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Píseň: EZ178 – Krásná je modrá obloha; 1.-5. sloka + 

modlitba; Oddíl k výkladu: Jb 12 

 

Milí, 

 

minulý týdne jsme se věnovali první řeči třetího Jóbova 
přítele – Sófara Naamatského. Ten se pustil do Joba ještě ostřeji 
než Bildad – také však méně pochopil. Sófar již hovořil útočně, 
často navíc neopodstatněně – Joba ani neposlouchal, natožpak aby 
ho pochopil. Jeho „citace“ Jobových slov je mylná – v. 4. 

Tak i Sófarovy „rady“ Jobovi jak se zachránit z dané situace 
nemohli být v této situaci pravdivé. Jakkoli obecně jim není důvod 
ubírat platnosti. 

I Job v dnešním oddílu vyznává stejný obecný obsah a základ 
jako Sófar – nedosažitelnost, nezastavitelnost Boží. 

Sófar však hovořil jako „rádce,“ který si chce prosazovat svou, 
aniž by byť jen poslouchal toho, jehož slova chce vyvracet. 

 
Job si to líbit nenechal 

Job si však ostrá Sófarova slova líbit nenechal. I v tom je opět 
realismus vykreslení situace hluboce trpícího člověka – někdy už 
jeho blízkým dojde trpělivost nebo se ho dotknou ve svém 
neporozumění – a najednou se z něj vzedme vlna stejného hněvu a 
tvrdých slov. 

Tak Job, s obrovskou ironií, ukazuje svým přátelům, že jejich 
„moudrost“ je zcela běžnou znalostí. Že není zpozdilejší. Že zná 
stejné – ba dokonce lépe než oni! A tak že se smrtí „mudrců“ 
Elífaze, Bildada a Sófara, jejichž moudrost je však lidovou 
moudrostí a běžnou znalostí, „vymře moudrost Božího lidu.“ Tj. že 
nadutý a „prázdná mluvka“ není Job, jakkoli je právě z toho znovu 
a znovu obviňován, nýbrž právě ti tři, kteří ho z toho obviňují. 

I já jsem zdůrazňoval, že v obecnosti říkají všichni tři také 
pravdivá slova. Ale právě v obecnosti, tj. v něčem, co přece vědí 
všichni. A dokonce to ještě lépe než člověk vědí zvířata, ryby, 
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dokonce i křoviska – předhodí svým přátelům zrcadlo jejich 
„moudrosti“ Job. 

Avšak s tímto Jobovým hněvem přišlo něco, čeho si je snadné 
nevšimnout. Něco, co i psychologové běžně popisují jako pozitivní 
vystoupení z „jobovské“ situace. V celé odpovědi Joba Sófarovi 
nezazní jedinkrát přání zemřít. Tj. nejen v dnešní kapitole, ale ani 
v kapitole 13. ani 14! 

I psychologové dobře dokládají, že hněv je lepší než 
zoufalství, beznaděj, letargie, apatie, rezignace. Hněv je totiž 
překvapivě produktivní – vyburcuje k akci. Často ke špatné, 
násilné, neoprávněné. Ale často k dobré – už prostě bylo dost 
posměchu, ubližování, ponižování, nerovnosti, zneužívání, 
povyšování. Jako je tomu v této Jobově odpovědi. Jako je tomu u 
Božího hněvu – a tak u každého spravedlivého hněvu. 

Tato pozitivní změna v Jobovi však není a nebyla Sófarovým 
úmyslem. Jde o nechtěný vedlejší produkt jeho útočnosti, 
omezenosti a nepochopení. Možná jde také o Boží milost 
převrácení tohoto zla v dobro. Ale člověku v jobovské situaci i toto 
přejme – nadechnutí se mimo vytrvalou depresi, zoufalství, 
nesmysl, bezcennost. Najednou se Jób, který ještě před chvílí chtěl 
zemřít, zastává sám sebe – a tak dokládá sebeuvědomění vlastní 
hodnoty – skrze Boží pohled! 

 
Kritika lidství 

Tak Job kritizuje své přátele (v. 4), kteří se mu do tváře 
honosí mystickými zkušenostmi (Elífaz) a znalostí „Boží 
moudrosti,“ ale přitom v nich není ani zrnko Božího milosrdenství 
a pochopení (s výjimkou Bildadovy první řeči!). Dokonce se Jobovi 
až posmívají – a mají se za spravedlivé, bezúhonné. Copak takový 
je Bůh? 

Smýšlí snad Bůh o zániku pohrdavě, nebo mu není jedno (srv. 
Sodomu a Gomoru, lítost nad Saulem, nad tresty svého lidu ústy 
proroků…)? 

A tak Job správně kritizuje všechny, kteří ze své zrovna-
spokojené situace popouzejí Boha i lidi pohrdáním, povyšováním 
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se nad trpící. Protože se mají za lepší, chytřejší Boha. Nebo „jen“ za 
Bohu rovné. Ale Boží milosrdenství, shovívavost, náklonnost právě 
trpícím, otrokům, chudým, vdovám a sirotkům jim zcela chybí. 

A tak Job přátelům předhodí, co moderní člověk nesnáší – 
jaký je Bůh, co dělá a jak jedná, vědí dobře i zvířata, němé ryby, 
dokonce i „bezcenná“ křoví. Tj. vůbec ne, jestli Bůh je, to je zcela 
jasné a samozřejmé. Ale jaký je skrze jeho činy – tj. dobrý stvořitel. 
Když tohle vědí i křoví a ryby a dobytek, jak to, že si lidé uzurpují 
znalost Boží moudrosti, ale dobro od nich ani neslyšíme, ani 
neznáme v jejich činech? Nebo, hůře, uzurpují si modloslužbu, že 
Bůh není? 

A tak Job kritizuje také lidský zvyk, že „moudrost přece 
přichází s věkem.“ Že mladý nemůže být ani moudrý, ani rozumný 
– tato lidová moudrost je živá dodnes. Také proto, aby si starší 
generace nemusela nechat líbit kritiku ještě jen málo světem-
zkřivených, mladších. 

Vždyť je přece tolik starých bez rozumu a bez moudrosti! 
Copak to není zřejmé? Copak tedy není zřejmé, že není žádná 
přímá úměra mezi věkem a moudrostí? V tom případě tedy může i 
mladý být moudrý – dokonce moudřejší kmetů. Protože zdrojem 
moudrosti není věk, nýbrž Bůh. Bůh dobrý, který svou moudrost 
svobodně nabízí každému. 

Tj. dobro není z člověka. Člověk nemá na jaké své „úspěchy“ 
být pyšný. Vždyť drtivá většina z nich je vykoupena krví 
nevinných. Silně poškozeným životním prostředím. Otrockou prací 
bližních. Zaplacena těmi nejubožejšími. Jak je to v 21. století 
bolestivě, neoddiskutovatelně nápadné. 

 
Vyzdvižení Boha 

Co tedy má smysl? O co se opřít, když lidství je hluboce 
zkřivené hříchem – naše „úspěchy“ ničí vzduch a vodu a zemi, bez 
nichž nemůžeme žít? Když lidská „moudrost“ je běžnou znalostí 
polních křoví? 

Job nabídne Boha. Stejně jako Kazatel. Jako Přísloví. Zde však 
v jeho nezvratitelné moci. Stejně jako o ní mluvil před chvílí Sófar. 
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Boží boření nikdo nezastaví – ani Abrahamovi se to nepovedlo! 
(srv. Gn 18, 16nn) Ani Ježíšovi (srv. Mt 23, 37nn + Lk 13, 31nn)! Za 
kým Bůh „zavře dveře,“ ty nikdo neotevře (srv. egyptského 
faraona za Mojžíše). 

Když se rozhodne, že nebude déšť, všechno zemře (srv. hlad 
za Abrahama, Izáka, Jákoba v Zaslíbené zemi!). Když vypustí 
ničivou sílu záplav a dešťů, spláchne i zemi (srv. Potopu světa). 

Avšak protože tato nezastavitelná moc a síla je rámována, ba 
předcházena, Boží moudrostí (i zde u Joba), tak je právě u Boha 
také pohotová pomoc (v. 16). Protože je Bůh zdrojem moudrosti, 
patří mu i ti, kteří chybují. I ti, kteří aktivně, vědomě činí zlo – 
„svádějí.“ Boží moc, jakkoli strašlivá a nezastavitelná, tedy není ke 
zlu a utrpení – jak překvapivé slovo právě od Joba v jeho situaci, 
uprostřed jeho vlastního hněvu! 

Boží moc se však týká také člověka a jeho společnosti a 
politické hierarchie. O tom mluví Job ještě déle – o 
nedotknutelnosti vládců politických nebo náboženských totiž 
panuje mnoho pověr a bludů dodnes. 

Ani rádcové, poradci, šedé eminence nebo lobbisté nejsou 
mimo moc Boží. Právě ti jsou jako první odváděni nazí – tj. 
s posměchem a ponížení. Ani soudcové nemohou na Boha 
chytrácky, legalisticky, pohansky nebo podplaceně vyzrát – jejich 
rozhodnutí má Bůh za ztřeštěná. Z králů činí svobodné, a tak 
dobré, vládce právě on – rozvazuje jejich pouta různých hloupých 
a falešných rádců a lobbistů, také pouta tlaků jiných národů a 
králů. Také vlastních zájmů a eg. 

Uniknout však nemohou ani kněží. I kdyby ze sebestaršího 
rodu – srv. apoštolskou sukcesi nebo kněze z rodu Áronova. 
Z Božího rozhodnutí je snadno potká stejný osud jako rádce – 
posměch, odvedení, ponížení. Bůh také odnímá řeč všem, kteří se 
mají za „spolehlivé“, spíše „věrné“ (tj. Bohu) – kteří toho mnohdy 
namluví mnoho, ale učiní prmálo! A dokonce ani stáří samotné 
není před Bohem žádným argumentem – mnozí starci jsou bez 
kapky soudnosti (dvojsmysl!). 



5 

To vše odráží jistě také vzpomínku na dobytí Jižního Israele 
(„Judska“) Babylóňany. Kteří právě přední skupiny israelského 
lidu odvedli v poutech, svázané, ponížené, nahé. Pokud je rovnou 
neusmrtili. Ale zrcadlí se v tom také běžná lidská zkušenost jiných 
válek, stejně jako mnohá lidská přání vůči farářům, kněžím, 
soudcům, rádcům a králům – často totiž křivákům, podvodníkům, 
zrádcům Boha, tyranům. A tak zní v Jobových slovech také 
nenápadné slovo varování jeho třem přátelům, kteří se právě za 
rádce mají velice. Ačkoli co říkají, vědí všichni – včetně 
nejposlednějšího křoví. Jakou hodnotu tedy mohou mít jejich 
rady? 

A tak padají před Bohem také národy a pronárody a velmoce. 
Kde je sláva Asýrie, Babylóna, Persie, Říma, Rakouska-Uherska, 
Sovětského svazu? 

Protože by však vládcové mohli být dle v. 18 vnímáni jako 
výjimka, jim patří závěrečné slovo dnešního oddílu – končí 
v pustotách bez jakékoli cesty, pokud se tak rozhodne Bůh. Pokud 
se neřídí Božím slovem (srv. 1Sam 12, 13-15). Jako to dosvědčila 
většina králů obou částí Israele – ba ještě jednotného. Ale také 
králů a vládců ostatních: Tápou jako opilí ve tmě, nevidí jedinou 
cestu, motají se v pustině bez rozumu. 

 
Závěr 

Hněv je produktivnější a lepší než zoufalství, beznaděj, 
apatie. Dokládá to i Jobova dnes započatá řeč. Pokud je navíc hněv 
rámován Božím primátem, pak pomáhá rozložit, „dekonstruovat,“ 
mnohé lidské pověry, bludy, falešné víry a modly. Třeba vládců, 
knězů, rádců, lobbistů, velmocí nebo národů. 

Tak Job prokazuje, že nejen zná vše, co zatím přednesli jeho 
přátelé. Ale zná to lépe, hlouběji, přesněji, osobněji. A nadějněji. 
Ale protože ho jeho přátelé znovu a znovu napadají a obviňují 
(navíc bez důkazu!), tak jim vmete do tváře jejich pokrytectví, 
nabubřelost, aroganci a „moudrost.“ Vždyť každá ryba zná, co 
zatím řekli. 
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Protože Job však je spravedlivý, nabídne kromě negace („co 
ne“) také pozitivní („co ano“) – Boha. Ke kterému se sám obrací 
znovu a znovu v každé své řeči. Ke kterému volá od počátku. Místo 
aby se obracel k lidské až lidové moudrosti a zbožnosti svých tří 
přátel. Vždyť jejich „moudrost“ zná každý… 

 
Píseň: EZ178 – Krásná je modrá obloha; 6.-8. sloka + 

modlitba Páně 
Rozhovor 
 

 


