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Píseň: S161 – Kéž bychom to uměli + modlitba; Oddíl 
k výkladu: Jb 5 

 
Milí 
 
minulý týden jsme se věnovali první řeči Elífaze Témanského 

– Jóbova přítele. Většina jeho slov nebyla pravdivá ani vhodná. 
Avšak Elífaz se nemýlil ve všem. Stejně jako v dnešním oddílu. 
Důraz je skutečně na „mýlit se“ – Elífaz ani další dva Jobovi přátelé 
nemyslí svá slova zle, hnusně, nepravdivě. Věří jim. 

To však nic nemění na tom, jestli říkají pravdu nebo ne. 
 
Jen si volej! 
Je trochu škoda, že řada biblických oddílů musí být rozdělena 

na kratší, protože nejsme zvyklí udržet pozornost dostatečně 
dlouho. Tak je tomu i dnes – Elífazova řeč je rozdělena jakoby na 
dvě. Ačkoli jde o jednu promluvu. Ale i zde bychom se jen obtížně 
na biblické „hodině“ věnovali celé řeči pohromadě. Avšak tak je 
myšlena, tak má být brána v potaz. Stejně také např. oddíly 
evangelia podle Jana (srv. on-line setkání). 

Začátek dnešního pokračování Elífazovy řeči bolí. Hluboce 
trpícímu Jobovi, který volá po konci svého utrpení, ideálně po tom, 
aby nikdy neexistoval, říká přítel: Jen si volej, odpoví ti někdo? Na 
koho ze „svatých“1 se obrátíš? 

Elífaz však říká velikou pravdu, jakkoli bolestivou nebo 
nevhodnou se může zdát: Kdo odpoví zoufalému člověku? Otevřou 
se nebesa a Hospodin sám promluví? Většinou ne. 

Stejně tak je pravdivé Elífazovo pokázání na pomýlené 
obracení se na „svaté.“ Ať už anděly nebo kohokoli jiného. 

 
Omyly 
Pak Elífaz pokračuje ve stejné logice, kterou jsme od něj již 

slyšeli: I kdyby se pošetilcovi něco podařilo („zakořenit“), stejně 

                                                      
1
 Pozor, zde myšleni „andělé,“ tj. poslové Boží. O „svatých“ v obou katolických 

pojetích lze uvažovat až druhotně – Israelcům cca 5. st. př. Kr. je takový koncept zcela cizí. 
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mu jeho získaný majetek nebo postavení budou nakonec k ničemu. 
Nezachrání ani jeho děti. Propadnou soudu („v bráně“) bez 
možnosti vysvobození. Hladoví a chudí sní, co si tento pošetilec 
nahrabal. 

Elífaz hovoří v rozměru časného života. Kdyby v průhledu 
Božího soudu nebo věčnosti, bylo by možné zvažovat, že se zase 
tak moc nemýlí. V rozměru časnosti se však mýlí převelice – 
mnoho pošetilců si žije v materiálním nadbytku až do konce svých 
dní. Stejně tak i jejich děti. Jen málo z nich je odsouzeno lidskými 
soudy („v bráně“). Hladoví jsou hladoví dál, žízniví dál žízní, 
nemajetní jsou dále chudí. 

Elífaz opět staví před oči povrchní logiku lidské moudrosti, 
kterou mnozí (mylně) nalézají také v knize Přísloví – spravedliví 
se přece nakonec mají dobře, pošetilci a zlí špatně. Stejně jako 
v první části této řeči. A tak opět nemá pravdu. 

Kdyby však hovořil eschatologicky (tj. o posledních věcech), 
mýlil by se méně. Ano, majetek ani postavení ani jiné „zakořenění“ 
pošetilcům ani zlým před Božím soudem nepomohou. Budou 
odsouzeni. Ale hladoví a žízniví také. A rozhodně nebudou jíst 
z pošetilcova časného majetku… 

 
Pravda 
Naopak verše 6+7 zvěstují pravdu: Ano, zlo a ničemnost 

nejsou „z ničeho nic.“ Nevyrůstají ani z přírody – nejsou 
zakořeněny v půdě země. Elífaz je zde dokonce v jednotě s Gn 3 – 
ano, je to jen a jen člověk, z koho vzchází zlo a ničemnost. Zvířata 
ani příroda ničeho takového nejsou schopny. 

V této optice je také pravdivé, že „člověk je zrozen pro 
trápení.“ Totiž v optice reality časného světa, v němž lidé působí 
mnoho zla a utrpení sobě i dalším – i na stovky a tisíce generací. 
Také v optice SZ, právě Gn 3, má Elífaz pravdu. Je to pro něj tak 
samozřejmé, jako že „jiskry létají vzhůru.“ 

Avšak stejně jako cokoli, co vzlétne, musí jednou spadnout, i 
zde je záhodno doplnit: Ano, člověk se rodí v trápení (srv. Gn 3 i 
běžnou zkušenost) a mnoho trápení zažívá. Avšak stvořen je každý 
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člověk k něčemu jinému. K Božímu obrazu. Ke spáse. Toto 
doplnění je však mimo rozměr, v němž Elífaz hovoří. 

Tedy v těchto vyjádřeních Elífaz říká víceméně pravdu. 
 
Bůh 
A stejně také pokračuje: Spíš se ptej Boha, Jobe! 
Job tak později sám učiní. A Hospodin mu odpoví – to vyvrátí 

také Jb 5, 1! I Job přemítá nad slovy svých přátel. Bere je vážně. 
Zvažuje je. Vždyť jsou to jeho přátelé! A nemýlí se zdaleka ve 
všem. 

Vždyť Bůh dělá věci veliké a nevyzpytatelné – nesčíselné 
divy. Elífaz dává za první příklad déšť – v Israeli velmi vzácný a o 
to cennější. Druhým příkladem je pozdvihování nuzných a spása 
zarmoucených. 

To jsou slova velice biblická (srv. praotce, exodus, 
učedníky…). A také velmi potěšující! Elífaz těmito slovy zvěstuje 
Jobovi jedinou možnou naději člověka – totiž Boha milosrdného a 
spravedlivého, zachraňujícího a obživujícího. 

Což doplňuje slovy o Božím soudu. O chytrácích, jejichž plány 
hatí (stejně Př, ale také 1K 1, 27-29+3, 19-23). Tak se prokazuje 
jako přeci jen znalý nejen povrchu Př, ale i hlubších dimenzí: 
Lidská moudrost ani chytrost nejsou totožné s moudrostí a 
chytrostí Boží. Obvykle nemají společného dokonce takřka nic. 

Proto v lidských očích „chytří“ a „moudří“ tápou i za bílého 
dne jako uprostřed noci.2 

Ale Hospodin…? Hospodin zachraňuje před mečem i zlými 
ústy. Je nadějí nuzáků (srv. ke komu se obvykle obracel Ježíš 
Kristus i proroci). Tváří v tvář Všemohoucímu musí zavřít ústa 
každá podlost. 

V tom je snad nazvučen také závěr i úvod knihy Job. Před 
Bohem musí zmlknout také podlost satana a zla. Jak to barvitě 
vykresluje také kniha Job. 

I v tom všem říká Elífaz pravdu. 
 

                                                      
2
 Srv. současnou pandemickou situaci! 
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Kázeň Všemocného neodmítej? 
Závěr Elífazovy první řeči opět otevírá náročná témata: 

Máme přijímat jen dobré z Boží ruky, a zlé odmítat? (Srv. Jb 2, 
10!)3 Bůh sice působí bolest, ale tyto rány také obvazuje. Co sám 
svou rukou Všemohoucí rozdrtí, to také spraví. 

Stejný obsah často zvěstují proroci: Tvrdé slovo soudu, ale 
Hospodin severní i jižní Israelce zachránil, obvázal, přivedl domů! 

A nejen, že Hospodin vysvobozuje z toho, co sám člověku 
působí a člověk to vnímá jako bolestivé – vysvobozuje také 
z lidského zla. Ze smrti i z hladu, z války i zhouby, z hladomoru i ze 
zemské zvěře. 

Tak veliký je Bůh, k němuž má Job volat. Tak zvláštní a 
podivný. Tak shovívavý a milosrdný. Tak milující. Jak bychom tedy 
mohli odmítat jeho kázeň?! 

I v tom má Elífaz pravdu. Až na jednu, ale podstatnou, 
drobnost – Jób Boží kázeň neodmítl… 

Závěr Elífazovy řeči opět nazvukuje obsahem i formou slova 
proroků – člověk bude mít smlouvu i s kamením na poli. Aby 
prostě nepřekáželo, aby se o něj nepoškozovalo nářadí. Aby 
naopak chránilo a rozdělovalo „katastr.“ Dokonce i polní zvěř bude 
žít pokojně s člověkem (srv. Iz 11, 1-10+65, 25). Z Boží milosti 
bude pokoj také v lidském obydlí („stanu“), ani člověk v něm 
neshledá hřích. 

Ba dokonce Job sám shledá, že jeho potomstvo je početné 
(srv. Jb 42, 13). Job zemře ve „zralosti,“ totiž v pravý čas – jako 
Abraham, Izák a Jákob. Tedy ne předčasně a nepřipraven. 

Elífaz má opět pravdu – v eschatologickém výhledu. Ve 
vztažení na Joba. Naopak Elífaz nemá pravdu, pokud by stejná 
slova říkal obecně a každému. Pokud je považuje za obecně 
pravdivá. Ale pokud tak nečiní, není zde co vytknout. Vždyť se 
odvolává na milost Všemohoucího Hospodina! 

Možná i proto bude později Job k Hospodinu volat? 

                                                      
3
 Diskuse, dialog, rozhovor jsou možné pouze v situaci, kdy zúčastněné strany 

přijmou alespoň část postojů/argumentů ostatních stran. Jinak není z jakého společného 

základu vyjít – a tak není možné si většinou ani porozumět. 
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Závěr 
Tím končí první Elífazova řeč. Je uvedením také do toho, co a 

jak budou říkat Jobovi přátelé. Totiž že ledacos, co řeknou, bude 
pravda. Avšak ledacos ne. Že ledacos vysloveného bude trpící Job i 
posluchač rozhovoru vnímat jako bolestivé, nevhodné, až hnusné 
(Jb 5, 1). To však samo o sobě není hlediskem. Hlediskem zde bude 
pravda – a právě v tom nevhodném až hnusném z Elífazovy řeči se 
v dnešním oddílu mýlil. Hospodin totiž Jobovi odpoví. Na Jobovo 
vytrvalé volání. 

Tak je i nadále tato dramatická hra zrcadlem skutečnosti 
lidského světa. Naše rozhovory jsou přece podobné – nemáme ve 
všem pravdu. Ale ani se ve všem nemýlíme. Bez dialogu, jakkoli 
nedokonalého, se neobejdeme. I když je někdy bolestivý. 

Ale zároveň jen proto, že někdo má občas pravdu, nemá 
automaticky pravdu. Natožpak v nuancích, detailech nebo dalším 
domýšlení. Stejně jako Elífaz. 

 
Píseň: S160 – Fíkový strom + modlitba Páně 
Diskuse 


