
TEMAT: HIOB – CZŁOWIEK CIERPIĄCY 
 
Przeczytaj informacje na temat starotestamentowej Księgi Hioba i jej bohatera: 

 
Księga Hioba powstała prawdopodobnie między V a III w.p.n.e. Jej autor był 

zapewne Izraelitą głęboko tkwiącym w kulturze biblijnej. Tytułowy bohater mógł być 
postacią historyczną. Ziemia Uz, w której mieszkał, to tereny dzisiejszego Izraela, 
Egiptu i Arabii Saudyjskiej. Księga składa się z 42 rozdziałów. Uznaje się ją za jedną      
z najważniejszych ksiąg Starego Testamentu. Jej głównym tematem jest cierpienie 
człowieka i próba odpowiedzi na pytanie: dlaczego Bóg pozwala, by istniało zło? 

Bohaterem księgi jest religijny i wystrzegający się grzechu Hiob. Zostaje on 
poddany próbie – Szatan zsyła na niego kolejne nieszczęścia.  Mężczyzna stara się 
zrozumieć, dlaczego spotkało go tyle bólu i lamentuje nad swoim losem. Dramat 
Hioba polega na rozdźwięku między przekonaniem bohatera o własnej prawości          
i niewinności oraz pewnością, że Bóg jest sprawiedliwy, a nieszczęściami, które go 
spotykają. Hiob mimo wszystko pozostaje wierny Bogu i nie przestaje wątpić w jego 
dobroć. Bóg wystawił bohatera na próbę i wynagradza go za wierność. 

 Księga Hioba porusza problem cierpienia niezawinionego. 
Do literatury i kultury przeszło określenie hiobowa wieść, oznaczające 

tragiczne, smutne wiadomości. 
 
Po zapoznaniu się z powyższą informacją na temat Księgi Hioba otwórz ją za pomocą  
linku znajdującego się niżej i przeczytaj rozdziały 1, 2, 3, 42. 
Następnie zapisz temat lekcji i zrób notatkę w zeszycie. Notatkę niech stanowią 
odpowiedzi (pełnymi zdaniami) na zapisane niżej pytania. 
Proszę wykonać zdjęcie notatki i przesłać mi je do 09.04.2020r. (piątek) 
 
Przy szukaniu rozdziałów posługuj się suwakiem w prawym górnym rogu (Zmień 
księgę lub/i rozdział). 
 
https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=431  
 
PYTANIA: 

1. Jaki był Hiob, zanim spotkało go nieszczęście? 
2. Kto przekonał Boga, aby poddać Hioba próbie? 
3. Jakie nieszczęścia dotknęły bohatera? Zapisz je we właściwej kolejności. 
4. W jaki sposób bohater początkowo reaguje na cierpienia? Jak zmienia się jego 

postawa w kolejnych fragmentach tekstu? 
5. Jaka była reakcja żony Hioba na kolejne z nieszczęść. Co mogło kierować 

kobietą? 
6. W jaki sposób Bóg wynagrodził Hioba? Dlaczego to zrobił? 
7. Hiob nie zgrzeszył, więc nie zasłużył na karę, a jednak doświadcza cierpień. 

Wyjaśnij, dlaczego w los człowieka wpisane jest cierpienie? Jaki to może mieć 
sens? 


