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13. XII. 2017r. 

 

Tekst 

Hi 12, 1-6 
1
 Hiob [...] odpowiedział: 

2
 "Prawda, jesteście potężni, a z wami już mądrość zaginie... 

3
 I 

ja mam rozsądek jak wy, <nie ustępuję wam w niczym>. Komu te rzeczy nieznane? 
4
 Na 

drwiny się bliźnich narażam, gdy proszę, by Bóg się odezwał. Z czystego, prawego się 

śmieją. 
5
 "Wzgarda dla ginących" - myśli bezpieczny – "popchnąć tego, komu nogi się 

chwieją". 
6
 Spokojne namioty złoczyńców, kto gniewa Boga, jest dufny; za rękę go Bóg 

prowadzi. 

 

Czytać i rozumieć: 

2-3. Hiob wzywa swoich przyjaciół (Elifaza, Bildada i Sofara) do odkrywania innej 

mądrości niż ta oparta na zasadzie sprawiedliwej odpłaty za przestępstwo (retrybucja). Użycie 

l.mn. wskazuje, że Hiob w tej mowie zwraca się nie tylko do Sofara, lecz także do 

pozostałych uczestników dysputy.  

Po raz pierwszy wyraża tu Hiob pogardę wobec ich metody przekonywania. Mówili 

oni tylko ogólnikowo, chociaż Elifaz odwoływał się do osobistego doświadczenia (zob. 4, 12-

19; 5, 5. 8. 27), a Bildad do tradycji przodków (zob. 8, 8-9).  

Hiob sarkastycznie zarzuca przyjaciołom, że jedynie siebie uważają za ludzi godnych 

reprezentować lud.  

Hiob stwierdza z bólem, że taka postawa jego rozmówców poniża jego godność i 

dodaje mu bólu. Wobec ich nieuzasadnionych roszczeń staje on w obronie własnej mądrości i 

godności: I ja mam rozsądek (hebr. lebab). Lebab oznacza dosłownie serce jako organ 

ludzkiej myśli, woli i emocji.  

Krytykując powszechnie przyjmowaną mądrość przyjaciół, Hiob okaże się samotnym 

dysydentem, który ma odwagę mówić co myśli. Przeciw dogmatowi odpłaty indywidualnej 

ma on jeden argument: własną obserwację dziejów. 

4-6. Wersety te sprawiają sporo kłopotów zarówno pod względem treści, jak i relacji do 

kontekstu. Niewątpliwie słowa te pasują do Hioba, powstaje jednak pytanie, dlaczego właśnie 

w tym miejscu skarży się on, że stał się pośmiewiskiem dla przyjaciół, podczas gdy 

bezpieczni są prowokujący Boga. Zapewne chodzi tu o uzasadnienie wcześniejszego 

stwierdzenia, że Hiob nie uważa się za gorszego od swych przyjaciół (w. 2b): jest im nie 

tylko równy w tradycyjnej mądrości, ale przewyższa ich doświadczeniem. Doświadczył 

mianowicie, że sprawiedliwy człowiek może doznawać udręki od Boga, podczas gdy uczynki 

grzesznych pozostają bezkarne. 

4. Hiob użala się nad ogromem swego poniżenia, utożsamiając się z człowiekiem 

sprawiedliwym (hebr. saddią) i niewinnym (hebr. tamim). 

5. Z pomocą przysłów Hiob udziela napomnienia swym przyjaciołom za zaniedbanie 

podstawowego wymogu solidarności z człowiekiem dotkniętym cierpieniem. Zamiast 

współczucia okazują mu tylko pogardę.  

6. Odpowiadając na ich argumenty, Hiob zauważa z własnego doświadczenia, że bandy 

pustynnych rabusiów spokojnie trudnią się rozbojem, chociaż ich działanie prowokuje Boga. 

Przykład ten może nawiązywać do jego osobistej historii, wspomnianej na początku księgi, 

gdy Sabejczycy i Chaldejczycy zrabowali mu cały dobytek (zob. 1, 15. 17).  

Dochodzi do wniosku, że bezkarni bandyci uważają się za równych Bogu (por. Rdz 31, 

29; Pwt 28, 32; Mi 2, 1). Ukazując taki obraz bezbożnych, Hiob odrzuca pouczenia 

przyjaciół. Elifaz próbował go pocieszać, obiecując, że nawrócenie napełni pokojem jego 

namiot (5, 24). Bildad sugerował, że zdobędzie pokój, będąc sprawiedliwym (8, 6). Podobnie 

Sofar zakończył swój wywód pięknym obrazem bezpieczeństwa i odpoczynku, jakie staną się 
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udziałem szukających Boga (11, 15-19). Hiob odpowiada stwierdzeniem, iż obserwacja 

bezkarności pustynnych rabusiów skłania do wniosku, że nie zawsze sprawdzają się zasady 

doczesnej odpłaty. Bezbożni cieszą się bowiem spokojem i unikają kary Bożej. 

 

Medytacja Słowa: 

Hiob to jedna z najbardziej znanych postaci Starego Testamentu. Jest on nam 

podawany jako przykład cierpliwego znoszenia cierpienia.  

Czy tylko o zgadzanie się z „wolą nieba” chodzi autorowi Księgi Hioba? Często 

zapomina się o dialogu pomiędzy Hiobem a przyjaciółmi, którzy odwiedzili go, aby go 

pocieszyć w chorobie i po stracie wszystkiego, co miał. Pełni dobrych intencji chcą dla 

swego przyjaciela jak najlepiej. Dlatego też wymyślają - pełni wiary w miłosierdzie i 

sprawiedliwość Bożą, - że jeżeli Hiob przyzna się do grzechu i poprosi o wybaczenie, Bóg 

mu odpuści i wszystko będzie dobrze. Niby bardzo poprawna reakcja na nieszczęście 

przyjaciela. Bardzo dobra rada. Jeden tylko w tym szkopuł: Hiob twierdzi, że jest niewinny, 

że nie zgrzeszył. Nie chce więc prosić o wybaczenie, bo byłoby to kłamstwem. 

Trzej przyjaciele Hioba ciężko zgrzeszyli chcąc bronić sprawiedliwości Bożej. 

Wyobrażali ją sobie jako proste „odgrywanie się” karą za grzech. W tym kluczu tłumaczyli 

każde cierpienie. Nie znali całej prawdy o cierpieniu i dlatego w swej argumentacji 

posługiwali się nieprawdą. Co gorsza, chcieli zmusić przyjaciela, by też skłamał (dla 

własnego dobra), by przyznał się do nie popełnionego grzechu. Tym fałszem w obronie Boga 

przed dramatycznymi pytaniami człowieka sami zasłużyli na karę. Bóg im wybaczy, ale pod 

warunkiem, że przebaczy im najpierw sam Hiob. 

Niech pamiętają o tym wszyscy zbyt łatwo „odczytujący znaki”, zwłaszcza znaki 

zawarte w cierpieniu innych (chociaż i własne cierpienie nieraz odczytują ludzie tak, jakby 

Pan Bóg był mściwy, a oni - nie kochani przez Niego). 

Ciekawe, dlaczego Księga Hioba, stawiająca nam za wzór człowieka, który nie 

zgrzeszył, znalazła się w kanonie Pisma Świętego? Przecież gdzie indziej Biblia mówi, że 

wszyscy zgrzeszyli (por. Rz 3, 9-20). Wiemy też, że powodem wielu nieszczęść są ludzkie 

nadużycia. Omawiany fragment mówi nam, że z jednej strony powinniśmy starać się 

odczytać wyraźny znak czasu (np. jako wezwanie do miłosierdzia), z drugiej jednak strony 

mamy mieć świadomość, że mądrość Boża przewyższa nasze wyobrażenie o Jego 

sprawiedliwości. 

 

Sugestie do kontemplacji: 

 Hiob czuje się niewinny pod względem moralnym, ale też religijnie bez zarzutu wobec 

Boga. Wcześniej (1, 5) ustawicznie wstawiał się u Boga za swymi dziećmi, a jego modlitwa 

była przyjmowana. Teraz Hiob jest człowiekiem, któremu Bóg nie udziela już odpowiedzi na 

jego pytania. Elifaz przestrzegał go (5, 1), że choćby wołał do niebios, nikt mu nie odpowie, 

aby go wyrwać z sieci, w jaką go uwikłała zasada retrybucji. Hiob znalazł się w sytuacji 

bezbożnika, którego wołanie pozostaje bez echa (por. 27, 9).  

 

Rozdarcia. Spotykając Boga: Bóg, który „nie słyszy” naszej modlitwy 
 

 


