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ks. prof. Waldemar Chrostowski

Księga Hioba to biblijny drogo-
wskaz na czas cierpienia. Na 

pewno takim czasem jest sytuacja 
śmiercionośnej pandemii, w której 
wielu ludzi, wśród nich niemało 
chrześcijan, pyta o obecność Boga 
w świecie oraz o Jego wszechmoc 
i miłosierdzie. Pismo święte nie 
przynosi łatwych odpowiedzi, lecz 
takie, które zalecając całkowite za-
wierzenie Bogu, dają bezpieczne 
umocnienie i nadzieję.

Czy istnieje pobożność bezin-
teresowna?

Dwa pierwsze rozdziały Księgi Hio-
ba stanowią swoistą starotestamen-
tową przypowieść, która podejmuje 
dwa stale aktualne tematy. Pierwszy 
to kwestia obecności zła w świecie 
stworzonym przez Boga. Przypo-
wieść przenosi nas w „zaświaty”, ma-
lując obraz tajemniczego spotkania 
Boga z szatanem – przeciwnikiem 
Boga i ludzi. Przemierzając ziemię 
i wędrując po niej, szatan wyszukuje 
tych, którzy są podatni na jego zgub-
ne działanie. Świat stworzony przez 
Boga jest dobry, ale ludzie zostali 
obdarzeni darem wolności. Nie za-
projektował nas Bóg tak, byśmy nie 
popełniali zła, bo to wykluczałoby 
jakiekolwiek nasze zasługi. Chociaż 
zatem człowiek powinien wybierać 
coraz większe dobro, ma jednak tak-
że możliwość dokonywania wyboru 
pomiędzy dobrem a złem. To spra-
wia, że szatan, który z natury jest zły, 
znajduje osoby podatne na kuszenie 
i przywodzi je do upadku.

Przypowieść nie mówi, czy ostat-
ni „rajd” szatana po świecie pomno-
żył liczbę tych, którzy mu ulegli. Bóg 
nie może powstrzymać ludzi przed 
samobójczymi wyborami, bo ozna-
czałoby to pozbawienie ich wolności. 
W rozmowie z szatanem Bóg szczyci 
się Hiobem, swoim wiernym czcicie-
lem, przedstawionym jako „mąż spra-
wiedliwy, prawy, bogobojny i unikają-
cy zła”. Mówi do szatana: „A zwróciłeś 
uwagę na sługę mego, Hioba? Bo nie 
ma na całej ziemi drugiego, kto by 
tak był prawy, sprawiedliwy, bogo- 
bojny i unikający grzechu jak on” 
(Hi 1,8). Przykładne życie Hioba zo-
stało zauważone i docenione przez 
Boga. Warto i trzeba być człowie-
kiem dobrym, ponieważ dobro jest 
wartością, której nie sposób przece-
nić. Zasługi Hioba nie ograniczały 
się do niego samego, lecz nadawały 
bogobojny kształt życiu całej rodziny. 
Na tym właśnie polega rola ojca jako 
głowy rodziny. Bóg jest dumny, że 
w świecie, w którym nie brakuje prze-
jawów obojętności i zła, ma On swo-
ich wiernych i oddanych wyznawców.

W tym miejscu szatan przystępu-
je do podstępnej ofensywy: „Czy za 
darmo Hiob czci Boga? Czyż Ty nie 
ogrodziłeś zewsząd jego samego, jego 
domu i całej majętności? Pracy jego 
rąk pobłogosławiłeś, jego dobytek 
na ziemi się mnoży. Wyciągnij, pro-
szę, rękę i dotknij jego majątku! Na 
pewno Ci w twarz będzie złorzeczył” 
(Hi 1,9-11). Ukazuje pobożność jako 
rezultat błogosławieństwa Bożego, 
które przejawia się w dobrobycie  
i pomyślności. Mamy tu odwróce-
nie patrzenia typowego dla naszych 
czasów, w których pobożność jest 

postrzegana jako cecha ludzi bied-
nych i słabych, którzy szukają oparcia 
w Bogu. W biblijnym Izraelu prze-
ciwnie – zamożność uchodziła za na-
grodę, którą Bóg obdarza swoich wy-
znawców. Sugestia szatana brzmi: nie 
istnieje pobożność bezinteresowna. 
Wystarczy na pobożnego i zamoż-
nego człowieka sprowadzić biedę 
i nieszczęścia, a wtedy rychło od-
wróci się od Boga, a nawet będzie 
Mu złorzeczył. Również w aktualnej 
sytuacji ta szatańska sugestia zdoby-
wa sobie zwolenników, podkopując 
same fundamenty wiary w Boga.

Niech będzie imię Pańskie 
błogosławione

Bóg dopuścił próbę, którą zasugero-
wał szatan. Nieszczęścia, jakie spad-

Hiob – heroizm 
bezgranicznego 
zawierzenia Bogu

 Wiliam Blake, 
Hiob zganiony przez swoich przyjaciół, 1805 r.
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ły na Hioba, nie były dziełem Boga, 
ale szatana, który otrzymał wyraźne 
polecenie: „Oto cały majątek jest 
w twej mocy. Tylko na niego samego 
nie wyciągaj ręki” (Hi 1,12). Moż-
liwości działania szatana są więc 
ograniczone. Gdyby tak nie było, 
świat stałby się jednym wielkim pie-
kłem. Hiob ufał Bogu, a Bóg ufa, że 
z tej ciężkiej próby Jego wyznaw-
ca wyjdzie zwycięsko. Nie wszyscy 
mamy tak wielką siłę duchową, jak 
Hiob, dlatego jedna z siedmiu próśb 
Modlitwy Pańskiej brzmi: „I nie 
wódź nas na pokuszenie”. 

Wskutek wrogości szatana Hiob 
gwałtownie traci wszystko: zwierzę-
ta, domowników, dom i dzieci. Jego 
położenie przypomina fizyczne i du- 
chowe tsunami, bądź zarazę, która 
zbiera śmiertelne żniwo. Mimo to 

reakcja Hioba potwierdza bezgra-
niczne zawierzenie Bogu: „Nagi 
wyszedłem z łona matki i nagi tam 
wrócę. Pan dał, Pan zabrał. Niech 
imię Pańskie będzie błogosławione!” 
(Hi 1,21). Tracąc majętność i blis- 
kich, daje poznać, że wbrew wszyst-
kiemu pozostaje Bogu wierny. Wy-
chodzi zwycięsko z ciężkiej próby. 
Nie dając żadnej satysfakcji szata-
nowi, świadczy, że są ludzie, którzy 
czczą i wielbią Boga ze względu na 
Niego samego, a nie tylko z lęku 
przed Nim czy w podzięce za Jego 
hojność i dary. Bóg, w przypowieś-
ciowej rozmowie z szatanem, chwa-
li więc Hioba: „Nadal trwa w swej 
prawości, choć mnie nakłoniłeś do 
zrujnowania go, na próżno” (Hi 2,3).

Wówczas szatan uderza z nową 
siłą: „Skóra za skórę. Wszystko, co 

człowiek posiada, odda za swoje 
życie. Wyciągnij, proszę, rękę i do-
tknij jego kości i ciała. Na pewno Ci 
w twarz będzie złorzeczył” (Hi 2,5). 
Kolejna próba, przed którą ma sta-
nąć Hiob, jest jeszcze cięższa. Ob-
sypany od stóp do głowy złośliwym 
trądem znalazł się na granicy życia 
i śmierci. Wyrzucony poza obręb 
społeczności i odizolowany od in-
nych jak człowiek dotknięty zarazą, 
siedzi na wysypisku śmierci i sko-
rupą łagodzi swędzenie skóry i ból, 
jaki go ogarnia. Miary opuszczenia 
i samotności dopełniły słowa zbo-
lałej żony: „Jeszcze trwasz mocno 
w swej prawości? Złorzecz Bogu 
i umieraj!” (Hi 2,9). Hiob wie, że 
słowa te są spowodowane rozpaczą 
graniczącą z obłędem i odpowiada 
ze spokojem: „Mówisz jak kobieta 
szalona. Dobro przyjęliśmy z ręki 
Boga. Czemu zła przyjąć nie mo-
żemy?” (Hi 2,10). Nie skupia się na 
swoim bólu, lecz niesie umocnienie 
żonie, która bardzo tego umoc-
nienia potrzebowała. W sytuacji 
nieszczęścia i cierpienia postawa 
współczującej miłości, pozbawio-
nej wszelkiego egoizmu, jest szcze-
gólnie potrzebna. 

Biblijna przypowieść nie prze-
nosi nas już więcej w „zaświaty”. 
Retoryczne pytanie Hioba jest skie-
rowane nie tylko do jego żony, ale 
do nas wszystkich – czytelników 
i słuchaczy Księgi Hioba, wszcze-
pionych w tę samą wiarę w Jedy-
nego Boga. Pobożność jest czymś 
zrozumiałym i łatwym w sytuacji 
zdrowia, powodzenia i spokoju, 
natomiast staje się prawdziwym 
wyzwaniem wtedy, kiedy pojawiają 
się przeciwności i nieszczęścia. Po-
stawa starotestamentowego boha-
tera wiary zachęca do tego, abyśmy 
w najtrudniejszym położeniu nie 
tracili ducha. Jeszcze raz potwier-
dza się prawda, że nie wystarczy 
wierzyć w Boga, lecz – co znacznie 
trudniejsze – zawsze i w każdych 
warunkach trzeba bezgranicznie 
uwierzyć Bogu.  ■
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