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Píseň: EZ408 – Všech věků mocný králi, 1-5. sloka + 

modlitba; Oddíl k výkladu: Jb 6 

 

Milí, 
 
na posledním setkání jsme dokončili první řeč Elífazovu. Ta 

vycházela z Elífazovy „životní moudrosti“ a přirozené teologie: 
Spravedlivý přece nemůže trpět – trpí jen viníci (implicitně si tedy 
Job musí moci za situaci sám). Trpícímu neodpoví nikdo – protože 
přece trpí oprávněně a spravedlivě. Pošetilci, i kdyby zakořenili, 
přijdou vniveč – i s potomstvem a nahromaděným majetkem. 
Elífaz Jobovi také vyčítal, že dokud se mu vedlo dobře, sám rád 
radil a napomínal – ale teď, když se mu vede špatně, tak se sám 
bojí a nevěří ve svou bohabojnost. Pro dnešní oddíl také nelze 
pominout Jb 4, 19 o Bohu, který „rozmačkává jako mola.“ 

Avšak mezi tím a dalším zaznělo i několik velmi pravdivých 
vět: Řečnická otázka Jb 4, 17. Také výzva k dotazování se Boha 
spíše než lidí (Jb 5, 8-27), které vede k pokoji. 

 
Job odpovídá 

Tak je nyní řada na Jobovi, aby odpověděl. Jobova odpověď je 
zklamaná, plná bolesti. Nakonec řada výtek z Elífazových úst není 
oprávněná. Řada tvrzení není pravdivá. 

Ale nejprve: Jobovi je dopřáno hovořit. Ačkoli Job je jen jeden 
a jeho přátelé jsou tři, nevalí Jobovi ve své početní převaze „klíny 
do hlavy.“ Zachovávají základní úctu k trpícímu a nepomíjejí 
základní lidskou důstojnost Jobovu – nechť má prostor odpovědět. 

 
Veliké hoře 

Základním rysem dnešních Jobových slov je opět „tryskající 
utrpení.“ Job cítí bolest fyzickou i psychickou. Prožívá veliké 
utrpení. Elífazova slova se tedy spíše minula účinkem. Avšak ne 
úplně – jak za chvíli i mnohem později uvidíme. 
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Jobovo utrpení je jako mořský (tedy mokrý) písek. Je tak 
hrozné, že Job i trochu blábolí1 (v. 3) – ačkoli ve svém utrpení 
hovoří průzračněji a pravdivěji než jeho přátelé. I v tomto se 
odráží jednak běžné lidské zkušenosti – silně trpící člověk 
nehovoří úplně srozumitelně a pregnantně. Může se až „zalykat.“ 

Na druhou stranu právě trpící člověk prokoukne kdejaké 
fráze a laciná klišé, protože mu jde o nejzákladnější témata a 
otázky. I v tom však může trpící vypadat, jakoby se mu pletla slova 
– lidé obvykle nejsou na takové rozhovory, a tak ani na termíny a 
popisy, zvyklí. Dvojnásob v náročné situaci. 

Job popisuje své utrpení, jakoby ho postřelil sám Všemocný – 
a tak trochu má pravdu. Třese se strachy, jakoby se proti němu 
seřadily hrůzy Boží. I zde jde o subjektivitu a poetičnost popisu – 
tj. ničeho se nelze bát víc než hrůz, které „vyšle“ Hospodin. Za 
chvíli totiž Job sdělí touhu být právě Bohem zabit. 

Copak by si totiž Job stěžoval, kdyby se měl dobře (v. 5)? 
Copak se spokojený a šťastný člověk ptá po smyslu života? Touží 
po smrti? Copak si naopak nestěžuje člověk nad jídlem bez chuti? 
Tak i Job si stěžuje, stejně jako to dělají zvířata, protože se dobře 
nemá. 

Zmínka v. 7 není jasná: Jde o narážku na Jobovu nemoc, jíž by 
si znečistilo jídlo? V originále pak je zmíněna „duše“ (možný 
překlad také: život), která by se jídla (konkrétně chleba) dotýkala 
– snad jde o vyznání čistoty Jobovi duše/života, takže by se ani 
nedotkl předchozích pro potenciální znečištění? 

V osmém verši Job projeví, že Elífaze poslouchal. Ačkoli 
neměl ve všem pravdu, i Job vzal Elífaze vážně a s úctou – stejně 
jako Elífaz Joba. Úmyslně užije Elífazových slov z Jb 4, 19 o 
rozmáčknutí Bohem jako mola. A přidá se k nim: Kéž bys měl, 
Elífazi, pravdu! Kéž by mě Hospodin rozmáčkl jako mola! 

V tom se skrývá dvojí: Nejprve Jobovo přání sice zemřít, ale 
z Boží ruky (posun z Jb 3!). Job tedy i nadále Hospodinu věří – i 
vnějším činem (srv. v. 10). I nadále i svým životem a smrtí! 
Dokonce natolik, že by právě z jeho ruky přijal smrt rád. Což však 

                                                      
1
 Dosl: „až slova jsou polykána“ 
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znamená také, až se k tomu Bůh rozhodne. Jak tomu u trpících 
bývá. Zároveň se v tom také prokazuje, že Elífazova slova přeci jen 
nějaký účinek na Joba měla – upomněla Joba na Hospodina jako 
spravedlivého, mocného, Všemocného. 

Druhé skryté: Tak pokud tedy má Elífaz pravdu, proč není Job 
rozmkáčnkut jako mol? Pokud má Elífaz pravdu, proč není Job 
rozmáčknut jako mol ani, když o to sám žádá? Jde tedy o 
zneplatnění Elífazovy teologie a postojů prostým poukázáním na 
objektivní realitu, která se právě děje: Job není rozmáčknut, ačkoli 
by měl být a sám po tom touží! 

Navzdory své bolesti by Job měl radost z takové události. 
Touha po smrti bývá v takových situacích běžná. Stejně např. u 
velmi starých lidí. Radost ze smrti by pro Joba byla tak velkou, že 
by překonala jeho obrovské utrpení – a tancoval by. 

I zde má Job pravdu, „nezatajil slova Svatého,“ jakkoli jsou 
obvykle ve společnosti vnímána jako tabu, nevhodná, nedobrá – 
totiž že člověk čas od času po smrti touží a vnímá ji jako 
vysvobození, nikoli jako nepřítele. 

V závěru první části se Job svěřuje, že prostě už nemůže. Není 
z kamene ani z bronzu. Nemá, kde by nabral síly vydržet… 

 
Job přechází do útoku 

… a tak se obrátí na své přátele. Elífaz sice radil, ale dost 
ostře. Tak se i Job stejně ostře obrací ke všem třem: Pokud se tak 
bojí Všemocného (srv. Jb 4, 12-17 + bázeň před Hospodinem jako 
základ jeho moudrosti), tak mají přece Jobovi prokazovat 
milosrdenství! (v. 14) 

Mají být věrní, ne jako vysychající potok a vypařující se 
koryta. 

Zde je opět potřeba se zastavit: 1) Tváří v tvář hluboce 
trpícímu člověku je vždy potřeba vzít vážně, co říká. Pokud si 
stěžuje, že to základní, co potřebuje, nedostává, nelze to jen tak 
přejít. I Job se v těchto slovech v první řadě svěřuje, že mu Elífaz 
vlastně vůbec nepomohl – i kdyby měl nakrásně ve všem pravdu. 
Minimálně proto, že Job je stále naživu, ani útěcha Božím 
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rozmáčknutím mu není dopřána. Jakkoli o ní Elífaz, dost výhružně, 
hovořil. 

2) Hluboce trpící však vnímá takřka výhradně emocionálně. 
Jobovi přátelé s ním totiž strávili sedm dní v tichu, mlčení a špíně. 
Cožpak to není milosrdenství? I nyní s ním hovoří, berou Joba 
vážně – cožpak to není milosrdenství? A čekali, až Job sám 
promluví, nijak se na něj „nevrhli“ se svými názory – cožpak to 
není milosrdenství? 

 I zde kniha Job odráží běžnou zkušenost: Silně trpící člověk 
není obvykle nijak příjemný společník. Job se nedopustí zlého – ale 
nenechá si všechno líbit. Není tedy nějakým uťáplým, mlčícím – 
jak to v takové situaci bývá. Job není vykreslen jako „hodný 
dědeček na obláčku.“ Nýbrž realisticky – trochu jako osina v p… 
patě. Jak bývají silně trpící lidé vnímáni… 

A skutečnost, že Jobovi přátelé toto snášejí, je opět dokladem 
jejich milosrdenství. Protože zůstanou a budou s ním hovořit dál. 
Neopustí ho. Ačkoli v Jb 8 hovořící Bildad trochu „vybuchne.“ Tak 
realistický je popis knihy Job! 

Job trpí tak moc, že nevidí, co dobrého mu přátelé dopřávají. 
Nebo to „jen“ vnímá jako nedostatečné – opět velmi realisticky a 
dle lidské zkušenosti.2 Doufá v pomoc třeba i vzdálenou – Téma a 
Šeba (= Sába) jsou oblasti na jihu arabského poloostrova. Tak moc 
Job vyhlíží a doufá v nějakou pomoc. 

Job je však Elífazem zklamán tak moc, jako by byly i zmíněné 
poetické „karavany“ z obrovské dálky. 

Job přece nechce nic velkého – v. 21-24. Ať ho přátelé prostě 
poučí – jenže musí mít pravdu! Nechce po nich pomoc materiální 
ani od nich nečeká záchranu (!) ze své situace. Job touží rozumět, 
chápat co a proč se mu to vlastně děje. Touží po ujištění, co a jak je 
a také bude. Proto žádá poučení. I zde velmi realisticky – jakkoli 

                                                      
2
 Zde je dobré zmínit, o co všechno ze sdělení a nuancí spisu přicházíme, když ho 

pouze čteme. Tj. když ho nevidíme jako dramatickou hru, jíž je. Neslyšíme a nevidíme 

nuance v tónech a zámkly a výkřiky a zalykání… V takovém podání by ledacos bylo 

mnohem zřetelnější. Proto je důležité biblické texty číst alespoň nahlas, i když jen pro sebe: 

Nejsou psány pro tiché samostudium, nýbrž pro hlasité předčítání. (To by se mělo odrážet 

také v alespoň trochu dramatickém přednesu při např. bohoslužbách) 
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nelze pomíjet základní biologické potřeby, obvykle hluboce trpící 
lidé touží více po něčem jiném (srv. také touhu po smrti): Po lidské 
blízkosti. Po ujištění. Po pochopení situace a podloženě-nadějném 
výhledu. 

Job v závěru vyčítá přátelům (ačkoli zatím hovořil pouze 
Elífaz – ale ostatní svým mlčením souhlasili!), že přímá slova 
mohou zjitřit ránu, ale pokud jsou pravdivá – pomohou. Jenže oni 
Jobovi jen domlouvají3. A v mnohém nemají pravdu. O to v utrpení 
nikdo nestojí. 

Proč chtějí Joba kárat za jeho slova? Copak neříká pravdu?4 
Copak mluví prázdně do větru? Vždyť ho nechávají stranou, 
jakoby ho zaprodávali! (v. 25-26). Job má pocit, že je pro své 
přátele jen objektem, předmětem, ne lidskou bytostí se svou 
důstojností, kterou přece právě pro stvořenost Bohem nemohou 
prodávat! 

A postaví proti „jejich“ slovům (mluvil pouze Elífaz, ostatní 
„jen“ mlčeli) svou spravedlnost. Trpící Job radí svým přátelům, ať 
si sami dají pozor na to, co říkají (srv. závěr spisu). Copak by právě 
Job mohl být v takové situaci „podlý?“ (dosl. „nespravedlivý;“ BKR: 
nepravost) 

Copak neprokoukne, právě v takové situaci, nepravdu a 
prázdné fráze a nesmysly – důvěra jimž vede do neštěstí? Vždyť 
něco takového se mu hnusí už na biologické úrovni (zde: 
jazyk/patro). 

 
Závěr 

Dnešní oddíl pokračuje v základním rozměru dramatické hry 
Job: Ukázat na pódiu jako v zrcadle, jak lidé jednají a hovoří, když 
někdo hluboce trpí. Ať už jsou v roli trpícího nebo přátel. Není 
však jen zrcadlem – jako všechny biblické spisy ukazuje nejen, co a 

                                                      
3
 Hebrejské j-k-ch lze překládat také jako: Potrestat, hádat se. Tedy: Proč mě 

trestáte? Proč se se mnou hádáte? Opět dobré zrcadlo takových situací! 
4
 Jde o citlivý okamžik v takových situacích, pokud se trpící v něčem zásadním mýlí. 

Pokud v banalitě, není na místě ho opravovat (srv. v. 3). V zásadním je však na místě 

opravit, dvojnásob pokud má daný omyl přímý vztah k současné situaci. Je však nezbytné 

učinit tak laskavě, jemně, láskyplně. Ne povýšenecky, blahosklonně nebo dokonce útočně. 
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jak je a „co ne,“ ale také „co ano.“ Je tak dobrým manuálem pro 
pastorační situace. Ačkoli ve formě spíše apofatické – „co ne.“ 

Job se cítí nepochopen. Oprávněně. Ale navzdory tomu 
zůstává společná půda, která umožňuje pokračování rozhovorů. 
Elífaz se v mnohém očividně mýlí, ačkoli (nebo protože?) má 
„vysokou školu životu“ – a Job to samozřejmě prokoukl. A je mu 
z toho trochu zle (v. 30) 

Tak přejde tváří v tvář ostrým slovům také do útoku: Proti 
prázdným frázím Elífazovým staví svou spravedlnost. Trpící Job 
dokonce varuje své přátele před tím, aby nespáchali nějakou 
podlost (v. 29). Jaká ironie, jaké převrácení situace! 

Po dnešním oddílu, který je spíše opět „emocionálním 
výlevem“ bude Job v další kapitole pokračovat racionálnější 
formou (obsah je i dnes velmi racionální!). 

 
Píseň: EZ408 – Všech věků mocný králi, 6-11. sloka + 

modlitba Páně 
Rozhovor 


