
1 

Píseň: EZ693 – Ježíš hříšné přijímá + modlitba; Oddíl 
k výkladu: Jb 4 

 
Milí, 
 
minulý týden jsme se začali věnovat hlavnímu obsahu knihy 

Job – dialogům Joba s přáteli. Celý rozhovor začíná samotný Job – 
to je důležité. Stejně jako v obou „nebeských“ scénách začíná 
rozhovor Hospodin, nikoli satan. 

Job začíná tento rozhovor bez plánu na nějaký širší dialog – 
prostě se přátelům svěřuje se svojí bolestí. Ta je tak veliká, že si 
Job přeje, aby se byl nikdy nenarodil. Aby v kalendáři neexistoval 
den jeho narození. Vždyť ve smrti jsou si všichni rovni. A ve smrti 
je klid a mír a odpočinutí. 

 
Elífazova domluva 
Na to reaguje Elífaz Témanský. Vždy to bude on, kdo bude 

jako první hovořit v reakci na Joba (srv. 15, 1 a 22, 1). A hned 
zpočátku od něj slyšíme něco podivného – „kdo by se dokázal 
zdržet domluv,“ když, Jobe, si přeješ nebýt? Když se ti přihodilo 
něco zlého? 

Jak by se někdo mohl ovládnout a nedomlouvat trpícímu? To 
bývá až podivně častá lidská reakce na něčí utrpení (malé i velké!). 
Prostě trpícímu „domluvit,“ poradit, co měl udělat jinak… Že je to 
reakce nesprávná a vlastně zbytečná, je snad zřejmé. 

Dvojnásob, když zde užitý termín millín (aramaizovaná 
podoba!1), se v celé knize Job vyskytuje 34x. A ve zbytku celého SZ 
už jen 2x. Tak tato divadelní hra zde předesílá, co bude podstatou 
většiny odpovědí Jobových přátel – domluva trpícímu Jobovi.  To 
je přece velmi nesprávné! 

Pokud by však čtenář/posluchač nezachytil tuto zvláštnost 
(jsme teprve na začátku dialogů!), pak je po formální indícii řečeno 
také obsahově na plné plíce: „Teď, trpící Jobe, došlo na tebe a těžce 

                                                      
1 Kniha Job patří k nejmladším knihám SZ. Aramejsky se hovořilo také v Ježíšově 

době. 
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to neseš. Ačkoli dříve jsi sám napomínal a posiloval. Kde je teď tvá 
víra? Kde je teď tvá důvěra ve vlastní bezúhonnost?“ 

Opět jde o reakci až příliš běžnou. A opět velmi mylnou. 
Vyčítat trpícímu, kde je teď jeho důvěra v… sebe samého a své 
schopnosti? Job nijak nemohl za smrt svých potomků, ztrátu 
majetku ani nemoc, jíž trpěl! 

Stejně jako v předchozí kapitole, i zde jde o vystižení obvyklé 
lidské situace. V Jb 3 šlo o obvyklou reakci na vlastní obrovské 
utrpení – už nechci žít, kéž bych se nikdy nenarodil. Jb 4 pak 
popisuje obvyklou reakci na taková vyjádření – kde je tvoje víra? 
Kde je tvoje bezúhonnost? Už nevěříš, že to všechny zmákneš? 

 
Člověk – svého štěstí strůjce? 
Jakkoli je tento úvod Elífazovy řeči hrozný a pomýlený, je 

pouhou předehrou jeho těžiště. To nastupuje veršem 7.: „Copak 
někdy umřel někdo nevinný? Copak někdy upadl přímý do 
záhuby?“ 

No samozřejmě! Co je to za hloupou řečnickou otázku, 
Elífazi? Copak jsi dnešní? Co to plácáš, Elífazi, že jsi viděl, že hynou 
a trpí jen zlí a ničemníci a rozsévající-trápení? 

Zde se projevuje Elífazova „theologie.“ Theologie přirozená, 
přírodní, pohanská, běžná: Svět má svá pravidla (potud správně!): 
Člověk je svého štěstí strůjcem. (očividný nesmysl) A trpí jen ti, 
kteří si za to mohou sami. 

Bohužel jde opět o běžné vyjádření tváří v tvář trpícímu – 
„vždyť si za to můžeš sám. Jen si šáhni do svědomí.“ V církevních 
kruzích stejně jako mezi pohany! 

Proto je třeba připomenout závěr i úvod knihy: Job se vůči 
Bohu neprohřeší. Naopak všichni tři přátelé budou Bohem 
shledání jako hovořící-o-Bohu-nenáležitě (Jb 42, 7). Protože je 
snadné nabýt dojmu, že na tom, co Elífaz říká, přeci jen je „zrnko 
pravdy.“ Bohužel však právě jen to zrnko – ano, svět má svůj řád. 
To je, prozatím vše pravdivé, co vyslovil. 



3 

Argumentace hladovým lvem je krásně poetická (5 různých 
termínů pro lva!), ale to je tak všechno.2 Vztahy mezi lidmi jsou 
zásadně, podstatně odlišné od všech ostatních – člověk totiž 
disponuje svobodnou vůlí. Už to samo o sobě naprostou bourá 
fundamentálně mylně zjednodušené tvrzení „každý svého štěstí 
strůjcem.“ Vždyť rodiče si nevybíráme. Natožpak, jak se k nám 
budou chovat. Tím méně rozhodujeme o jednání ostatních – jestli 
např. okradou naši rodinu. Zavraždí ji. Vydírají. Atd. 

Tak je zásadně odlišný také vztah mezi člověkem a Bohem. 
Právě proto, že zvířata nemají svobodnou vůli, nemohou hřešit. 
Tak je tento vztah velmi prostý. Naopak člověk si však již vždy 
vybírá, jak se zachová. A tak proměňuje vztah s Bohem svůj i lidí 
kolem sebe. 

Avšak přiřkněme Elífazovi jednu akademickou možnost, v níž 
by měl pravdu: Kdyby Hospodin nebyl Bohem milosrdným a 
shovívavým, nýbrž krutým, trestajícím, legalistickým, zákonickým 
a nemilosrdným, měl by Elífaz pravdu. Jak opět nakročí správně ve 
v. 17. Před Bohem totiž není bez viny nikdo. Nikdo není 
spravedlivější než Bůh. A tak si všichni zasluhují jen utrpení, 
bolest, ztrátu, trest za svou sebestřednost. Za to, že pramálo chválí 
Boha. Pramálo je Bůh vůbec zajímá. Tedy za svůj hřích. 

Jenže Hospodin takto jednat nechce. Stále znovu dává 
člověku šanci, naději, otevírá dveře „lepších zítřků“ i věčnosti. 
Znovu a znovu člověku odpouští. Čímž se v lidských očích 
komplikuje „jednoduchost“ řádu tohoto světa. Řádu „akce a 
reakce.“ Protože Hospodin ukončuje války i nemoce. Zlo i hřích. 
Bolest i utrpení. Chrání člověka. Dopřává lidem dobré, ačkoli si to 
lidé již vždy nezasluhují. 

Proto se Elífaz hluboce, podstatně mýlí. A stejně všichni 
ostatní zastávající tuto „přirozenou theologii.“ 

 
Elífazovo vidění 

                                                      
2 Srv. sofismus (5-4. st. př. Kr.!). Směr, v němž šlo o obhájení čehokoli kvalitní 

rétorikou, ačkoli obsahově byly argumenty zcela prázdné, ale třeba i nepravdivé.  
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Svůj světonázor nebo theologii pak Elífaz podporuje jakýmsi 
„viděním“ – počínaje v. 12. Ve Elífazově přemítání ho navštívil 
jakýsi podivný duch neznámého tvaru, podoby, projevů. Elífazův 
popis pak je obvyklým popisem setkání s numinózním, posvátným, 
božským – strach, děs, neschopnost rozlišit formu toho, na co 
hledíme.3 

Někteří komentátoři mají za to, že Elífazovo vidění není 
z Boha. Obsah zvěstovaného je však stoprocentně pravdivý (v. 17)! 
Elífaz sám, ani spis jako takový, však neřeší, kdo nebo co se mu to 
zjevilo. Podstatná a rozhodující je zvěst, obsah různých vidění, vizí, 
snů, vytržení a mystických zážitků. I zážitků všedních. Nikoli 
forma. 

A obsah je zřetelně, jednoznačně pravdivý – v. 17-19, zejm. v. 
17. Nikdo nemá omluvy před Hospodinem (Ř 1, 18-20). Dokonce 
ani andělé nejsou dokonalí.4 

Podstatou druhé část dnešního oddílu je však vyvýšení a 
zvláštnost Boha. Tak jiný, tak totaliter aliter („zcela odlišný“) je 
Bůh od všeho ostatního, co jest – včetně „nebeských zástupů.“ 
Jediný je dokonalý, bez chyby, čistým dobrem (srv. Mt 19, 17). Vše 
ostatní je jiné – horší. 

Stejně přistupují dějiny církve také k mystikům a jejich 
viděním. A má i dnešní člověk.5 Totiž usuzovat podle obsahu, 
nikoli formy. Setkání s božskou sférou je pro člověka vždy 
formálně spojeno se strachem a chvěním. I kdyby nešlo přímo o 
Hospodina takového, jaký je. Podstatný je obsah vidění, zážitků, 
vizí – nikoli forma. Pokud je obsah shodný s obsahem Božího 
zjevení = Písma, pak jde o obsah od Hospodina. Jakkoli bláznivé 
nebo divoké nebo podivné formy. 

Tak je tomu i s Elífazem: Základ jeho theologie je pravdivý. Ba 
dokonce možná vychází z nějaké pravdivé mystické zkušenosti od 

                                                      
3 Srv. Rudolf Otto: Posvátno. 
4 Srv. tzv. „omluvu“ ministra zdravotnictví Romana Prymuly z 13. 10. 2020: 

„Nejsem dokonalý.“ Takové tvrzení není výrazem pokání ani omluvou, protože je tautologií 
= vždy pravdivým tvrzením. A proto také tvrzením zcela banálním, zhusta až nesmyslným. 
Vždy však zbytečným. (Např.: „Židle je židle.“) 

5 Srv. Josefovy sny a jeho příběh, jemuž se věnujeme při bohoslužbách. 
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Boha. Bohužel vše ostatní je mylné. Závěry a důsledky, celý 
systém, který Elífaz vytváří na základě jedné věty (v. 17; jakkoli ta 
je pravdivá!) nebo onoho vidění, se míjí s realitou světa. S pravdou. 

Právě proto, že Hospodin sice může rozmáčknout každého 
člověka snadněji než mola. Právě proto, že právě to by bylo 
spravedlivé, oprávněné, zákonné. Právě proto, že navzdory tomu 
takto Hospodin nejedná. Natožpak hned po lidském provinění (v. 
20). 

 
Závěr 
Elífazovi přátelé nejsou „zlí“ ve smyslu úmyslných lží a snahy 

ublížit. Elífazovi přátelé však rozhodně jsou hříšní – nemluví o 
Bohu náležitě. Mnohé, co říkají, není pravdivé. Ale uslyšíme v jejich 
řečech také tvrzení pravdivá. Proto je kniha Job tak náročná a 
matoucí. Proto tak trefně vystihuje běžnou lidskou zkušenost. 
Žádný člověk se nemýlí ve všem. Ale zejména v oblasti 
theologických systémů, zejména v oblasti porozumění Bohu a 
božskému, se mýlí velmi, velmi mnoho lidí. Velmi, velmi často. 
Třebaže se jim i dostalo i různých vidění, snů, vizí a zjevení od 
Boha. A neváhají „hustit“ svůj „názor“ nebo svou „víru“ do 
druhých.  

Protože co člověk udělá s Božími dary – včetně vidění – je na 
lidské svobodné vůli. Dá se jimi a dalšími Božími činy vést 
k pravdě? Nebo je zneužije ke svému? Bud je ohýbat tak, aby se 
jemu samotnému hodily – nebo bude sebe přizpůsobovat 
božskému? 

Nikdo totiž není povinen nastoupit cestu spásy, ačkoli každý 
člověk byl vykoupen Božím činem v Kristu. Nikdo není povinen na 
cestě následování Boha vytrvat. A není to ani automatické. 
Dokonce velmi snadno člověk sklouzne, právě ve své hříchem-
zkřivené-podstatě, k přizpůsobování ostatního a ostatních ke 
svému obrazu. Místo aby sám sebe narovnával k obrazu Božímu. 
K němuž je každý stvořen. 

Tak musíme být opatrní při studiu zejm. odpovědí Jobových 
přátel. Ne vše, co říkají, je nepravdivé. Ačkoli většina je. 
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Abychom stejně hleděli také na své bližní. A sami na sebe. A 
tak se učili odlišovat lidské od božského. Pravdu od nepravdy. 
Náležité o Bohu od nenáležitého. Protože v tom nemůžeme 
důvěřovat vlastním pocitům ani instinktům. Dojmům ani 
„selskému rozumu.“ Člověk sám se nemůže spasit! Člověk není 
svého štěstí strůjcem – bez Hospodina by žádné „štěstí“ nikdo 
nikdy ani nepoznal. Tento abstraktní koncept by sám vůbec 
neexistoval. 

Pravdu lze nalézt pouze v důvěře, že Bůh je. A že Hospodin je 
kongruentní, koherentní, je pevného „charakteru,“ není svévolný. 
A dává se poznat v Písmu. Ačkoli právě skrze slova lidská. 

 
Píseň: EZ614 – Vzdávám ti, Bože, chválu svou (a capella) + 

modlitba Páně 
Diskuse 


