Utorok 6. marca 2018
Piesne: ES č. 500, 502
Text: Job 2, 1 – 10
„1Istého dňa, keď prišli synovia Boží postaviť sa pred Hospodina, prišiel aj Satan medzi nich,
aby sa postavil pred Hospodina. 2Vtedy Hospodin povedal Satanovi: Odkiaľ prichádzaš? On
odvetil: Z potuliek po zemi a z pochôdzky po nej. 3Nato Hospodin povedal Satanovi: Všimol si
si môjho sluhu Jóba? Lebo nieto na zemi jemu podobného bezúhonného, úprimného a
bohabojného muža, ktorý by sa stránil zlého. A ešte sa drží svojej bezúhonnosti, hoci si ma
popudil proti nemu, aby som ho bez príčiny nivočil. 4Satan však Hospodinovi odvetil: Kožu za
kožu! Človek dá za svoj život všetko, čo má. 5Ale vystri len ruku a dotkni sa jeho kostí a tela,
či sa ti do očí nebude rúhať! 6Vtedy Hospodin povedal Satanovi: Ajhľa, máš ho v rukách, len
život mu zachovaj! 7Nato Satan odišiel spred Hospodina a Jóba ranil zhubným vredom od
päty po temeno. 8Vtedy si Jób vzal črep, aby sa ním poškrabal, sediac v popole. 9Jeho žena
mu povedala: Ešte sa držíš svojej bezúhonnosti? Rúhaj sa Bohu a zomri! 10Ale on jej
odpovedal: Aj ty vravíš ako nejaká bláznivá žena. Dobré prijímame od Boha, a zlé by sme
nemali prijímať? Pri tom všetkom sa Jób neprehrešil svojimi perami.“
Zamyslenie nad Božím slovom:
Jób je v našom povedomí symbolickou postavou pre nezaslúžené utrpenie. Zlé správy
nazývame správami Jóbovými. A pritom by mal Jób oveľa viac slúžiť ako príklad veľkej
viery a hlbokého spoľahnutia sa na Boha. Ukazuje typ človeka, ktorý s Bohom zápasí, ale
zároveň má istotu, že o ňom Boh vie, že Bohu nie je ľahostajný, že Boh mu je nielen
protivníkom, ale skôr spolubojovníkom proti zoslanému zlu. Satanovi nestačilo, že Jóbovi
zobral majetok a deti a uvrhol ho do chudoby. Nepokoril sa jeho pretrvávajúcou vierou,
diablova zloba pokračovala. Ešte pretrvával prvý útok na Jóba a Satan pridal aj druhý. Tak
nalieha na Hospodina, aby dodal ďalšie dovolenie napadnúť aj Jóbovo zdravie. Boh mu tento
súhlas aj udelí, ale varuje Satana, aby Jóbov život ušetril. Jóba ranil zhubným vredom od päty
po temeno – malomocenstvom. Nečítame, že by Jób bol blízko smrti, nečítame, že by sa s
Bohom rozišiel. Po smrti netúži, ani nemá samovražedné úmysly, hoci by oboje bolo v takej
ťažkej situácii pochopiteľné. Mnoho ľudí by sa asi v Jóbovej situácii smrťou vážne zaoberalo.
Ukončenie trápenia smrťou Jóbovi radí i jeho vlastná žena: „Rúhaj sa Bohu a zomri!“ Nie!
Toto riešenie Jób odmieta. Takto nebude konať. „Dobré prijímame od Boha, a zlé by sme
nemali prijímať?“ Nemáme prijať z Božích rúk všetko, čo nám posiela? Nemáme Mu
ďakovať i za to, čo je nepríjemné, ak sme Mu ďakovali za veci príjemné? Vieme, že Boh

dopúšťa na človeka zlá mnohorakého druhu, aby ho pozdvihol o stupienok vyššie, a že ho
skúša prv, než mu zverí dôležité úlohy. Ale Boh je verný, nikdy nepustí z očí človeka, ktorý
v Neho verí, dúfa a utieka sa k Nemu. Boh je verný v každej situácii človeka – v existenčnej
neistote, v chorobe, v osamelosti, v starobe i po sérii neúspechov. Ale Boh je verný i vtedy,
keď sa človek postavil proti Nemu a upadne do bahna hriechu. Prvá reakcia Boha – ľudsky
povediac – nie je hnev alebo uvalenie trestu, ale záchrana človeka. Amen.

Modlitba:
Pane, ďakujeme Ti za to, že si stále s nami, že nikoho nenechávaš bez svojej pomoci.
Ďakujeme Ti za to, že Ti na každom z nás záleží. Daj, aby sme si to vedeli vždy znovu
a najmä v ťažkostiach a trápeniach uvedomiť a byť Ti vďační. Do Tvojich rúk vkladáme
všetkých, ktorí prežívajú podobné trápenia ako Jób. Ukáž im na jeho príbehu svoju
zvrchovanosť a dobrú vôľu, ktorú si preukázal vo svojom Synovi Ježišovi Kristovi. Prosíme
o pomoc pre všetkých, ktorí zatrpkli, ktorí pod bremenom trápenia stratili výhľad k Tebe.
Prosíme Ťa, posilni našu slabú vieru a daj nám svojho Svätého Ducha práve pre chvíle, keď
sa zdá, že mocnosti temnôt víťazia. Amen.
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