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Streszczenie
Hiob miał duży majątek, siedmiu synów i trzy córki. Żył dobrze i cnotliwie, był bogobojny.
Pewnego razu szatan zarzucił Bogu, że Hiob jest mu wierny tylko dlatego, że ma tak wiele
dobrodziejstw. Bóg założył się z nim więc, że Hiob będzie wierny mimo wszystko.
Wkrótce Hiob stracił swój majątek, pokłonił się jednak Bogu i stwierdził, że skoro Stwórca mu
wszystko dał, to mógł to również zabrać.
Następnie Hiob traci swoje dzieci. Szatan jest przekonany, że tym razem nie będzie już ufał
Bogu, jednak ten pozostaje wierny.
Szatan zasugerował więc, że Hiob odwróci się od Boga, gdy zostanie dotknięty chorobą. Ciało
Hioba pokryte zostało trądem. Żona dziwiła się, że mężczyzna nadal ufa Bogu, mimo iż Ten go
tak boleśnie doświadcza. Zjawiają się też przyjaciele, którzy twierdzą, że Hiob musiał coś
zawinić, że jest skazany na takie cierpienie. Hiob jednak nadal był wierny i ufał Bogu.
Wtedy też zjawił się Bóg, który pochwalił swego sługę, zwracając mu przy tym zdrowie, dzieci i
mnożąc jego majątek.
Plan wydarzeń
1. Dostatnie i szczęśliwe życie Hioba.
2. Zakład Boga z Szatanem.
3. Odebranie majątku Hiobowi.
4. Wierność Hioba wobec Boga.
5. Utrata dzieci.
6. Cnotliwe życie i zaufanie wobec Boga.
7. Dotknięcie ciała Hioba trądem.
8. Zaufanie i pokładanie nadziei w Bogu.
9. Przywrócenie Hiobowi dobrobytu, dzieci i zdrowia przez Boga.
Geneza
Trudno ustalić, kto jest twórcą Księgi Hioba. Przypuszcza się jednak, że Biblia jest księgą
natchnioną Duchem Świętym za sprawą Boga. Księga Hioba powstała prawdopodobnie w V
wieku p.n.e., na co wskazuje miejsce, w którym została usytuowana oraz język, jakim jest
pisana.
Czas i miejsce akcji
Akcja utworu rozgrywa się prawdopodobnie w miejscu pochodzenia Hioba - na ziemi Us. Czas
akcji to okres, który był bliski momentowi powstania opowieści o Hiobie.
Motywy
Główne motywy, jakie pojawiają się w Księdze Hioba to Bóg oraz związane z nim cierpienie.

Bóg bowiem stanowi źródło niezawinionych cierpień Hioba, człowieka bogobojnego i
cnotliwego. Wystawiany on zostaje na bolesne próby, jednak mimo wszystko nie traci wiary i nie
bluźni przeciwko Bogu. Hiob cierpi, mimo że na to nie zasłużył, co świadczy o tym, że
niezbadane są wyroki boskie. Jednakże dzięki swej wierności i ufność w wolę boską, krzywdy
Hioba zostają wynagrodzone i ponownie może wieść szczęśliwe życie.
Interpretacja
W Księdze Hioba opowiadana jest historia człowieka, który doznaje cierpienia, mimo iż na nie
nie zasłużył. Bóg doświadcza go, poddając Hioba próbie. Hiob jednak nie wątpi w Boga i nadal
jest mu wierny. Nie przestaje wierzyć nawet wtedy, gdy przyjaciele zaczynają twierdzić, że
musiał zawinić, dlatego zasłużył na karę. Jednakże cierpienia Hioba są wynikiem zakładu Boga
z szatanem. Bóg chciał bowiem udowodnić szatanowi, że Hiob będzie pobożny mimo cierpień,
które na niego spadają. Z utworu wynika to, że nie warto próbować zrozumieć wyroki oraz
zamierzenia Boga względem nas.
Zatem kategoria sprawiedliwości nie odnosi się do Boga, ponieważ Jego decyzje nie mieszczą
się w ludzkim poczuciu sprawiedliwości, a człowiek musi godzić się na to, co zaplanował dla
niego Bóg.
Człowiek powinien być przygotowany na przyjęcie cierpienia, nawet jeśli na nie nie zasłużył.
Zatem wiara nie chroni nas od nieszczęść. Punktem do zrozumienia takiego postępowania jest
teodycea, która zakłada, że Bóg jest źródłem dobra, ale dopuszcza także istnienie zła.
Księga Hioba nie odpowiada jednak na wątpliwości i pytania o źródła i sens cierpienia
ludzkiego.
Charakterystyka Hioba
Hiob był bogobojny, cnotliwy i uczciwy. Jest on wzorem człowieka wiernego, idealnego
chrześcijanina. Akceptuje cierpienie, które zsyła na niego Bóg, mimo iż wie, że na nie nie
zasłużył. Hiob uczy zatem ludzi doskonałości i bezwzględnej wiary we własne przekonania i
wartości. Mimo tego, że traci majątek, dzieci i zdrowie, to wierzy, że jest to wola Boska, której
musi się podporządkować. Dzięki swojej postawie zostaje przez Boga nagrodzony, zyskując
majątek, odzyskując dzieci i ciesząc się długim życiem.

