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A „Jób” jóslata kifejezést elég gyakran használjuk.

Beszélgessetek róla, hogyan éreztek és mire gondoltok, ha valami
igazságtalanság történik, véleményetek szerint ok nélkül.
Magyarázzátok el, mit jelent a közmondás: „ Minden rossz jó valamire.”
Javasoljatok egy jó stratégiát, hogyan viseljünk el egy ilyen „Jób” jövendölést.
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Mutassatok egy példát arra a helyzetre, amikor ezt a kifejezést használnátok.
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JÓB KÖNYVE- JÓSLATA, JÖVENDELÉSE
Az Ótestamentum tartalmaz egy egységes tanulságos szöveget, amely leírja Jób történetét.
Auge um Auge, Zahn um Zahn (Ex 21,23-25)
Ő egy feddhetetlen egyenes ember volt, aki félte az Istent és kerülte a rosszat. Bántotta ez
a sátánt és kételkedett, hogy Jób csak azért ilyen, mert Isten védő kezet tart fölé, de
szükségben elfordulna Istentől. Az Úr megengedte a sátánnak, hogy elveheti Jób minden
értékét,
az életétMenschen,
nem. Jób egyik
sorban
4 hírről értesül:Situationen
Es gibtdeimmer
dieestesich
in bestimmten
1. A marhák szántottak, a szamarak meg mellettük legelésztek…de rajtuk ütöttek a
vornehmen sich zu rächen. "Auge um Auge, Zahn um Zahn" heißt es
szabeusok és a szolgákat kardélre hányták. (1,15)
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dem Volk Gottes diese Anweisung innerhalb einer langen Liste, in
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három
megtámadták
és elhajtották
a tevéket.
A szolgákat
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Schlimmes passiert ist.
4. Fiaid és lányaid mind meghaltak legidősebb bátyjuk házában, amikor vihar kerekedett és
a ház rájuk omlott. (1,18).

Da heißt es: "Ist weiterer Schaden entstanden, dann musst du geben:
Leben
fürellenére
Leben,JóbAuge
für Auge,
Zahn
für Zahn,
Hand(1,22b)
für Hand, Fuß für
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Azt mondta:
„ Az Úr für
adtaBrandmahl,
az Úr elvette.” Wunde für Wunde, Strieme für Strieme."
Fuß,
Brandmahl

KONTEXT

Kontextus
Dieses Gesetz der Vergeltung hört sich für unsere Ohren hart,
unversöhnlich
und gewalttätig
an. Aber
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wara es
közölték. A romlás és az erőszak megoldatlan titok marad, amely kiválik a racionális
damals durchaus ein Fortschritt der durch die
magyarázat alól. A kérdés „ Miért?” összefügg a rossz keletkezése, az Isten mindenhatósága,
erzieltvitájával.
wurde. A viták arra is rámutattak, hogy Istennek
az Isten„Verhältnismäßigkeit“
igazságossága magyarázatának
elég oka
! lehet arra, hogy engedélyezze a szenvedést, mint eszközt a magasabb javakért.
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