
2017.05.28. DNT: Miért is van szenvedés? - Jób könyve 
 
Nem minden szenvedésnek van oka, de minden szenvedésnek van célja. Vannak okok is, amikor mi tehetünk róla. 
Erről szól Jób könyve.  
Jób tökéletes, igaz, istenfélő, feddhetetlen volt, életszentségben, egészségben, jómódban élt. Meg is érdemli a jót - 
ezt gondolták. Nemcsak magáról gondolta Jób hogy jó ember, de környezete, Isten, ördög is ezt gondolta. 
Isten megengedi Sátánnak a támadást. Senki nem értette, hogy miért. Jób sem. Isten is úgy gondolta, hogy nem ér-
demli meg. Ennek a szenvedésnek nem volt oka, ez egy méltánytalan szenvedés volt. A háttérben van valami: céllal 
történik ami történik. Jogos Jób kétségbeesése, kérdései. Jób nem tudott Isten-Sátán párbeszédéről, ami a menny-
ben zajlott. Ösztönös, hogy keressük szenvedéseink okát. 
 
3 barát: Bildád, Elifáz, Cófár, Elihú. 
Elifáz (jelentése: „az én Istenem olyan mint az arany”). Isten még az angyalaiban is talál hibát (Jób 4:17-19). Bennünk 
is található hiba. A hiba, a tévedés még nem bűn. Egyedül Isten nem téved. Mindenki korrekcióra szorul, de ez még 
nem bűn. De ha benne maradsz a hibában, az már lehet bűn. Elifáz, az okot kereső ember, testben végzi, amit szel-
lemben kezdett. „Azt láttam a nap alatt… hogy ok nélkül senki sem szenved.” Ha találkozunk valakivel, aki ok nélkül 
szenved, keressük „a kákán is a csomót”. Saját tapasztalatra építeni nem jó. Istennek joga van másként cselekedni, 
mint eddig. Elifáz okot keresett, nem látta meg a célt. Ok keresésnél leragadni nem jó. 
 
Bildád (jelentése: „nyakas”). Ugyanazt mondja, mint Elifáz. Második faltörő kos. „Hát, jöjjön már rá ez az ember, 
hogy szenvedésének valami oka van”. Ráerősít Bildád. Jób makacsul ragaszkodik igazához, nem hazudhatja, hogy 
bűnös. 
 
Cófár (jelentése: „korán elmegy, idő előtt”). „Bárcsak Isten megszólalna” (Jób 11:5). Cófár korán elment, nem várta 
meg, hogy Isten megszólaljon. Cófár ingerült lesz; „dühös vagyok”. Ugyanoda visszatér, mint barátai: „ok nélkül senki 
sem szenved”. „Megvárom, míg Isten szól. Addig én nem szólok semmit” – ez lenne a helyes hozzáállás. Ha az ed-
digi bölcsességünkből merítünk, és nem várjuk meg míg az Úr szól, az nem jó. 
 
Elihu (jelentése: „Ő az én Istenem”). Valódi isteni bölcsességet hoz. A megoldás felé visz. Nem mondja, hogy van oka 
annak, hogy szenvedsz. Ártatlan vagyok, de Isten talál bennem kifogásolni valót. Nem vagyok tökéletes, nem vagyok 
Isten. Mi a kifogásolni való? A kifogásolni való nem bűnt jelent. A szenvedésnek célja van, nem oka – ezt mondja Eli-
hu. Ez nem büntetés, hogy megtérj, hanem hogy Isten valamit bemutasson, valamit elérjen általa. A vigasztalás irá-
nyát más felé tereli, amit a többiek nem tudtak. 
 
Isten célja a szenvedéssel, hogy önmagához hasonlóvá tegyen, hogy tökéletesebbekké váljunk. Ebben nincs megál-
lás. Pl. 24 karátos színtiszta arany. Ezrelékben mérik a tisztaság fokát. Nincs 1000 ezrelékes tisztaság. Mi sosem le-
szünk Isten, olyan tökéletesek nem leszünk. Nem is várja el ezt Isten, de közelítsünk hozzá. Talán van 50-60 % -os 
tisztaság, de lehet közelíteni a tökéleteshez. Isten nem várja el tőlünk a tökéletességet, de meghív bennünket arra, 
hogy legyünk Hozzá hasonlók. Nem kényszerít bele. Van ára. Akarja, hogy örüljünk Vele együtt, hogy legyen részünk 
az ő tökéletességében, szabadságában. Nem elvárás, lehetőség. Belehív. 
 
A szenvedés célja: Isten egy vákumot teremt, hogy akarjunk a rosszra való hajlamtól megszabadulni. Nem vétek, de 
kifogásolni való van bennünk, amiből ki akar hozni az Úr, pl. szenvedéssel. Nem ad motivációt erre a lelkiismeret-
furdalás, a bűnbánat… Cél: Isten szentségéhez közelebb kerüljünk, hogy őt jobban megszeressük, és az ő ereje job-
ban ránk áradhasson. Így másként nézünk a rossz dolgokra, bűneinkre is.  
A szenvedés egyik célja, hogy megnyissa fülünket Isten felé. Jób 36:10-15. Máshogy nem tudja Isten ezt elérni. 
 
A kifogásolnivalót korrigálni kell. Most még nincs baj, de lehet belőle. Előre akar megóvni Isten az elhajlástól. Meghív, 
hogy a tökéletesség felé menjünk. A szenvedéssel (fizikai, lelki, anyagi) a tökéletesség felé segít.  
Bizonyos kor után, az élettel vele jár a fájdalom, szenvedés. Legyél boldog emiatt. Mert Isten ad célt hozzá. Isten 
magára vonja vele a figyelmet, hogy az odafelvalókra figyeljünk. Mert ha minden jól megy, kísértés, hogy azt gondol-
jam, hogy „megérdemlem”, és lefelé nézek. Bejöhet a felfuvalkodás. Isten meg akar ettől óvni. 
 
Összegzés: 

1. Nem minden szenvedésnek van oka, de célja van. 
2. Cél: Istenhez legyünk hasonlóak 
3. Amikor szenvedő embert látsz, várd, hogy Isten megszólaljon – az lesz az igazi vigasz. 


