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Úvod 

Odveká otázka

Napriek rôznym útokom a argumentom majú kresťania pre svoju vieru v Boha 
dostatok logických a racionálnych dôvodov. Napriek uisteniam „múdrych a bys-
trých“, že evolučný koncept „prírodného výberu“ a „náhodných mutácií“ môže 
vysvetliť komplexnosť, zázraky a krásu života, mnoho ľudí tieto argumenty 
odmieta. A aj napriek „vedeckým“ tvrdeniam, že vesmír povstal „z ničoho“, pre 
väčšinu ľudí je myšlienka existencie večného Boha v protiklade k „ničote“ logic-
kejším a uspokojivejším vysvetlením stvorenstva.
A hoci máme na svojej strane mnoho naozaj dobrých dôvodov pre vieru, 
neustále sme konfrontovaní s problémom zla. Odvekou otázkou preto zostáva: 
Ak Boh existuje a je dobrý, láskavý a mocný, prečo je vo svete toľko utrpenia?
Aj preto sa budeme tento štvrťrok venovať štúdiu knihy Jób. Je pozoruhodné, 
že kniha Jób, ktorá sa venuje tejto otázke, je jednou z najstarších kníh Biblie. 
Boh nám už na začiatku dal niektoré odpovede na najťažšie zo všetkých otázok.
Áno, niektoré odpovede, ale nie všetky. Ani jedna kniha Biblie ich nemôže zod-
povedať úplne a vyčerpávajúco. Dokonca ani Biblia ako celok nemá odpovede 
na všetky otázky. Kniha Jób však poodhrnula oponu a zjavuje čitateľom rea-
litu, ktorá presahuje naše zmyslové vnímanie, realitu, ktorú nedokážu odhaliť 
ani tie najdômyselnejšie vedecké prístroje. Kniha nás vedie do sféry, ktorá je 
nám vzdialená a presahuje nás, a zároveň je nám nesmierne blízka. Kniha Jób 
ukazuje to, na čo poukazuje celá Biblia: tento svet je neoddeliteľne prepojený 
s nadprirodzeným svetom. Jóbov príbeh prináša drámu, ktorá poukazuje na 
princípy, na ktoré nás upozorňuje o niekoľko storočí neskôr aj apoštol Pavol: 
„Veď náš boj nie je proti krvi a telu, ale proti kniežatstvám, mocnostiam, vlád-
com tohto temného sveta a nadzemským duchom zla.“ (Ef 6,12)
Hoci kniha Jób je príbehom predovšetkým jedného trpiaceho človeka, v urči-
tom zmysle je príbehom nás všetkých. Väčšina z nás sa na tomto svete stretáva 
s ťažkosťami a bolesťami, ktorým nerozumieme. A dokonca aj príbeh štyroch 
mužov, ktorí prichádzajú za Jóbom, odzrkadľuje našu situáciu. Veď kto z nás sa 
už nepokúšal vysvetliť utrpenie iných?
Ak by sme však knihu Jób obmedzili len na pokus trpiaceho ľudstva vysvetliť, 
prečo ľudia trpia, uniklo by nám niečo veľmi dôležité. Príbeh sa odohráva v kon-
texte veľkého sporu medzi Kristom a satanom. Tento kontext je v knihe Jób 
vykreslený veľmi plasticky a konkrétne. Ide o ozajstný zápas, skutočnú vojnu, 
ktorá sa začala v nebesiach a odohráva sa aj tu na zemi, v srdciach, mysliach 
a telách každej ľudskej bytosti.
Tento štvrťrok sa budeme venovať knihe Jób nielen z pohľadu bezprostred-
ného konfliktu v Jóbovom živote, ale aj zo širšieho pohľadu veľkého sporu, 
ktorý pred nami kniha otvára. Ako čitatelia, ktorí poznajú nielen Jóbov príbeh, 



ale aj ostatné biblické príbehy, budeme sa snažiť hľadať spoločnú líniu a spo-
ločné súvislosti. Budeme sa snažiť pochopiť nielen to, prečo žijeme vo svete 
naplnenom zlom, ale aj to, ako by sme v tomto svete mali žiť.
Samozrejme, aj napriek nášmu štúdiu knihy Jób v kontexte celej Biblie, odveká 
otázka zostáva. Ako povzbudenie dostávame povzbudzujúcu, stále platnú 
odpoveď: Ježiš Kristus, v ktorom „máme skrze jeho krv vykúpenie“ (Ef 1,7), je tým, 
prostredníctvom ktorého k nám prichádzajú všetky odpovede.


