
9. osztály, április 15-18. a szünet utáni csonka hét 

 

 

Áldás Békesség! 

 

A szünet elmúltával induljunk tovább a Biblia világába. 

Azt tanultuk h.a Biblia 66 könyve egy egész könyvtár. 

Eddig arról a polcról vettünk le könyveket amelyikre az volt írva h. 

történeti könyvek.Most keressük meg jelképesen azt a feliratot amelyen a  

tanítói könyvek megnevezés található. 

A tanító könyvek keresik a választ az élet nagy kérdéseire.Öt ilyen könyv sorolható ide:Jób 

könyve 

                       Zsoltárok könyve 

                       Példabeszédek könyve és az 

                       Énekek Éneke. 

Nem történelmet írnak le  pl. mikor foglalják el Jeruzsálemet. 

Nem próféciák,nem jövendöl meg senki semmit.. 

Irodalmi művek ezek. 

Témái: szenvedés,imádság,bölcsesség,vívódás lelkileg, 

Írói: királyok,bölcselők,akkor ismert vagy teljesen ismeretlenek. 

 

Mi az ami most foglalkoztat téged?Amire keresed a választ,de nem jutsz előbbre?Melyek 

azok a kérdések  amelyekre valami választ kell adni mindenkinek ahhoz h. éljünk? 

például,Minek élek?Miért abba a családba születtem?Miért ők a szüleim?Mi az életem 

értelme?Miért van betegség?Mi ez vírus és meddig tart a félelem és bezártság?Mi lesz a 

nagyszüleimmel?Miért van fájdalom és szenvedés?Miért engedi ezt meg Isten? 

És bizonyára hozzáteszed még a kérdéseidet. 

 

Jób könyvéről tanulunk. Amit a fogságban írtak le. 

Témája:  az emberi szenvedés értelme. 

Műfaja:   elbeszélő költemény,keretes szerkezettel,keresi az emberi 

élet                             értelmét. 

Főszereplője: Jób,a gazdag, istenfélő,tekintélyes ember,Úc földjén 

él,10                                     gyermeke van. 

Hirtelen veszíti el mindenét.Tud erről Isten.Megengedi a gonosznak,h. bármit tegyen vele de 

az életét nem veheti el.Jób türelemmel veszi tudomásul hogy mindene elveszett.Gyermekei 

meghaltak,állatai oda lettek.Ebben a helyzetben 

nem Istent hibáztatja,hanem azt mondja: Az Úr adta az,az Úr elvette ,legyen áldott a 

neve.Megbetegszik ezután.Ekkor sem átkozza Istent,pedig a felesége ezt tanácsolja.:Átkozd 

meg az Istent és halj meg!Jób a saját születése napját átkozza meg de nem Istent.Ennyire hisz 

és bízik benne,tudja Isten mindenről tud.Ha Isten ezt megengedi akkor így kell lennie. 

Jób barátai:   Elifáz, Cófár és Bildád.Mint jó és igaz barátok nem hagyják el Jóbot a 

bajban,mellette vannak.Hét napig ott vannak mellette, és nem értik,hogy történhetett ez 

meg?Itt elindul egy hosszú filozófiai okfejtés mindegyik mond okot ami miatt Jób ilyen 

helyzetbe került. 

Elifáz azt mondja.   Isten azt bünteti aki vétkezett.Jób is ezt vallja,de 

semmiben                                  nem vétkezett akarattal, mondja Jób. 

Bildád azt mondja:  Isten igazságos.Jób keresi az életében h.hol hibázott. 

                                Jób vádolja Istent mert kiszolgáltatottnak érzi magát. 

Cófár kimondja:       Jóbban nincs alázat és őszinteség. 



 

Jób ekkor Istenhez fordul igazságért. 

 

Mi a megoldás?Van megoldás?Csak Jóbnak van ilyen problémája? 

Különbség van aközött h mit gondolok Istenről és valójában milyen Isten. 

Mikor minden jól megy az ember életében akkor nem igen foglalkozik Istennel h. milyen is az 

Isten.Ekkor nem fontos számára. 

Amikor valami baj van az éltében,fájdalom ,kudarc,stb.akkor számon kéri az ember Istent.Sőt 

Isten ellenségévé lesz.Szembefordul vele. 

 

Isten nem változik meg.Ő az marad,aki volt.Viszont meg kell ismerni Istent.El kell fogadni az 

ő cselekedetét döntését.És tenni kell amit kér és parancsol. 

Ő a legjobbat akarja minden embernek. 

 

Jób élete helyre áll. Kiállta a próbát.Nem tagadta meg a rossz körülmények között sem Urát 

Istenét.Ezt a hűséget azzal jutalmazta meg Isten, h. még gazdagabbá tette gyógyulása 

után,mint volt.Születtek gyermekei és boldog volt 

 

 lecke a TK.46.leckéje. Alázattal és átgondolva olvasd.Beadandó feladat most most nincs. 

 
 


