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Píseň: EZ293 – Čas radosti, veselosti, 1. sloka + modlitba; 
Oddíl k výkladu: Jb 9 

 
Milí 
 
na posledním setkání jsme se věnovali první řeči Bildada 

Šúchského. Ten ve své první řeči „vybuchl“ kvůli Jobovým slovům 
(Jb 8, 2-3). Ve svém hněvu obvinil Jobovy syny z toho, že si za svou 
zkázu mohli sami (Jb 8, 4). Ale ve většině toho, co říkal, měl 
pravdu. 

Ano, Hospodin nekřiví právo ani spravedlnost (Jb 8, 3), 
„současná“ generace zapomněla na mnoho moudrého těch 
předešlých (Jb 8, 8-9), ale ani tato moudrost nemůže člověka 
zachránit – to může pouze Bůh (Jb 8, 20). A dokonce Bildad Joba 
povzbudil, podpořil, připomněl mu nadějný výhled Boží milosti (Jb 
8, 7+20-22). 

Bildadova slova nadějného výhledu budou nakonec splněna 
(Jb 42). 

 
Porozumění 
Zejména pro Bildadovo povzbuzení začíná dnešní část Jobovy 

odpovědi Bildadovi souhlasem (Jb 9, 2-20). To je překvapivá 
změna situace! Mezi Elífazem a Jobem nastal okamžitý konflikt, 
k vyjádřenému souhlasu nedošlo, z Elífazových slov mohl Job 
přijmout pouze jednu pointu – obracet se hlavně k Bohu. 

A nyní, po „výbuchu“ horkokrevného Bildada přichází 
souhlas a porozumění. Překvapivé! Obvykle čekáme, že to budou 
klidná slova „zkušených“ a „moudrých“ absolventů „vysoké školy 
života.“ Ale nyní je to emocionální řeč Bildadova, díky které 
dochází k souhlasu mezi Jobem a jeho přáteli. 

Také proto, že uprostřed této, snad mladické, emocionality je 
to teprve Bildad, kdo Joba povzbudil. Kdo zohlednil také 
emocionální, nejen racionální stránku Jobovy situace. A kromě 
„chytrých“ rad nabídl alespoň část toho, co hluboce trpící člověk 
potřebuje: Naději. Povzbuzení. Pozitivní perspektivu a výhled. 
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Které jsou pravdivé – iluzorní, falešné, povrchní nebo frázovité 
výhledu by Job, jako každý trpící, okamžitě prokoukl. 

 
Teologie 
Tak v dnešním oddílu zazní jen jediné Jobovo slovo o touze 

zemřít (v. 21). I to je veliká a pozitivní změna celé situace! 
A zazní velmi, velmi základní a podstatné teologické teze – 

navíc v souhlasu s Bildadem. Ano, nikdo není a nemůže být před 
Bohem spravedlivý (v. 2+20). To vyznává Job, ačkoli právě za 
takového byl označen v úvodu této divadelní hry (Jb 1, 1). Ano, 
není před Bohem člověka bez hříchu, nikdo si nemůže nárokovat 
spravedlnost – dokonce ani ti, kteří by takovými byli shledáni 
v Božích očích! 

A tak Hospodin není povinen člověku odpovídat (v. 3). Že tak 
Bůh činí je jen a jen jeho milost. Žádný člověk na Boží slovo ani 
odpověď právo nemá. 

Tak se Bohu nejde ani vzpírat – tedy úspěšně. Lze Boha 
odmítat, žít, jakoby Ho nebylo i jednat proti Boží vůli. Ale vždy 
neúspěšně. Jak to poznají i Jobovi přátelé. Jak to prokázal Bůh ve 
svém vánočním vtělení. I skrze naši současnou nenápadně roste 
Boží království v tomto světě. 

Plně mu podléhá i země, nebesa a slunce – nejmocnější 
božstva starověku (snad ještě s moři). I ty se plně a bez výjimky 
řídí Božími řády, jež uložil svému stvoření. A nemohou se jim nijak 
vzepřít.  

A zároveň je nesmírně nenápadný. Uprostřed vší moci, 
velikosti, spravedlnosti a svatosti je Bůh nezachytitelný – pokud si 
sám nepřeje něco jiného (v. 11). I kdyby procházel těsně kolem 
nás, ani ho nepostřehneme. Jak vánoční zvěst!1  

A kdyby se snad Hospodin rozhodl se něčeho nebo někoho 
zmocnit silou, mocí, násilím – kdo by ho zastavil? Kdo by ho 
donutil to vrátit? Kdo by mu byť jen řekl „co děláš?“ 

                                                      
1
 Zřejmě jde také o vzpomínku na Ex 33, 21-23, kde je Mojžíšovi dopřána výjimka 

z této skutečnosti. Nebo také na 1Kr 19, 8-13. 
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Bůh je tak strašlivý, že i pomocníci netvora se musí Bohu 
poklonit. Zde však v hebrejštině slovo rahab. Tedy ani livjátán, ani 
sátán – ačkoli i ti se musí před Bohem sklánět. Spíše než nějaká 
konkrétní postava je zde myšlen význam tohoto slova – jako u 
sátána. Rahab totiž znamená „pýcha.“ Tedy: I pomocníci pýchy se 
musejí sklonit před Bohem. 

Jak by tedy mohl před takovým Bohem obstát Job? Jak by 
mohl Hospodinu odpovědět jinak než prosbou o milost (v. 15)? I 
tak tomu bude v závěru spisu (Jb 42). 

Nic z těchto vyznání a vědomostí však neruší Jobovo utrpení. 
Ani nemá. A tak i Job vyznává, že pokud by i Bůh skutečně 
bezdůvodně rozmnožoval Jobovy rány (a posluchači vědí, že tomu 
tak takřka je), stejně s tím nikdo nic neudělá. 

A tak je závěr první části stejný jako úvod – i kdyby Job 
objektivně byl spravedlivým, jeho přirozenost mu nedovolí to 
rozpoznat ani vyslovit. Což je vlastně dobře – jinak by projevil 
pýchu. A tak by sám sebe prohlásil za svévolníka a křiváka. 

 
Změna 
Do toho zničehonic vpadne v. 21. Trochu matoucí po v. 20. 

Jde o jemnou nuanci: Spravedlivý není to samé jako bezúhonný. 
Spravedlnost je záležitost nejen neprokázání zla – tj. nezprotivení 
se Boží vůli. Právě tím je bezúhonnost. Spravedlnost je také aktivní 
činění Boží vůle – navíc plně a se vším všudy. Bezúhonnost je tedy 
pouhým neporušením zákona. Spravedlnost je jeho aktivním 
naplňováním.2 

Avšak doslova jde v tomto verši o „aplikaci“ této nuance. 
Doslova přeložen totiž zní: „Já bezúhonný nevím, má duše 
odmítám můj životy.“ Nejprve tedy Job znovu dotvrzuje, jak se mu 
pletou slova (Jb 6, 3). Avšak zároveň si dává pozor, aby sám sebe 
neoznačil ani za bezúhonného. Avšak neoznačuje se ani za viníka – 
sám neví, jestli bezúhonným je nebo není. Opak by byl pýchou 

                                                      
2
 Je celá řada pozitivních Božích řádů a příkazů, nejde zdaleka jen o zákazy! 
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Tímto veršem také Job znovu upadne do depresivní nálady: 
Je to jedno, jestli je spravedlivý, bezúhonný nebo ne (v. 22). Vždyť 
z Boží ruky zemře takový i makový. 

Hloubka Jobova utrpení a smutku je dobře nápadná ve v. 23 – 
ne snad, že by se Hospodin posmíval něčímu zoufalství, ale i kdyby 
tomu tak bylo, je to jedno. Nikdo s tím totiž nic nenadělá (srv. v. 
12). Nejde tedy o popis skutečnosti, ale pokračování dalšího 
Jobova emocionálního „výlevu.“ 

Stejný význam má i v. 24: Job vyslovuje ukrutnou 
nespravedlnost lidského světa. A pokud to není Bůh, kdo skrývá 
tváře soudců, kteří stále znovu rozhodují křivě a nespravedlivě, 
kdo potom? 

A pak už se Job vrací do dobře známých kolejí – ale přeci jen 
slaběji. Snad také pro opakované vylévání své bolesti. Snad také 
pro povzbuzení a porozumění si s Bildadem: Jobovy dny utekly, 
aniž by si všiml (v. 25+26; jak běžné vyjádření i dnes!). 

I kdyby si s Kazatelem řekl, že bude situaci vnímat jinak (Kaz 
2), že si bude užívat radostí, radovánek a dobra – i to je pomíjivost. 
Hned by Joba přepadlo lekání a trápení, protože lidská 
emocionalita nemůže nic změnit na objektivní situaci lidského 
hříchu před Bohem (v. 26). 

Ve verších 30-31 pak slyšíme názvuk opět žalmu (stejně jako 
v předchozí kapitole) – tentokrát žalmu 51, 9.3 

V závěru se však vrací základní pointa zjevené teologie – 
oproti teologii přirozené – Bůh je naprosto jiný než člověk. Není, 
kdo by se mohl povznést jako soudce nad člověka i Boha. Není 
totiž vyššího a lepšího Hospodina. Kéž by tedy on sám odňal od 
Joba svou trestající hůl (srv. Př 13, 24) i svou strach-budící 
spravedlnost. 

Protože pak by se Job Boha nebál. Ale nyní je tomu naopak. 
 
Závěr 

                                                      
3
 Celá Jobova řeč 9. kapitoly je vlastně přeformulováním tohoto žalmu – v úvodu 

žalmista vyznává, že se zrodil v nepravosti a hříchu. Tj. že je hříšným od narození. Ale 

nepřestává se obracet k Božímu smilování. 
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Job už je klidnější. Stále ještě jím zmítá jeho bolest, smutek, 
ztráta. Ale již mnohem mírněji. Jen jednou a krátce, až úsečně, 
zmíní touhu po smrti. Jinak se vrací k základům teologie, tj. 
poznání Boha z jeho zjevení. (Souhlas s Elífazem!) 

Takový vliv má pravdivé a moudré slovo. Takovou sílu 
změnit vnímání má souhlas a porozumění mezi trpícím a přítelem. 
Byť i zde zatím jen nakrátko – Jb 10 bude plný Jobova lkaní i touhy 
po smrti. 

Přesto je však situace mnohem lepší než po slovech 
Elífazových. 

 
Píseň: EZ293 – Čas radosti, veselosti, 2+3. sloka + modlitba 

Páně 
Rozhovor 


