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Píseň: S189 – Moudrost mi, Pane, dávej + modlitba; Oddíl 

k výkladu: Jb 2 

 

Milí, 

 

minulý týden jsme se věnovali třetí scéně dramatické hry Job. 
Protože šlo o třetí scénu, šlo o scénu zlomovou, o scénu důležitého 
rozhodnutí – jak se Job zachová, až přijde o vše, co vlastní? 

Job se však ani uprostřed ztráty majetku, ani uprostřed ztráty 
všech synů a dcer nijak neprohřešil, protože Bohu nezlořečil. 

 
Opět v nebi 

Čtvrtá scéna nás opět uvádí do nebes. Jde o scénu takřka 
identickou s druhou. I satan i nyní „procházel zemi křížem 
krážem.“ Nijak se nechlubí utrpením, které Jobovi způsobil – také 
proto, že by tak upozornil na svůj omyl vůči Jobovi. 

Naopak Hospodin Joba sám připomene. Závěr v. 3 musíme 
chápat v kontextu předchozí scény i následujících dialogů mezi 
Jobem a jeho přáteli, nikoli o dogmatický popis objektivní reality: 
Job, reprezentující běžnou lidskou zkušenost, bude volat Boha 
k soudnímu stání za, ve svých očích neoprávněné, utrpení. A byl to 
Hospodin, kdo dovolil, umožnil satanovi vztáhnout ruku na vše, co 
bylo Jobovo. 

Tedy nikoli, že by Hospodin sám „bezdůvodně mořil“ Joba.  
To má být nápadné i proto, že čtenář přece dobře ví, že se to 
neděje „bezdůvodně“ či „bez příčiny“ (BKR). Posluchač dobře ví, že 
Hospodin dovolil satanovi Joba trápit, aby ukázal, že Job nevěří 
Bohu ze zištných důvodů. Ale Hospodin dovolil zlu, s přesně 
vymezenými hranicemi, působit. 

Biblická formulace však velmi přesně vystihuje běžnou 
lidskou reakci: „Proč (zrovna) mě Bůh (ve kterého jinak nevěřím) 
bezdůvodně trápí (já na tom přeci nemohu mít žádný podíl!)?“ 

Satan si však dál prosazuje svou – nakonec reprezentuje 
svévoli: Kůži za kůži! Za sebe samého člověk dá všechno co má. 
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I v tom má satan obvykle pravdu: Sám pro sebe bývá člověk 
nejdůležitější „věcí“ a hodnotou. Sám sobě bývá člověk nejvyšším 
soudcem a autoritou. A tak hlavně o své vlastní dobro a prospěch 
se obvykle stará. Zejména když mu jde o život. 

I vůči tomu však Hospodin zachovává bez změny stejné: Tak 
si to zkus, nepříteli, a uvidíš, že Job je jiný. Ale na život mu nesahej 
– v usmrcení Joba by nebylo jak „dokázat“ Jobovu věrnost.1 Také je 
v tom opět jasné pevné vymezení hranic: Zlo nemůže dál, než kam 
mu bylo dovoleno. 

 
Nemoc 

A tak satan opět hned jedná: Raní Joba ošklivými vředy od 
hlavy až k patě. O jakou konkrétní nemoc se vykladači opakovaně 
přou. Hře na tom nezáleží, popis je dostatečně výstižný: Je to 
nemoc opticky ošklivá. Job je jí stižen po „celém“ těle. Tyto vředy 
pak trýzní Joba také svou svědivostí – jak to u vředů bývá. A navíc 
takřka jistě páchnou – jak to u vředů bývá. 

Job však, uprostřed hrozné nemoci, usedá do popela. Tedy 
vyjadřuje pokání a ponížení. Nerouhá se. Nezlořečí Bohu. 
Nenadává na svůj úděl. Nýbrž činí pokání. 

I nyní se projevuje Jobova „spravedlnost“ – totiž že není sám 
sobě zdaleka nejvyšší hodnotou. Včetně svého vlastního zdraví. 
Zároveň však prokazuje zcela obyčejnou lidskost – bere do ruky 
střep, aby se mohl škrábat. 

 
Jobova žena 

Uprostřed toho všeho přichází první dialog mezi lidmi knihy 
Job. Na scéně se totiž objevuje Jobova manželka. Posluchače má 
trknout, proč ona přežila smrt všech Jobových dětí a ztrátu všeho 
majetku. 

Odpověď tato postava sděluje vzápětí, když reprezentuje 
satana: Přestaň se, Jobe, držet bezúhonnosti. O všechno si přišel, 

                                                      
1 Pro křesťanství se zde nabízí otázka srovnání s Kristem, jehož „předobrazem“ 

postava Joba také je. Zatímco na Jobův život zlo sáhnout nemůže, Syn sám dovolil zlu 
sáhnout na jeho život. Právě pro vykoupení druhých. 
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tak proč v tom pokračovat? Tvoje víra a tvé náboženství je 
očividně nepravdivé – jinak by tě přece Bůh ochránil! Zlořeč Bohu. 
A pak umři. K ničemu jinému už stejně nejsi. 

Jobova manželka zde nemá jméno a v perspektivě celé hry 
nehraje nijak důležitou roli. Tedy nepřetěžujme její význam 
vlastním vnímáním manželských rolí apod. Zde reprezentuje 
z nejbližších Jobových lidí, kteří však, jak to bývá, uprostřed 
Jobova utrpení není oporou, ani pomocí jemu rovnou (Gn 2, 18), 
nýbrž pokušením, nepřítelem, protivníkem (hebr. satanem). 

Daleko více zaráží, a má zarážet, Jobova odpověď. Je stejného 
druhu jako jeho první odpověď v závěru Jb 1. Ale zde jde ještě 
mnohem hlouběji: Nebuď bláhová. Když s chutí přijímáme od 
Boha, co považujeme za dobré, dokonce plnými hrstmi a máme 
dojem, že na to máme právo – nemáme přijímat také to, co 
považujeme za zlé? To může přece jen bláhový člověk! 

Tak Job prokazuje nejprve manželskou lásku: Copak si toho 
druhého bereme jen pro to dobré, co v něm je a dělá? Jen pro 
dobré a krásné situace v životě? Jen pro pomoc nám v našich 
těžkostech? Jeho utrpení a zlo s ním nepřijímáme? To je přece 
naprosto bláhové! 

Čímž prozrazuje svůj náboženský postoj. Velmi jasně a 
stručně definuje, co znamená spravedlnost před Hospodinem. Jak 
ji dokládá také Mojžíš. Také Abraham, Izák a Jákob. Také král 
David. Také proroci. Také učedníci a apoštolové. Také Ježíš 
Kristus: Pokud máme Boha milovat vším, čím jsme, protože Bůh 
plně a cele miluje nás, pak samozřejmě musíme přijímat vše, co 
nám do života přináší. Ne si vybírat jen to, co se nám hodí. To pak 
přece není žádná láska. Ani víra. 

Tím se také hra Job drží tradičního biblického přirovnání 
vztahu Hospodina s člověkem k manželské lásce, manželské 
smlouvě, manželskému vztahu. 

Kdo tedy hledá, co je spravedlnost před Bohem, zde nachází 
stručně a výstižně, a tak i v plnosti náročnosti. Jak ji dokládá Bůh 
ve své vytrvalé lásce k člověku: Máme snad od Boha přijímat jen 
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dobro, kdežto věci zlé přijímat nebudeme? Pak mluvíme jako 
bláhoví muži a bláhové ženy. 

I zde pak tato divadelní hra nazvučuje běžnou lidskou 
zkušenost a reakci. Právě tak to totiž bývá. Většina lidí „věří“ 
v Boha jen, když se jim to hodí. A jakmile se jim tato „magie“ zdá 
„nefungovat,“ hledají jinou. Protože přece jsou nejvyšší autoritou 
také v otázkách dobra a zla. 

Job se však svými rty neprohřešil. Doplňuje vypravěč. Kdyby 
si snad někdo nevšiml. 

 
Přátelé 

V závěru oddílu pak přicházejí tři Jobovi přátelé. V první řadě 
jsou protikladem Jobovy manželky: Uprostřed Jobova utrpení 
s ním sedí ve špíně země. Ačkoli je Job vzhledově i zápachem 
odporný. A kromě pláče nad utrpením bližního vůči Jobovi… mlčí! 

Týden seděli a mlčeli, plakali a byli přítomni trpícímu 
bližnímu. To je obvykle mnohem víc a lepší, než prázdné tlachání 
nebo teologické poučování (srv. zbytek spisu). 

Teologické poučení smí i v takové situaci zaznít – ale na 
popud trpícího. Jak tomu také v dalším pokračování bude. Jinak má 
být člověk vybaven „dopředu“ ze svých poklidných dní, aby 
v situaci utrpení nepodlehl návratu do jednání a myšlení člověka 
pohanského, magického, pověrečného, sebestředného (což i 
pohané nečiní totéž?! – Mt 5, 46-472). 

Rozhazování prachu k nebi má být v první řadě vyjádřením 
pokání a sounáležitosti – takový prach totiž spadne zpátky na 
vyhazující. V druhé řadě snad jde o vyjádření praxe, která měla 
zamezit šíření nemoce. Nemocný býval ve starověku odsouván ze 
společnosti. Dnes tomu však nebývá jinak – právě u závažných 
onemocnění. Ale Jobovi přátelé, i uprostřed jeho kdovíjaké a 
příšerné nemoce zůstali s ním. Neutekli. Neschovali se. Nezavřeli 
se. 

Protože viděli, že jeho bolest „byla nesmírná.“ 

                                                      
2 Mimochodem také v kontextu lásky: Vždyť i pohané milují ty, kdo milují je! Čím 

jste vy lepší? Co lepšího vy činíte? 
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Kdo jsou tito přátelé? 

Moc nevíme. Jejich identifikace je opět nejasná – jako i u Joba 
a dalších. To je úmyslné, jsou reprezentanty obecných lidských 
postojů. Ne konkrétních kultur, zemí, etnik nebo náboženství. 
Reprezentují „zákonickou zbožnost,“ která je však obvyklá u všech 
lidí – i pohanů: Kdo co zaseje, to sklidí. Job si za svou situaci prostě 
musí moct sám. Každý přece má, co si zaslouží. Tradiční lidská, až 
lidová, moudrost. Kterou mnoho lidí nachází také v knize Přísloví. 
Kterou tak nepochopili. 

Elífaz je snad z edómského prostředí. Přímo z Ezauova rodu. 
Edóm pak hned nazvučuje adama – člověka, tedy „člověčenské.“ 
Reprezentuje „shovívavou,“ „otcovskou“ moudrost, protože je 
přeci sám už znalý života a má zkušenosti.3 S Bohem počítá, ale 
s Bohem, který není živý a je spoutaný předpisy, zákony a pravidly 
– skrze které je člověk sám strůjcem svého štěstí a spásy. 

Bildad je dalším představitelem moudrosti – tentokrát 
předků (Jb 8, 8). Snad dokonce odkazuje na moudrost praotců 
ještě předpotopních. I jeho přízvisko nás odkazuje do blízké 
rodiny Abrahamovy – Šúach je jméno Abrahamova syna z Ketúry 
(Gn 25, 2). 

Sófar je neomalený, rázný až prudký. Job je pro něj 
pokryteckým hříšníkem, který jen své neřesti umě skrýval – ale 
před Bohem je přece ukrýt nelze. Tak teď Job dostává zaslouženou 
odměnu i s úroky. Jeho „lokalizace“ je nejméně jasná, snad je také 
z Edómu. 

Tak jsou všichni tři reprezentanti obvyklých lidských postojů 
a reakcí. Všichni tři jsou blízko Abrahamovi. Všichni tři se zdají 
mířit dobrým a správným směrem. Ale všichni tři jsou nakonec 
reprezentanty jen lidské moudrosti. A tak bláhovosti, hlouposti, 
krátkozrakosti a sudičství. Božím věcem a pohledu nerozumí – 
ačkoli jejich argumenty a vyjádření se zdají být dobré a rozumné i 
mnohým křesťanům a židům. 

                                                      
3 Srv. tzv. „vysokou školu života.“ 
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Hospodin však zcela jednoznačně postoje, logiku, moudrost i 
argumenty všech tří odsoudí (Jb 42, 7nn). Také proto se v závěru 
knihy objeví ještě čtvrtý přítel – Elihú. Více k němu, až se k němu 
dostaneme. 

 
Závěr 

V průběhu studia knihy Job je nezbytné si stále znovu 
připomínat Jobův základní postoj ze závěru obou prvních kapitol: 
Bůh dal, Bůh vzal – jeho jméno budiž požehnáno. To máme od 
Boha přijímat dobro, ale věcí zle přijímat nebudeme? Pak jsme 
jako bláhové ženy a muži. 

Job je totiž pozitivní postavou, jeho tři dnešní přátelé jsou 
postavami zápornými. I to si musíme připomínat uprostřed jejich 
argumentů. 

 
Píseň: S188 – Vostnatej drát + modlitba Páně 
Diskuse 


