska ustanie. Elifaz kieruje do 
Hioba pytania retoryczne: „Przypomnij, czy zginął ktoś prawy? Gdzie sprawie-
dliwych zgładzono?” (4,7). Bildad stwierdza, że „Bóg nie odrzuci prawego, ani 
nie wzmocni ręki złoczyńcy” (8,20). Sofar daje Hiobowi konkretną propozycję: 
„A ty, jeśli skłonisz swe serce i rękę do Niego [=Boga] uniesiesz, jeśli zło na twych 
rękach – odsuń je (...), wtedy czoło poniesiesz bez skazy (....). Cierpienie twe 
pójdzie w niepamięć” (11,13-16).

Hiob nie może zgodzić się z opinią swych trzech przyjaciół, gdyż wie, że nie 
popełnił żadnego grzechu zasługującego na tak wielką karę, jaka go spotkała, i że 
pozostaje niewinny. Stwierdza stanowczo: „rąk nie zmazałem występkiem i mo-
dlitwa moja jest czysta” (16,17). Od swych rozmówców żąda konkretnych dowo-
dów („Wskazania dajcie – zamilknę, a w czym zbłądziłem, pouczcie” [6,24]), 
a przed samym Bogiem stwierdza swą niewinność („Choć wiesz, że winowajcą 
nie jestem, nikt mnie z Twej ręki nie wyrwie” [10,7]). Przypomina wszystkim 
liczne dobre uczynki, które świadczą na jego korzyść, potwierdzające w praktyce 
jego sprawiedliwość. Wymienia liczne akty miłosierdzia, jakie świadczył na rzecz 
sług i niewolników (por. 31,13-15), biedaków (por. 31,16-18), nagich (por. 31,19-
20), sierot (por. 31,21-23), przybyszów (por. 31,31-32). Jednocześnie wystrzegał 
się tego, co złe, a więc obłudy (por. 31,5-6), chciwości (por. 31,7-8.24-25), cudzo-
łóstwa (por. 31,9-12), zabobonów (por. 31,26-28), nienawiści (por. 31,29-30). Hiob 
realizował w przeszłości sprawiedliwość w najwyższym stopniu. Wysoko rozwinię-
ta postawa doskonałej i w praktyce realizowanej moralności jest przejawem jego 
wiary, a jednocześnie potwierdzeniem niewinności, której próbują pozbawić go 
rozmówcy. Hiob nie zgrzeszył ciężko względem Boga i drugiego człowieka, a wszel-
kich lekkich przewin, jeśli takie były, nie ukrywał przed ludźmi (por. 31,33-34). Tak 
nasz bohater postępował w przeszłości i takim pragnie pozostać do końca swych 

9 Do nakreślonej powyżej postawy dodać jeszcze możemy powszechne w starożytnym Bliskim Wscho-
dzie przekonanie, że człowiek cierpi, gdyż w sposób świadomy lub nieświadomy obraził jakieś bóstwo 
i naraził się mu. Konsekwencją takiego występku jest zemsta owego boga lub bogini.
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dni („dopóki mam oddech w sobie, a w nozdrzach mam Boże tchnienie, usta moje 
nie wyrażą się podle, nie wyrwie się słowo podstępne” [27,3-4]).

Hiob wierzy we własną niewinność. Jest świadom, że postępował sprawiedli-
wie (był ~T' Täm) i pomagał wielu ludziom (był rv'y' yäšär). Przy tym wszystkim 
unikał zła (był [r'me rs' sär mërä`) oraz z wielkim szacunkiem i czcią odnosił się do 
Boga (był ~yhil{a/ arey> yürë´ ´élöhîm). Dlatego też nie może zrozumieć, dlaczego 
doświadczył potwornych klęsk i został dotkliwie dotknięty cierpieniem. Tym 
samym nie jest w stanie dać satysfakcjonującej odpowiedzi na pytanie o przyczy-
nę nieszczęść swoim przyjaciołom10. Broni się przed ich atakami, ale nie wie za 
bardzo, w jaki sposób ma postępować.

Niewiele pomaga bohaterowi jego dialog z Elihu. Czwarty z interlokutorów 
Hioba prezentuje inną postawę niż jego poprzednicy. Nie próbuje wyjaśniać bo-
haterowi przyczyny jego cierpień, ale stara się pokazać mu, w jaki sposób powinien 
je wykorzystać. Przez cierpienie Bóg objawił się w życiu Hioba (por. 36,15), aby 
w ten sposób doprowadzić do osobistego spotkania w ramach teofanii („I ciebie 
chce On wybawić z nieszczęść” [36,16a]). Elihu pokazuje głębszy sens wydarzeń, 
chociaż nie potrafi wyjaśnić wszystkiego w sposób zadowalający.

Do wspomnianego wyżej spotkania wreszcie dochodzi, co autor księgi odno-
towuje w rozdz. 38–42. Bóg postanawia osobiście odpowiedzieć na zarzuty Hio-
ba. Najpierw pokazuje jego ograniczoność w pojmowaniu i rozumieniu świata. 
Pyta się go: „Gdzie byłeś, gdy zakładałem podstawy ziemi? Powiedz, jeśli znasz 
mądrość. Kto ustalił jej rozmiary (...) ku radości wszystkich synów Bożych?” 
(38,4-7; por. też kolejne wiersze rozdz. 38); „Czy ramię masz mocne jak Bóg? 
A głos twój tak jak Jego?” (40,9). Zadaje całe mnóstwo pytań mających charakter 
retoryczny. Chce w ten sposób przekonać Hioba (i czytelników księgi), że on, tak 
jak każdy inny śmiertelnik, nie jest w stanie zrozumieć Boga, ani też Jego stwór-
czego działania. Zamiast buntować się i szukać odpowiedzi na pytanie o sens 
swych cierpień, powinien raczej pokornie poddać się woli Boga i zaufać Jego 
Opatrzności.

Hiob, zwracając się do Boga, odpowiada: „Jestem mały, cóż Ci odpowiem! 
Rękę położę na ustach” (40,4). Nie polemizuje ze Stwórcą, nie używa żadnych 
argumentów („Raz przemówiłem i nie odpowiem, i drugi raz i niczego nie dodam” 

10 Dopiero młodsze księgi Starego Testamentu oraz nauczanie Nowego Testamentu rozwiną temat od-
płaty po śmierci i rozbiją powszechne w czasach Hioba przekonanie o istnieniu zasady retrybucji. 
Autor Księgi Mądrości ukaże los człowieka sprawiedliwego, który jest niesłusznie prześladowany 
przez bezbożników, ale jego los jest w ręku Boga i po śmierci uzyska stosowną zapłatę („a nadzieja 
ich pełna jest nieśmiertelności”) (por. Mdr. 3,1n). Temat niezasłużonego cierpienia pojawia się również 
w drugiej Księdze Machabejskiej. Męczeństwo Izraelitów (matki machabejskiej i jej siedmiu synów, 
starca Eleazara) nie jest skutkiem ich złego postępowania czy też formą Bożej kary, lecz zrządzeniem 
Najwyższego, który cierpienia niewinnych wynagrodzi po ich śmierci (por. 2 Mch 6–7). Sztandarowym 
tego przykładem jest męczeńska śmierć cierpiącego Sługi Jahwe zapowiedziana słowami Deutero-
Izajasza (por. Iz 52,13–53,12). Nowy Testament rozwinie tę myśl (por. J 9,2-3), a niezawiniona Męka 
i Śmierć Jezusa stanie się tego sztandarowym przykładem.
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[40,5]), nie oskarża Boga i nie uznaje Go za winnego swych cierpień. Poddaje się 
Mu pokornie. Po raz kolejny wykazuje ufność względem Niego. Stwierdza wresz-
cie, że się pomylił, gdyż nie znał Go takim, jakim jest naprawdę: „Dotąd Cię 
znałem ze słyszenia, teraz ujrzało Cię moje oko, dlatego odwołuję to, co powie-
działem, kajam się w prochu i popiele” (42,6). Tymi słowami autor kończy sekcję 
poetycką. Jest znamienne i nieprzypadkowe, że nasz bohater kaja się w prochu 
i popiele, czyli wraca do punktu wyjścia. W prologu czytamy, że usiadł on w po-
piele (dosł. „pośród popiołu” [2,8]) i rzucał proch na swą głowę (por. 2,12), teraz 
dowiadujemy się, że powrócił do miejsca, z którego powstał, by rozpocząć swe 
buntownicze słowa i podejmować dialog z rozmówcami. Wraca również do swych 
dawnych deklaracji. W prologu wypowiedział słowa, w których wyraził akcepta-
cję swego tragicznego losu, pogodził się z nim, nie kierował żadnych pretensji do 
Boga. Ostatnie rozdziały sekcji dialogów ukazują znowu Hioba jako posłusznego 
woli Bożej, pogodzonego z nieszczęściami, jakie na niego spadły. Widać tu po-
nownie ogromną wiarę cierpiącego bohatera i zaufanie do Boga.

Warto w tym miejscu odpowiedzieć na pytanie zawarte w tytule: czy Hiob jest 
człowiekiem pokornym, całkowicie wiernym Bogu i ufnym w Jego wyroki, czy 
też jest buntownikiem, podważającym decyzje Najwyższego? Lektura prologu nie 
pozostawia żadnych wątpliwości, że mamy do czynienia z osobą głęboko wierzą-
cą, która akceptuje zrządzenia boskie. Trudność pojawia się w czasie czytania 
sekcji poetyckiej. Wydaje się jednak, że jest to trudność pozorna. Gdybyśmy 
pozostali na etapie narracji opisanej w Hi 1–2, musielibyśmy zadać wiele pytań 
o Bożą sprawiedliwość i o to, jak to jest możliwe, że człowiek ciężko doświad-
czony nie protestuje przeciwko swemu losowi. Już tylko z punktu widzenia samej 
psychologii bardziej wiarygodny wydaje się obraz Hioba nakreślony w sekcji 
dialogów. Zaobserwować możemy wewnętrzny proces, jaki rozgrywa się w psy-
chice człowieka udręczonego11. Zadaje on sobie pytanie o sens i o przyczynę swej 
niedoli, a nie mogąc go zrozumieć, zwraca się do Boga i prosi Go o wyjaśnienie. 
Wadzi się ze Stwórcą, gdyż na poziomie swych możliwości postrzegania świata, 
zrządzenia Boże wydają mu się co najmniej niewłaściwe, żeby nie powiedzieć 
nieuczciwe i niesprawiedliwe. Musi jednocześnie oddalać oskarżenia przyjaciół, 
którzy, paradoksalnie, przybyli po to, by mu współczuć i pocieszać w obliczu 
ogromnej krzywdy, jakiej zaznał (por. 2,11). Oni to, tak jak wcześniej własna żona 
(por. 2,9-10), stają się dodatkowym czynnikiem potęgującym ogrom dramatycz-
nych przeżyć12. Czy zatem człowiek nie ma prawa dociekać prawdy i pytać się 

11 Moore twierdzi że w prologu Hiob pozostaje wierny Bogu, w dialogach zaś jest mniej wierny Bogu, 
a bardziej wierny ludzkiemu doświadczeniu; por. R. D. Moore, The Integrity of Job, Catholic Biblical 
Quarterly 45 (1983), s. 17-29.

12 Niektórzy komentatorzy wprost mówią o żonie Hioba (a nawet o jego przyjaciołach), że jest ona 
przedłużeniem działania samego szatana. Dlatego też komentatorzy na przeciągu wieków przydawali 
jej rozmaite demoniczne określenia. Augustyn nazywał ją „diaboli adiutrix”, a Kalwin określił ją 
mianem „organum satanae” i stwierdził, że szatan, zabijając dzieci Hioba, pozostawił ją przy życiu, 
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Boga o wyjaśnienie niezrozumiałych sobie Jego wyroków? Czy w jego duszy nie 
może dokonywać się przejmujący proces dojrzewania do przyjęcia bolesnej praw-
dy, którą wieńczy pokorne poddanie się woli Boga? Czy dylematy i dywagacje 
Hioba nie mogą stanowić formy szczególnej, bo dramatycznej w swej wymowie 
modlitwy? Wydaje się, że można bez obaw odpowiedzieć na powyższe pytania 
twierdząco. Bez sekcji poetyckiej Hiob pozostałby wielkim herosem, ale byłby 
przy tym wszystkim odległy od doświadczeń większości ludzi, których zapewne 
nie byłoby stać w obliczu cierpień na takie bohaterstwo. Nie mógłby być wzorcem 
dla zwykłych, przeciętnych ludzi wierzących wszystkich czasów. Z kolei Hiob 
rozdarty niepokojami i wątpliwościami, zadający dramatyczne pytania, ale osta-
tecznie wierny Bogu, staje się nam dużo bliższy i może być przykładem głębokiej 
wiary dla każdego z nas.

PODSUMOWANIE

Historia Hioba oraz jego zachowanie i słowa wypowiedziane w Księdze Hio-
ba pozwalają nam wyciągnąć kilka wniosków praktycznych dotyczących wiary 
człowieka udręczonego: (1) należy unikać postrzegania relacji człowiek – Bóg 
w kategoriach teorii retrybucji, gdyż cierpienie nie jest (albo nie musi być) karą 
boską, ale często bywa niezależne od złego lub dobrego postępowania człowieka; 
(2) niesprawiedliwość bywa na ziemi nieukarana, zaś uczciwość niedoceniona 
i dopiero po śmierci każdy zda sprawę ze swych uczynków przed sprawiedliwym 
Bogiem, który „za dobre wynagradza, a za złe karze”; (3) człowiek cierpiący 
i doświadczający wszelkich nieszczęść powinien zachować ufność wobec Boga 
i Jego często niezrozumiałych wyroków; powinien zachować wiarę w Opatrzność 
Bożą; (4) cierpienie, jakiego ludzie doznają na ziemi, może wydawać się dla nich 
niezrozumiałe, ma ono jednak głęboki sens; zazwyczaj człowiek nie jest w stanie 
odkryć go tu na ziemi, pozna zamysł Boży dopiero po swej śmierci; (5) przypadek 
przyjaciół Hioba daje nam bardzo praktyczne wskazania do tego, jak należy za-
chowywać się względem osób dotkniętych cierpieniem: nie powinniśmy tłumaczyć 
im przyczyn doświadczanych nieszczęść, zwłaszcza wtedy, kiedy sami ich nie 
znamy. W grę nie wchodzi również tzw. „tanie pocieszanie”. Potrzeba dużo taktu 
i ostrożności, by osoba, którą próbujemy podnieść na duchu, nie poczuła się przez 
nas zraniona; (6) modlitwa nie musi być zawsze spokojnym i pokornym zwraca-
niem się do Boga, ale może przybrać formę „wadzenia się” z Nim. Nie wolno 
jednak przy tym przekroczyć granic, które mogą doprowadzić do tego, że stanie 

aby wykorzystać ją w ostatniej fazie przeciw mężowi. Zestawienie różnych opinii na ten temat w: 
G. Ravasi, Hiob, dz. cyt., s. 46.
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się ona bluźnierstwem. Hiob tych barier nie przekroczył, choć wypowiedział 
wiele gorzkich słów pod adresem Stwórcy.

Hiob jawi się nam jako człowiek wielkiego zaufania i zawierzenia Bogu, jako 
Jego oddany sługa, mimo że przyjęcie takiej jego postawy poprzedził długi i dra-
matyczny w swym przebiegu proces buntu. Bunt jednak kończy się z chwilą 
bezpośredniej rozmowy bohatera ze Stwórcą. O Boże wyjaśnienie Hiob usilnie 
zabiegał, wykrzykując ku niebu swój żal i polemizując ze swymi rozmówcami. 
Wystarczyło jedno spotkanie z Panem, by uzdrowić bolesną ranę serca. Możemy 
zatem uczyć się tej wielkiej wiary (zwłaszcza teraz, w przeżywanym przez nas 
Roku Wiary) od Hioba, człowieka wielkiego zawierzenia i zaufania Bogu, pozor-
nie tylko nieufnego buntownika, który ostatecznie pozostał „sprawiedliwy, prawy, 
bogobojny i unikający zła”.

Summary  
A Humble Servant of God or a Trustless Rebel?  
The Faith of Job in the Light of the Book of Job

When we want to exam the faith of Job we must first distinguish two parts in 
the Book of Job. The first one is called the Prologue (with the Epilogue) and the 
second one consists of the poetic part of the Dialogues. In the first section we can 
see Job as a very just and righteous man who fears the Lord and turns away from 
evil. After two tragic and painful tests (when our protagonist loses his property, 
children and his own health) Job remains faithful to God and humbly accepts his 
fate. He seems to be a trustful servant of God. However, the reading of the poeti-
cal section shows us Job as a rebel who cannot accept his dramatic conditions, 
who curses the day of his birth and conception, who argues with his friends and 
accuses God of treating Him as the source of his sorrows. He seems to be an un-
faithful and trustless rebel. The image of Job according to the part of Dialogues is 
more realistic (from the psychological point of view) and nearer to all of us. When 
God reveals himself to Job and speaks to him, he returns to his humble attitude 
and once again agrees with the Divine Will. That is why we can call him a faithful 
and trustful servant who experienced the period of rebellion. Finally, he remains 
a good example of deep faith and confidence in God though he passed rebellious 
moments in his life.

confidence, faith, Job, rebellion, suffering, test, trust
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