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13. 1. 2021: Píseň: EZ637 – Díky Bohu vzdejme + modlitba; 
Oddíl k výkladu: Jb 10 

 
Milí, 
 
na posledním setkání jsme se v Jb 9 věnovali první části 

Jobovy odpovědi Bildadovi. Protože Bildad v Jb 8 projevil větší a 
lepší porozumění Jobově situaci a dokonce i emocionální podporu 
místo „rad do života,“ došlo mezi Jobem a Bildadem k většímu 
souhlasu i porozumění. Tak i Jobova odpověď byla vstřícnější, 
přijala za své jak Bildadovo povzbuzení tak i některé jeho pointy. 
Jen některé, podstata Bildadovy theologie i víry je stejná jako 
Elífaze – jde o teologii přirozenou. 

 
Jobova odpověď pokračuje 
V druhé části této Jobovy odpovědi se Job jakoby vrací do 

předchozích kolejí: Opět stížnosti, touha po smrti a nebytí, 
vylévání bolesti. Jakkoli nám to už může přidat trochu otravné – 
věnujeme se spisu už měsíce – v perspektivě jednoho společného 
rozhovoru by cokoli jiného bylo podivné. Samozřejmě, že pár vět 
mezi Jobem a jeho přáteli nemohou zbavit Joba jeho hluboké, 
skutečné a velmi opodstatněné bolesti. 

Přesto je snad nápadné, že Jobův nářek je v dnešním oddílu 
už citelně slabší. Klidnějí, uvolněnější. 

A také zazní základní téma Jobova nářku: Proč se mnou, 
Hospodine, vedeš spor? (v. 2) 

 
Život ho omrzel 
Podstata Jobova nářku je zřejmá: Raději by zemřel. Život ho 

omrzel, v duši cítí hořkost. Avšak nepřichází ani Boží trest 
v podobě smrti – co se to tedy děje? 

Tak Jobovi nezbývá, než se domýšlet, že je snad jeho trest i 
vina větší – smrt by byla příliš lehkým trestem. A tak prosí Boha o 
to, aby Joba nepokládal za svévolníka. Dosl. za zlého, zkřiveného, 
daremného, zatraceného (hebr. r-š-a). Tj. neřeší se otázka Jobova 



2 

hříchu. To je důležité, protikladem spravedlivého není hříšník, 
protikladem spravedlivého je svévolník, zlý, daremný. Za takového 
nechce být Job Bohem považován – tj. za opak spravedlivého, 
dobrého. 

Pak přicházejí nejzákladnější otázky lidské existence: Proč? 
Proč Hospodin vede, z Jobova pohledu, spor s Jobem? Proč trápí a 
týrá Joba? Proč Job trpí? 

Ne všechny otázky „proč“ jsou zodpověditelné. Řada 
odpovědí pak člověka neuspokojuje – rád by, aby odpověď byla 
jiná. Tím častěji člověka trpícího – proč trpím? Zasloužil jsem si to? 
A když ne, proč tedy trpím? 

Zákeřnost hříchu a zla, které pak působí utrpení, je však 
zejména v tom, že jednou vpuštěny do světa si dál „žijí“ vlastním 
životem: Tím, že bližnímu ukradnu jeho výplatu, způsobím utrpení 
nejen jemu samotnému. Také jeho blízkým – rodině, dětem, 
rodičům. Může kvůli tomu skončit dokonce v exekuci. A pak ve 
vězení. A po vězení už ho nikdo nezaměstná… a dál se nabaluje 
„sněhová koule“ hříchu valícího se dolů z kopce. Kvůli, v lidských 
očích banální, loupeži třeba i na několik generací. 

A tak u mnohého utrpení nedovedeme dohledat původce. 
Mnoho současných problémů a utrpení vyrůstají z činů a 
rozhodnutí starých desítky, stovky, tisíce let. A od té doby se 
nabalují, rostou, komplikují a ubližují čím dál víc. Bible pak hovoří 
o vpuštění hříchu a zla do světa již od počátku lidstva – v Gn 3. 

Tak trpící často vnímá své utrpení jako nezasloužené a nefér. 
Někdy pravdivě, jindy ne. A jeho bližní jeho utrpení jako trest za 
něco, co nechce přiznat ani sobě ani jim (srv. Elífaze!). A tak místo 
umenšení sněhové koule hříchu, a tak utrpení, naopak opět 
naroste. 

Tak ani Job nechápe, protože Bůh není náladovým despotou – 
proto nesrozumitelnost situace: Copak Bůh hodnotí jako člověk? 
Dívá se jako člověk? Vůbec má tak omezeně vyvinuté oko jako 
člověk? (v. 4) Copak žije a smýšlí krátce, krátkozrace a nepoučeně 
jako člověk? (v. 5+6) To se prostě chce Bůh člověku mstít, 
ubližovat – protože prostě může, jako člověk? 
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Protože Job není svévolníkem (v. 7). Pozor, ne že Job se za něj 
nepovažuje nebo si něco myslí, Job vyslovuje tuto tezi s nárokem 
na objektivní pravdivost. A z úvodu této divadelní hry víme, že má 
pravdu! Job tedy staví svou objektivní nevinnu a spravedlnost 
proti nezaslouženosti utrpení, které prožívá. 

Ačkoli zároveň přiznává, že ať tak nebo onak stejně nemůže 
nikdo vysvobodit z Boží ruky. Job tedy zůstává věrný Hospodinu, 
hovoří o něm pravdivě a skutečně, jakkoli se to Jobovi opět nehodí. 

 
Vždyť Bůh Joba stvořil 
O to nepochopitelnější je pro Joba situace, když nejenom, že 

se před Bohem ničím neprovinil, ale Bůh sám přece Joba stvořil! 
(v. 8-12) Proč tedy teď Joba trápí a mučí – snad proto Hospodin 
Joba stvořil? Aby ho mučil, jako děti pitvají mouchy a motýly? 
Proto Joba hnětl, tvaroval, formoval a oblékal do kůže a masa? 

Jenže to zase nedává smysl – stvoření do života je přece 
Božím milosrdným činem. Jak to je znát u takřka všech dětí, které 
mají skoro automaticky radost ze života.1  A navíc provázel 
Hospodin svým milosrdenstvím Joba i v jeho životě – proto se mu 
tak dobře dařilo, vyznává Job. (v. 12) 

Tak proč teď tohle všechno? 
Ačkoli Bůh sice je ve střehu proti lidskému hříchu (v. 14), Job 

se přece žádného nedopustil (v. 15). Dokonce „pro jistotu“ 
obětoval nadmíru i za své děti (Jb 1). Tak proč? 

Ale ani o své spravedlnosti nehovoří Job pyšně (v. 15). Pokud 
by tomu tak bylo, automaticky by okamžitě přestal být 
spravedlivým před Bohem. Nelze být pokorným a pyšným 
zároveň. Nelze se sklánět před Hospodinem a být pyšným. Nelze 
být spravedlivým v Božích očích a nevidět svou hanbu a pokoření 
před Bohem (v. 15+16). Jak křesťanský pohled! 

Prvním a posledním krokem lidské víry biblickému 
Hospodinu je přijetí toho, co Bůh činí, chce, přeje si. Proto jde o 

                                                      
1
 Výjimkou jsou děti, kterým nejsou dopřány základní potřeby materiální ani 

vztahové. Naopak často radost ze života a bytí projevují i děti tělesně i duševně postižené 

nebo trpící vzácnými zvláštnostmi – například srdcem mimo hrudní dutinu. 
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víru – že Bůh ví, co a proč a jak a bude to k dobrému. Tak Job 
dosvědčuje postoj Abramův (Gn 12) i předznamenává postoj 
Kristův. Nelze být pyšným a zároveň Hospodinovým věrným! 
Nelze nepřiznávat si svou hanbu, pokoření, nedostatečnost, hřích 
před Hospodinem a přitom se tvářit jako jeho věrný. Jako 
spravedlivý. Jako bez viny.2 

A tak i Job končí svou odpověď Bildadovi zoufale, bez 
odpovědi, bez porozumění o které mu v jeho nářku jde: Kdybys mě 
býval raději nechal zahynout v matčině lůně, Hospodine, než abych 
se tohohle dožil. Než abych zažil, jak strašně moc nechápu, 
nerozumím, ačkoli jsem ti přece věrný (v. 18). Ba ještě „lépe“ – 
kdyby býval Job nikdy nebyl (v. 19). 

Ale i v tomto zoufalství si je dobře vědom, že Hospodin je mu 
blízko (v. 20-22). Ačkoli v tuto chvíli by Job byl raději, aby mu 
nablízku nebyl – pak by snad, v tom krátkém čase, než by 
v opuštěnosti Bohem zemřel, alespoň trochu pookřál. 

I v tom zůstává zřetelná Jobova věrnost zjevujícímu se Bohu. 
 
Závěr 
Navzdory povzbuzení a porozumění se Job opět propadá do 

hloubky svého utrpení a bolesti. Opět jde o velmi realistické a 
dobře známé vykreslení reality trpícího člověka. Pár vět, jedno 
setkání toto prožívání nemohou zásadně změnit. To vyžaduje čas. 
Vytrvalou blízkost a podporu také lidskou. Také však nábožensky 
pravdivou. První z těchto však Jobovi přátelé naplňují! Druhou pak 
jen zčásti. 

Job však i nadále zůstává věrný Hospodinu – což vyžaduje 
také bezprostřednost této víry a vztahu, jak je čteme v jeho 
formulacích (a Sófar se na něj pro ně oboří). Ne jen racionální 
postoje, ale také emocionální nasazení a risk hlubokého vztahu 
s jinou bytostí. Hospodin je Bohem živým a osobním, tak mu vždy 
jde o vztah s člověkem také živý a osobní. 

Příště nás čeká první promluva Sófarova – opět divoká, 
hněvivá, ostrá. 

                                                      
2
 Srv. podobu i obsah eucharistické liturgie. 
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Píseň: EZ636 – Z tvé ruky, Pane můj + modlitba Páně 
Rozhovor 


