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Księga Hioba - Niewygodne pytania, szokujące odpowiedzi 

 
 

Spośród 73 ksiąg biblijnych słusznie uznano Księgę Hioba za arcydzieło literackie 

nurtu mądrościowego. 

Jest to porywająca i bulwersująca Księga. Wyzwanie dla każdego, kto się do niej 

zbliża. Hiob to symbol człowieka w jego lęku, wielkości i nędzy. 

Prolog prozą poprzedza poetyckie jądro Księgi. 

Hiob, człowiek bogaty i szczęśliwy, najpierw traci dzieci i majątek, później sam 

zostaje dotknięty ciężką chorobą. Pozostanie wierny Bogu, ale po ostrej z Nim walce. 

W prologu czytamy coś, co nas szokuje: rozmowę Boga z szatanem
1
 i ich zakład 

dotyczący pobożności człowieka.  

 Dlaczego człowiek jest wierny Bogu? 

Wydaje się, że to jest właśnie "szatańskie pytanie", od którego zaczyna się Księga. 

 Czy jeśli Bóg odbierze mu swoje względy, człowiek dochowa wierności 

swojemu Panu? 

Szatan jest przekonany, że nie. Bóg ufa człowiekowi. Przyjaciele Hioba: Elifaz, 

Bildad i Sofar, którzy na wszelkie sposoby będą starali się najpierw pocieszać, a 

później napominać swego towarzysza, niczego z zakładu nie zrozumieją. 

Hiob rzeczywiście rozpoczyna walkę w sposób uległy, stwierdzając: 

Nagi wyszedłem z łona matki 

I nagi tam wrócę. 

Dał Pan i zabrał Pan. 

Niech będzie imię Pańskie błogosławione! 

                                                           
1
 Autor opracowania zapisuje je dużą literą: Szatan 



Jeśli byłoby to wszystko, co ma do powiedzenia anonimowy autor, Księgi Hioba po 

prostu by nie było, a istniałyby jedynie niejasne racje jego przyjaciół, w których 

zresztą przemawia mądrość płynąca z ich tradycji religijnej. 

Jednak Hiob posuwa się dalej i podejmuje wyzwanie, staje do walki i wypowiada 

swoje NIE. 

Aż do samego końca domaga się, by uznano niesprawiedliwość jego sytuacji, którą 

odbiera jako zupełnie niezasłużoną, i w ten sposób jego relacja z Bogiem, niegdyś 

przejrzysta, staje się niespokojna i dramatyczna. 

Hiob zastanawia się i wypytuje Boga o przyczyny tak wielkiego cierpienia, 

a drażni go przede wszystkim milczenie Boga.  

To wątek Bożej nieobecności stanowi głęboki temat całej Księgi. 

Temat, który niepokoi zarówno człowieka niereligijnego, jak wierzącego: 

gdzie jest Bóg wobec zła? 

Hiob nie zadowala się formułkami. Hiob wymaga znacznie więcej i zaczyna 

dręczyć Boga pytaniami, które przyjaciołom wydaje się coraz bardziej gorszące: 

Milczcie, niech ja teraz powiem, 

cokolwiek może przyjść na mnie. 

Potem zawezwij, a ja odpowiem 

lub ja przemówię, a Ty mi odpowiesz. 

Czemu chowasz swoje oblicze? 

Czemu mnie poczytujesz za wroga? 

 

A Hiob mówi  NIE! 

NIE - wobec "gniewu, który się sroży i ściga" 

NIE - wobec nieludzkiej sprawiedliwości, która spada, przesadna i bezpodstawna, 

na niewinnego 

NIE - wobec łatwych wyjaśnień religijnych 

NIE - wobec łatwego związku grzech - cierpienie 

NIE - wobec niewyjaśnionego zła 

NIE - wobec nieobecności Boga w ludzkich dramatach 

NIE - wobec dalekiego Boga, który nie rozmawia ze swoimi dziećmi. 

 



To NIE  polega na odrzuceniu pewnej idei Boga i religii, tak że w końcu temat 

poszukiwania oblicza Boga zajmuje równie centralną pozycję, jak wątek sprzeciwu. 

Księga Hioba to protest przeciwko stereotypowym opiniom obiegowym, 

przeciwko kulturze religijnej, która nie sprzyja myśleniu i nie zachęca do 

myślenia, przeciwko starym zasadom, w których mieszczą się niezbyt 

precyzyjne pojęcia wiary. 

Hiob prosi Boga, by usunął przemądrzałych teologów, nieznanych obrońców 

konserwatywnej polityki bezruchu.  

Hiob chce mieć jasność co do nauki o odpłacie: to nieprawda, że Bóg nagradza 

sprawiedliwych, a złych karze - dowodzą tego jego własne losy. 

I Hiob śmie mierzyć się z Bogiem: 

Czy jestem bez skazy? Nie znam sam siebie, 

odrzucam swe życie. 

Na jedno wychodzi, więc rzekłem: 

Prawego z występnym On zniszczy. 

Hiob nie boi się przypisać Bogu odpowiedzialności za pewne gorszące fakty:  

"Jeśli nie On - to kto właściwie?". 

Czy Księgę Hioba naprawdę można w jakimś stopniu porównywać z 

"Prometeuszem" Ajschylosa, z "Boską komedią" Dantego i "Faustem" Goethego, jak 

twierdzi wielu uczonych? 

Sądzę, że tak.  

Jest to bowiem Księga otwarta, która wyprowadza wierzącego na wzburzone morze 

pytań. Hiob to poeta, który w imieniu wszystkich ludzi umiał wyrazić niepokoje, 

udręki i zgryzoty: 

Dlaczego nie umarłem po wyjściu z łona, 

nie wyszedłem z wnętrzności, by skonać? 

Po cóż mnie przyjęły kolana, 

a piersi podały mi pokarm? 

Teraz bym spał, wypoczywał [...]. 

Po co się daje życie strapionym, 

istnienie złamanym na duchu? 

Człowiek swej drogi jest nieświadomy, 

Bóg sam ją przed nim zamyka. 



 

Prawdziwe bluźnierstwo. Tak na przestrzeni dziejów wielu postrzegało bunt Hioba. 

Na tle pozornej bierności, jaką stworzenia powinny się odpłacać zagadkowemu 

Boskiemu panowaniu, Hiob jest jedynym, który wstaje, zgłaszając zastrzeżenia. 

Hiob napomina Boga, by "uwolnił się od swego zła", od nieobecności przy ludzkim 

cierpieniu. Krzyczy do Boga, gdyż jest przekonany, że ma rację, nazywa Go swoim 

przeciwnikiem. 

A jednak, nawet gniewając się i oburzając na Boga, Hiob dochowa Mu wierności w 

sposób, jakiego Szatan nie mógł sobie wyobrazić, a jaki Bóg zaakceptuje. 

Tymczasem jeszcze bardziej zaskakująca jest ostatnia część Księgi. Bóg ukazuje się 

w wichurze, lekko zagniewany, rzec by można eufemistycznie, ale podejmuje dialog z 

Hiobem, który zmęczył Go pytaniami. 

Teraz Jego kolej, by pytać i czekać, nie bez ironii, na odpowiedzi Hioba: 

Któż tu plan chce zaciemnić 

słowami nierozumnymi? 

Przepasz biodra jak mocarz! 

Będę cię pytał - pouczysz Mnie. 

Gdzie byłeś, gdy zakładałem podstawy ziemi? 

Powiedz, jeżeli znasz mądrość! 
 

Bóg nalega i, jak w boksie, spycha przeciwnika do narożnika. Żadnej odpowiedzi, 

tylko pytania, na które Hiob nie potrafi odpowiedzieć. 

Bóg wciąż nagli i woła: 

Niech przeciwnik Wszechmocnego odpowie. 

Niech zabrzmi głos tego, co oskarża Boga! 
 

Hiob coś bełkocze, ale musi przyznać się do porażki: 

Jestem mały, cóż Ci odpowiem! 

Rękę położę na ustach. 

Raz przemówiłem i nie odpowiem, 

i drugi raz, a niczego nie dodam. 
 

Finał jest taki, że wszyscy spodziewają się, iż Hiob zostanie rozłożony na łopatki, 

przyzna, że był wierny Bogu tylko wtedy, gdy był bogaty, że szatan wygrał zakład i że 



przyjaciele wrócą do domu wynagrodzeni przez dobrego Boga za ich mądre słowa, a 

Hiob poniesie karę za bezczelność.  

Tymczasem nic z tych rzeczy. 

Bóg mówi bowiem do Elifaza, jednego ze swoich niezmordowanych "obrońców": 

Zapłonąłem gniewem na ciebie i na dwóch przyjaciół twoich, bo nie mówiliście 

o Mnie prawdy, jak sługa mój, Hiob ... 
 

A potem ostateczny efekt teatralny: 

I pan przywrócił Hioba do dawnego stanu, gdyż modlił się on za swych 

przyjaciół. Pan dwukrotnie powiększył mu całą majętność [...] A teraz Pan 

błogosławił Hiobowi bardziej niż przedtem [...]. I żył jeszcze Hiob sto czterdzieści 

lat [...]. Umarł Hiob stary i w pełni dni. 
 

 Dlaczego Bóg nie karze Hioba?  

 A dlaczego karze trzech "teologów", swoich obrońców? 

Dlatego, że "sługa Hiob" mówił o Bogu szczerze. To wszystko, co nam 

powiedziano. 

Wybawienie Hioba urzeczywistnia się w odmienionej relacji z Bogiem. 

"Teraz ujrzało Cię moje oko". Teraz relacja jest szczera, gdyż bezpośrednia. 

Trzech przyjaciół mówiło jak uczeni, którzy nie znają ani człowieka, ani Boga. 

Hiob dzięki swojej szczerości i dzięki stanowi kompletnego ubóstwa odkrywa, że 

znał Boga ze słyszenia, jak kogoś obcego, dlatego że to wystarczało w czasach 

bogactwa - jego prawdziwego ubóstwa. 

Dotąd Cię znałem ze słyszenia, 

teraz ujrzało Cię moje oko. 
 

I Hiob odzyskuje spokój, przyznając, że nie może pojąć Boskich zamysłów: 

Wiem, że Ty wszystko możesz, 

co zamyślasz, potrafisz uczynić. 

Kto przysłoni plan nierozumnie? 

O rzeczach wzniosłych mówiłem. 

To zbyt cudowne. Ja nie rozumiem. 
 



Hiob odkrywa Boskie oblicze (nawet gdy jest niepojęte), kiedy rozwiewają się 

dawne pewniki. 

Co do tego szatan miał rację: dopóki nie zostanie naruszone to, co człowiek 

uważa za pewne, wierzy i zna Boga ze słyszenia! 

Możliwe, że jest to jedna z zasadniczych treści, przekazanych przez autora tego 

arcydzieła. 

 

Księga Hioba dokumentuje kryzys i rozwój izraelickiej religii tradycyjnej, 

otwierającej się na nowe idee i teologie, dziś nazwalibyśmy je postępowymi, których 

nie zadowala respektowanie nakazów tradycji, więc poszukują nowych rozwiązań. 

I dzieje się to w sposób naprawdę zaskakujący. 

Hiob faktycznie nie wydaje się Żydem: pochodzi z ziemi Us, którą należałoby 

sytuować we wrogim królestwie Edomu, a więc to cudzoziemiec, historyczny 

nieprzyjaciel Izraela. 

Właśnie jemu przychodzi nawiązać osobistą relację z Bogiem, wykraczając poza 

tradycyjne przekazy teologiczne. 

Hiob to człowiek wolności myśli i wolności wiary. Jasne, można by 

zdecydować, że nie będzie się czytać wszystkich jego "głupich słów", żeby 

nie ponosić ryzyka zadawania sobie zbyt wielu pytań, a nawet zrozumieć, że 

sami znamy Boga ze słyszenia ... 

Hiob tu jest, czeka na nas w dniach bólu, który każdego dotyka, kiedy nie 

wiemy, komu zwierzyć naszą rozpacz. 

Wówczas pożytecznie będzie pamiętać, że  

 w Biblii jest Księga, w której człowiek krzyczy do Boga bez obaw,  

 a Bóg przyjmuje jego niepohamowany gniew. 

 

Dobrej lektury! 

 

 

 

 



 

Omówienie Księga Hioba - BibleProject:   

https://www.youtube.com/watch?v=uTo5Myd_M0w 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hiob - księga nadziei - bp Grzegorz Ryś 

Zeszyty Formacji Duchowej 75/2017 

 

Rozdział: Nadzieja Hioba  

Chciałbym się zatrzymać na trzech tekstach. Krótkich, jedno - dwuzdaniowych. 

Trzeci jest trochę dłuższy, ale i tak chodzi w nim o jedno słowo. 

Trzy teksty bardzo piękne, które pokazują, jak Hiob odzyskuje grunt pod nogami - 

w całym swym pomieszaniu i, jakby powiedział papież Franciszek, turbulencjach 

duchowych. 

Warto z tymi trzema zdaniami usiąść i porozmawiać o nich z Panem Jezusem. 

 

1. "Choćby mnie zabił Wszechmocny - ufam" 

Pierwszy - mój ulubiony tekst z Księgi Hioba - brzmi w ten sposób: "Choćby mnie 

zabił Wszechmocny - ufam, i dróg moich przed Nim chcę bronić" (Hi 13,15). 

Choćby mnie zabił Wszechmocny - ufam. 

Kontekst jest bardzo wymowny, bo Hiob odnosi się najpierw do swoich przyjaciół. 

Mówi, że ich nauczanie w niczym mu nie pomaga, nie jest dla niego żadnym 

lekarstwem. 

To, co mówią o Bogu, jest też obrazą Boga. Ich słowa nie tylko nie leczą jego, 

Hioba, nie tylko mu nie pomagają, ale też obrażają Boga. 

Przyjaciele ustawiają się w roli Jego rzeczników, takich wszechmądrych, którzy 

wszystko o Bogu wiedzą, a tymczasem to, co mówią o Nim jest nieprawdą. Bóg nie 

jest taki. Obraz Boga, jaki oni przedstawiają, to karykatura. 

Sam Hiob nie wie, jak Bóg wygląda. Tyle wie, że nie jest taki, jakim oni Go 

przedstawiają. 

Może kiedyś mu się zdawało, że wie, ale teraz nie wie. W samym środku tej 

niewiedzy mówi: "Choćbyś mnie zabił - ufam Ci". Niesamowite. 

Tak może się wypowiadać tylko miłość. 

 

Po człowieku, którego nie kocham, mogę się spodziewać wszystkiego, podejrzewać 

go o wszystkie możliwe scenariusze i bardzo się bać, bo nie wiem, co mi zrobi. 



Hiob mówi natomiast: nawet gdyby mnie zabił to Mu ufam. 

Nie ma w nim lęku. To, że nie wie, budzi w nim zaufanie, a nie wycofanie się, nie 

ucieczkę. Zaufanie. To niesamowity moment w Księdze Hioba. 

 

Tak ten tekst brzmi dzisiaj w bardzo wielu wydaniach, łącznie z Biblią Tysiąclecia. 

Wiele tłumaczeń idzie w tym miejscu za Septuagintą, za tekstem greckim. 

Idzie też za tłumaczeniem Hieronima, za Wulgatą, dosłownie: "choćby mnie zabił, 

w Nim mam ufność". W Nim mam ufność - nawet wtedy, gdy mnie zabija. To 

tłumaczenie Hieronima.  

Dla przyzwoitości muszę powiedzieć (chociaż najchętniej bym tego nie mówił), że 

są też takie lekcje hebrajskie, które brzmią zupełnie inaczej. Część tekstów hebrajskich 

brzmi tak samo (Septuaginta nie wzięła się z powietrza), ale jest część tekstów, które 

brzmią odwrotnie: "może mnie zabić, nie mam nadziei". Może mnie zabić; nie mam 

nadziei, ale i tak będę przed Nim bronił swoich dróg. 

W tej drugiej, mniejszościowej wersji tekstu, Hiobowi bardziej chodzi o siebie niż o 

to, kim jest Bóg. Jest w nim upór co do swojej wiarygodności, uczciwości, prawości. 

Może mnie zabić: nie mam nadziei, ale będę się dalej bronił. 

To jest ta mniejszościowa lekcja; a większościowa, potwierdzona całą tradycją i 

grecką, i łacińską brzmi: "Choćby mnie zabił Wszechmocny - ufam". 

Śliczny tekst. Śliczny! 

 

2. "Teraz mój Świadek jest w niebie" 

Drugi tekst: "Teraz mój Świadek jest w niebie, Ten, co mnie zna, jest wysoko" 

(Hi 16,19). 

Znowu ważny jest kontekst. Hiob jest na etapie sądzenia się z Bogiem. 

Kiedy staje do tego sądu, odkrywa, że nie ma nikogo, kto by za nim poświadczył. 

On sam jest przekonany o swojej prawości, nie potrzebuje świadka. Gdy idziesz do 

sądu, musisz mieć świadka. 

Ci, którzy powinni za nim świadczyć, czyli jego przyjaciele, świadczą przeciwko 

niemu. 

W długiej rozmowie poetyckiej problemem Hioba ostatecznie już nie jest to, czy on 

jest chory, trędowaty, czy zubożały, ale chodzi o jego cześć, o jego honor, o jego 

uczciwość. 



To jest właśnie ta chwila: wszystko mu zabrali, łącznie z dobrym imieniem. Nie ma 

nikogo, kto by za nim świadczył. Wszyscy świadczą przeciw niemu. Nie ma rodziny, 

rodzina dawno się go wyrzekła. 

Hiob mówi: "Żeby chociaż zemsta stanęła po mojej stronie!". 

Krzyczy do ziemi, żeby nie zakrywała jego krwi, bo jego krew woła tak, jak woła 

krew Abla. Dokładnie tak samo, jak 

 woła krew Abla - niewinnego, który został zabity,  

 woła krew Hioba - niewinnego, który jest cierpiący. 

Hiob prosi ziemię, żeby przynajmniej ona była po jego stronie, żeby nie zakryła tej 

krwi. Ziemia jednak nie może za nim świadczyć przed Bogiem. Więc Hiob pyta, kto 

może za nim świadczyć; potrzebuje świadka. 

To jest kontekst tego przedziwnego zdania:  

"Teraz mój Świadek jest w niebie, Ten, co mnie zna, jest wysoko". 

 Hieronim ślicznie tłumaczy: conscius.  

Od tego słowa pochodzi conscientia, to znaczy sumienie, a tak naprawdę: "wiedza, 

którą mam z kimś wspólnie" - con - scientia. Conscius: jest to ktoś, kto razem ze mną 

zna.  Nie chodzi o to, że on "mnie zna", ale o to, że "zna razem ze mną". Razem się 

znamy. Mamy wspólne poznanie mnie samego. 

Hiob więc już nie jest sam z tym rozpoznaniem siebie, ze swoją oceną, z tym, jak 

widzi siebie we własnym sumieniu. Nie jest sam. Jest jeszcze ktoś jeden, kto go widzi 

tak samo; mają wspólny ogląd. 

 

Hiob mówi, że jest taki świadek, jest teraz "w niebie". 

Kogo ma na myśli? 

Myślę, że to nie jest tekst, który trzeba dopowiedzieć. To jest tekst, który opisuje 

jego nadzieje. To go zdecydowanie pociesza, podprowadza, ale on nie potrafi tego 

świadka zidentyfikować; on tylko wie, że taki jest. 

W niebie, wysoko, jest taki świadek, który go widzi tak samo, jak on widzi 

siebie, i który świadczy za nim. 

Oczywiście z Księgi Hioba nie dowiemy się, kto to jest. Najprawdopodobniej nie 

jest nim tak po prostu Pan Bóg. 

 

 

 



Gdy się czyta ten rozdział 16 - ty, to obraz Boga jest w nim dość dramatyczny.  

 Bóg przedstawia się Hiobowi jako taka bestia, która potrafi potargać, 

zgruchotać grzbiet. 

 Bóg mu się przedstawia jako łucznik, który do niego celuje, jako wojownik, 

który z nim walczy.  

Wszystko tylko nie świadek. 

Więc owszem - Bóg, ale tak, jak on Go zna, to raczej nie. 

 

"Jest w niebie świadek". Hiob tego do końca nie rozumie, ale ma w sobie 

przeczucie, które my, z łaski Bożej, potrafimy rozwiązać. 

My wiemy, że mamy za sobą wiernego Świadka.  

 Mamy Tego, który nas broni przed Bogiem - zawsze.  

 Mamy Parakleta; nie jednego, lecz dwóch - w Jezusie i w Duchu 

Świętym. 

Hiob jest podprowadzony do progu tajemnicy. On doskonale wie, że jednak z tym 

rozpoznaniem, jakie ma co do siebie, nie jest zostawiony sam.  

Musi być ktoś, kto potwierdzi jego prawość. I to już jest, teraz. Teraz! 

To nie jest odłożone w czasie: "może kiedyś będzie Sąd Ostateczny ...". Teraz. 

Teraz jest Ten, kto świadczy za nim przed Bogiem. 

On go nie musi znać, ale wie, że jest. 

 

 

3. "Wybawca mój żyje, jako ostatni powstanie w imieniu 

prochu" 

 

Trzeci tekst, najbardziej znany, jeden z najczęściej przytaczanych z Księgi Hioba: 

Hi 19,25-27. 

Kto był na "Mesjaszu" Haendla, to zna ten tekst, ma go w uszach:  

"Lecz ja wiem. Wybawca mój żyje ..." -  brzmi mniej więcej tak samo we 

wszystkich przekładach. 

 

 

 



Jest jednak przekład, który trochę się różni:  

"Lecz ja wiem. Wybawca mój żyje, jako ostatni powstanie w imieniu prochu. A 

po tym, jak się obudzę, sprawy powrócą do tego. W moim ciele zobaczę Boga, 

którego ja sam zobaczę przy moim boku, którego moje oczy zauważą, nie inne". 

Nie jestem biblistą, nie znam hebrajskiego na tyle, żeby robić własne tłumaczenie. 

Idę za tłumaczeniem z komentarza, który poraża mnie absolutnie. 

Myślę, że to tłumaczenie lepiej oddaje to, o co chodzi w tym tekście. Co ten tekst 

mówi - najpierw o człowieku, a potem, co on mówi o Bogu? 

 

 Ten tekst mówi o człowieku, że jest prochem. Człowiek jest prochem. 

Drugie zdanie - "jako ostatni powstanie w imieniu prochu" - Biblia Tysiąclecia 

tłumaczy: "na ziemi wystąpi jako ostatni". Dlaczego? 

Tam jest bowiem słowo hebrajskie aphar, które można tłumaczyć i jako proch, i 

jako ziemia. 

Charakterystyczne, że w Księdze Hioba aphar z reguły jest tłumaczone jako proch, 

nie jako ziemia. Jako proch. 

Tak samo tłumaczy Hieronim w Wulgacie: in novissimo super pulvere stabit. 

Czyli w ostatnich dniach stanie "ponad prochem", a nie "ponad ziemią". 

 O jaki proch chodzi?  

O mnie. Ja jestem prochem i wy jesteście prochem: "Wrócisz do ziemi, z której 

zostałeś wzięty, bo prochem jesteś i w proch się obrócisz" (Rdz 3,19). 

Więc to jest o człowieku. Człowiek jest prochem. Jest tekst z Księgi Hioba, gdzie 

ten temat powraca. Proch, człowiek jest prochem. 

Kiedy Hiob mówi, że jest ktoś, jest wybawca, który stanie jako ostatni, to nie 

chodzi o to, że stanie jako ostatni na ziemi, że po nim już nikt na tej ziemi nie będzie 

stał. 

Chodzi jednak o to, że stanie nad nim jako nad prochem. To znaczy: stanie w jego 

imieniu. 

 Jest ktoś, kto będzie jego rzecznikiem wtedy, kiedy Hiob będzie już 

prochem, który wróci do ziemi.  

 Jest ktoś, kto wtedy stanie w jego imieniu, wstawi się za nim.  

 W imieniu człowieka, który się obrócił w proch! 

To otwiera cały ten tekst; bo czemu ktoś - wybawca - ma stawać nad prochem, jeśli 

proch już będzie prochem na wieki wieków amen? 



Skoro człowiek ma zostać prochem do końca, skoro to jest nieodwołalne, 

ostateczne, to po co ma nad nim stać? 

Jeśli staje nad nim, to znaczy, że jeszcze ta historia się nie skończyła i że sprawy nie 

zatoczyły jeszcze całego koła: "Po tym, jak się obudzę, rzeczy powrócą do tego". 

Do czego? Do tego, że "w moim ciele zobaczę Boga i że moimi oczami Go 

będę widział". Dopiero wtedy ta historia się kończy. 

"Z prochu powstałeś i w proch się obrócisz" to nie jest cały proces, historia się na 

tym nie kończy. Nie! 

Z prochu powstałeś, w proch się obrócisz i z prochu wrócisz do życia. 

Nie chodzi o byle jakie życie, tylko  

chodzi o życie, w którym widzisz Boga. To dopiero jest życie. 

Jak Go nie widzisz, to nie ma życia. Jak Go widzisz to jest życie. 

Najpiękniejsze jest to, że Hiob Go zobaczy oczami z tego ciała, które ma: ciało 

trędowate, obrzydliwe i sypiące się. I tymi oczami, które ma - pewnie też są zaropiałe, 

zaćmione i mało co widzą. 

Wie jednak, że tymi oczami Go zobaczy, nie innymi; tymi będzie Go widział. Ja, 

tożsamy z sobą, także z moim ciałem, ja Go będę widział. 

Tekst jest więc niesamowitym orędziem o człowieku, który jest prochem, ale jest 

też Wybawcą, który z tego prochu poprowadzi go do życia - i to nie innego życia, 

tylko do takiego, w którym będzie widział Boga. 

 

Oczywiście, wielu ma tutaj kłopot, bo mówią, że w 14 - tym rozdziale Hiob 

powiedział, że nie ma zmartwychwstania. On to powiedział ... Wyście nigdy nie 

mówili ...? 

Człowiek mówi różne rzeczy, które potem najchętniej by odwołał. Potem znowu 

mówi to samo. Pascal tak mówi: wierzyć - wątpić, wierzyć - wątpić, wierzyć - wątpić 

.... To jest tym dla człowieka, co bieg dla konia. 

Cierpienie Hioba polega także na tym, że to, co daje mu nadzieję, za chwilę jest 

podcięte. Potem znowu się odradza ... 

Wszyscy widzą 14- ty rozdział Hioba, a mało kto widzi rozdział 10. Poczytajcie 

sobie też rozdział 10, wersety 8-12: "Twe ręce ukształtowały mnie, uczyniły: 

opuszczonego dokoła chcesz zniszczyć? Wspomnij, żeś ulepił mnie z gliny: i 

chcesz obrócić mnie w proch? Czy mnie nie zlałeś jak mleko, czyż zsiąść się nie 

dałeś jak serowi?  Odziałeś mnie skórą i ciałem i spiąłeś żyłami i kośćmi, darzyłeś 

miłością, bogactwem, troskliwość Twa strzegła mi ducha - ". 



Śliczny tekst, gdy Hiob mówi do Boga:  

Twe ręce mnie ukształtowały, uczyniły. Opuszczonego dokoła chcesz 

zniszczyć? Sam żeś mnie zrobił! Jestem Twoim dziełem! Wszyscy mają to w nosie - 

Ty też mnie zostawisz? Po to mnie zrobiłeś, żeby mnie teraz zostawić?  

Wspomnij, żeś ulepił mnie z gliny. Chcesz mnie obrócić w proch? Nie szkoda 

Ci? Fajnie wyszedł ten ulepiony z glin. Nie szkoda Ci, żebym teraz był obrócony w 

proch?  

"Czy mnie nie zlałeś jak mleko (to jest śliczne!), czyż zsiąść się nie dałeś jak 

serowi?" Kto to dzisiaj rozumie? 

"Odziałeś mnie skórą i ciałem i spiąłeś żyłami i kośćmi. Darzyłeś miłością, 

bogactwem, troskliwość Twa strzegła mi ducha, a w sercu to ukrywałeś?". Tak, to 

o to szło, że teraz mnie zabijesz? Nie, on w to nie wierzy. 

On ma doświadczenie opieki Boga nad sobą, którą widzi w całym dziele 

stworzenia. Nie jest w stanie pogodzić się z tym, że On zniknął. O tym mówi rozdział 

10. 

Tego nie zauważa rozdział 14, w którym Hiob powiedział, że pójdzie do Szeolu i 

już nie wróci, basta. W nim jednak ta myśl z rozdziału 10 wraca raz po raz, a w 19 - 

tym rozdziale jest absolutne apogeum.  

Jest Wybawca, który stanie nad prochem, którym jestem - jest Wybawca! 

 

 Tu dochodzimy do tego, co ten tekst mówi o Bogu. Mówi o Nim, że Bóg jest 

Wybawcą - Go'el. 

Pada słowo go'el. Go'el - krewny, który się za tobą ujmie w sytuacji nieszczęścia. 

On ma obowiązek to zrobić. Najbliższy krewny, który się ma za tobą ująć. 

Kłopot Hioba polega na tym, że nie ma tego krewnego, bo wszyscy sobie poszli. 

Wrócą w 42 - im rozdziale. Wrócą, ale na razie ich nie ma. 

Człowiek porażony nieszczęściem nie ma krewnego, który chce przy nim stanąć.              

A on jest jak proch, także z powodu kochanych przyjaciół, którzy go sproszkowali. 

Teraz jest jeden, ja wiem: jest. Jest Go'el. To jest Bóg. Bóg jest Go'el. Bóg jest 

moim krewnym i potem, jako ostatni, powstanie w imieniu prochu. 

Bóg jest ostatni - to jest ważne, bo my wiemy, że Bóg jest pierwszy. 

 

 

 



Hiob mówi w tym tekście, że Bóg jest pierwszy i ostatni. I mówi: On żyje. 

To się układa w taką triadę biblijną - kojarzycie? 

Pierwszy, ostatni i żyjący. 

Pierwszy, Ostatni i Żyjący. Skąd jest nadzieja? 

Bóg jest pierwszy, to znaczy: jest Stwórcą. O tym mówi właśnie rozdział 10 - ty - 

"pozwoliłeś mi się zsiąść". Pięknie mnie stworzyłeś. 

Teraz jednak nie jest tak pięknie, teraz jestem w proszku. Ale Ty jesteś ostatni; nie 

tylko jesteś pierwszy, jesteś też ostatni. 

To znaczy, że w historii mojej, ludzi, świata, Bóg jest pierwszy i ostatni. Ostatnie 

słowo należy do niego. 

Cudne jest, że jest żyjący teraz. Teraz! 

 Nie jest kawałkiem drewna, które ktoś tam wyrzeźbił na jakiegoś Seta            

i Ozyrysa. Jest żyjącym Bogiem.  

 Nie jest ideą, nie jest abstrakcją.  

 Nie jest doktryną, nie jest tylko imieniem znanym z katechizmu.  

Jest żyjący. On żyje. Pierwszy i ostatni, żyje. Wybawca mój żyje. 

Słowo "żyjący" jest ważne - JHWH (Pwt 5,26) jest Bogiem żyjącym. 

Jest wiele tekstów, które warto przeczytać na medytacji wspólnie z 19 - tym 

rozdziałem Hioba. 

Z Izajasza:  

 "To mówi Pan
2
, Król Izraela, Pan Sabaoth, jego Odkupiciel (Go'el):              

Ja jestem pierwszy i Ja jestem ostatni, nie ma Boga poza Mną" (Iz 44,6). 

Tak jakby Hiob Izajasza po prostu przepisał. Widać, że gdy On mówi o 

Bogu, że jest pierwszy, ostatni i żyjący, i nie ma innego, to tam jest ukryte to 

JHWH. Nie wypowiada go, ale tam to imię jest: Bóg jest obecny tutaj. 

 "Słuchaj Mnie, Jakubie, Ja i nikt inny. Ja jestem pierwszy i ja jestem 

ostatni" (Iz 48,12). 

 "Boga utworzonego przede Mną nie było ani po Mnie nie będzie"                      

(Iz 43,10) - Bóg pierwszy to znaczy: nie było Boga przede mną. I ostatni: nie 

będzie Boga po mnie. 

Od pięknych  tekstów Izajasza idziemy prosto do Nowego Testamentu. 

                                                           
2
 oczywiście wiemy, że pod tym Pan jest JHWH 



W Apokalipsie Jezus mówi wyraźnie:  

 Ja jestem pierwszy, ostatni i żyjący ("Jam jest Alfa i Omega, mówi Pan Bóg, 

Który jest, Który był i Który przychodzi, Wszechmogący" - Ap 1,8; 

 "Jam Alfa i Omega, Pierwszy i Ostatni, Początek i Koniec" - Ap 1,17; 

 "Jam jest Pierwszy i Ostatni" - Ap 22,13) 

To jest Go'el, którego Hiob widział. 

 Jeszcze tekst, który to pięknie domyka: "Pierwszy człowiek z ziemi - 

uczyniony z prochu, drugi człowiek, Pan - z nieba" (1 Kor 15,47). 

Każdy człowiek, który jest z prochu; w Adamie, w Chrystusie, w Panu,                    

w Tym, który jest dla nas Go'el, jest człowiekiem z nieba. 

Spełniło się Hiobowi to, co przeczuwał, co do joty. Co do joty. 

Pan Bóg jest bardzo dobry. 

 

 

 

 

 

 


