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Píseň: EZ623 – Důvěřuj se v Pána + modlitba; Oddíl 
k výkladu: Jb 13 

 
Milí, 
 
minulý týden jsme otevřeli rozsáhlou Jobovu odpověď jeho 

přátelům. Job si v ní nenechává líbit jejich útoky (zejm. Elífaze a 
Sófara) a vrací jim jejich slova – stejně, jako jsme je četli i dnes. 

Job nejen, že není hloupější než jeho přátelé, ale dokonce vše, 
co oni považují za „moudrost,“ je znalostí už polních křovisek a 
němých ryb. (Jb 12, 8) Svými řečmi tedy pouze prokazují, že 
nerozumí ani Jobovi ani jeho situaci. Ba dokonce ani sobě samým. 
Natožpak Bohu – žádnou moudrost zatím nepředvedli. 

 
Bůh 
Tak Job začíná stejně i dnes – nic, co jeho přátelé řekli, není 

pro něj nové ani neznámé. Není o nic zpozdilejší (tak proč se 
k němu podle toho chovají?). A pokračuje ve stejném obsahu, jako 
i dřív – obrací se k Bohu. 

Avšak zatímco dříve zejména s přáním zemřít nebo nikdy 
nebýt, nyní začíná převažovat touha po „soudním stání“ 
s Hospodinem.1 A na tomto soudu se před Bohem obhájit – čímž by 
„donutil“ Boha vyložit karty na stůl. Tak by mohl konečně 
pochopit, proč se mu děje takové utrpení a zlo. Závěr knihy Job 
ukáže, že ani Boží pravidla nejdou použít proti Bohu, k manipulaci 
s Bohem, k magii. Tak daleko však Job ani nezachází – jde mu o 
pochopení pravdy, Božích cest a způsobů. Na to dostane odpověď 
víc než dostatečnou. 

Tak i své přátelé upomíná na pozornost jeho slovům (v. 6). To 
je poznámka míněná zřejmě hlavně na Sófara – ten Joba 
„ušislyšně“ ani pořádně neposlouchal (srv. Jb 11). 

I pak však Job pokračuje s výčitkami svým přátelům: To chtějí 
obhajovat Boha? Chtějí vést jeho spor za něj? (v. 8) 
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 Možná také v reakci na nepochopení přátel a vzájemné neporozumění? 
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To je velmi závažný argument! Mnoho lidí se totiž pokouší 
právě obhájit Boha. Zejména tváří v tvář nepochopitelným 
situacím hlubokého utrpení. Jakoby to Hospodin potřeboval. Boha 
však nejen není nikdy důvod obhajovat, není to ani možné. 

Není důvod Boha obhajovat, protože to by znamenalo, že 
Hospodin učinil něco nedobrého, špatného, horšího než bylo 
možné. To je možné připustit jen uprostřed čiré spekulace a 
akademických mentálních cvičení, nikoli v poučeném 
náboženském rozhovoru. Avšak i uprostřed spekulací nakonec 
dojdeme, jsme-li dostatečně hluboce poučeni o světě i Bohu, ke 
stejnému – nedokážeme vymyslet lepší svět ani Boží řády, které ho 
spravují. 

Není navíc ani možné obhajovat Boha, protože takové jednání 
vyžaduje znalosti, které obhajovaný nemá – proto byli a jsou 
advokáti a právní poradci. Mimo právníků lidé znají už lidské 
zákony jen minimálně – stejně s Božími a teologickými odborníky. 
Tím méně se v nich pak běžní lidé vyznají – a tak potřebují zastání 
a radu. Obhajovat Boha je nesmyslné, protože nevíme víc a lépe, 
než zná Bůh. Taková snaha je projevem lidského hříchu pýchy a 
arogance – a Job ji vmetává svým přátelům do obličeje. 

 
Člověk 
A stejně jako jeho přátelé jim předhazuje, zda-li by oni obstáli 

před Bohem, když právě tím „bombardovali“ Joba?! (v. 9-11) 
Stejně jako Jobovi přátelé mu předhazovali, že musí být vinen, 
když teď trpí – a tedy musí jít o spravedlivý trest. Stejné, jen 
pravdivě a logičtěji, jim předkládá Job – Bůh trestá toho, kdo 
„jedná pokoutně a straní.“ 

To je sice pravda, ale hebrejský text říká něco odlišného a 
zásadnějšího: „Jistojistě vás ztrestá, pokud v tajnosti pozvedáte 
tváře.“ Tj. jde o narážku Sófarovy zcela mylné výtky Jobovy (Jb 11, 
4) a naopak zdůraznění, že Job, jakkoli je přesvědčen o své 
bezúhonnosti, svou tvář nepozvedá (Jb 10, 15-16 + Jb 9, 20-21). Na 
rozdíl od svých přátel, kteří se honosí tajnými Božími viděními 
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(Elífaz), moudrostí předešlých generací (Bildad) nebo lidovou 
„moudrostí“ (Sófar).  

Copak budou stát bez chvění před Bohem? Vždyť i Elífaz 
hovořil o strachu z blízkosti Boží, a to šlo pouze o vidění, ne o Boha 
takového, jaký je! (Jb 4, 12-19) Tak na co si to před Jobem hrají? 
Vždyť co říkají, je jako hlína (BKR: bláto; ČEP přesnější) – 
obyčejné, všední, každému dostupné, nezajímavé, měkké, nepevné 
a také jako popel – takřka bezcenné. 

 
Jak dál? 
A tedy ať zmlknou, ať může Job hovořit – a pak už bude 

Jobovi všechno jedno (v. 13). Zde připomeňme, že Elífaz se velmi 
slušně dovoloval hovořit (Jb 4, 1-2) a teprve reagoval na Jobova 
slova. To vše pak až poté, co s ním týden seděli v tichu uprostřed 
jeho utrpení a smutku. Na tento úvod nesmíme nikdy zapomenout! 

Ale jak už to tak bývá, je v diskusi rozohněných argumentů, 
protože o nejpodstatnějších skutečnostech lidského života, 
zapotřebí občas situaci uklidnit, umlknout, dát prostor. Nebo si o 
něj říct. 

A Job začne zostra: Chci nasadit svou kůži, svůj život. (v. 14) 
Hebrejský text i zde říká něco jiného – přesněji překládá BKR: Proč 
bych měl svými zuby trhat své maso a svou duši klást do své ruky? 
Ano, jde o otázku! Nejen tím je však význam posunut: Proč by měl 
Job trápit sám sebe svými ústy, proč by měl svůj život/duši vkládat 
do své ruky – když může do Boží? 

Ačkoli Bůh může Joba snadno zabít. I kdyby to však udělal, ba 
dokonce by Job propadl zatracení (v. 15), alespoň by dostal šanci 
na spravedlivý proces – mohl by se hájit. 

Vždyť Bůh je Jobova spása (srv. Bildadovo povzbuzení v Jb 
8!). Jakkoli tedy rozhodne, bude to dobré a dobro. O to nadějnější 
je Jobův výhled, když je k Hospodinu a ne k lidským vizím, 
zkušenostem, moudrosti. 

 
Slyšte! 
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A proto mají přátelé poslouchat (znovu opakuje!), když říká: 
Z čeho mě obviňujete? A kdo mě obviňuje? Vždyť kdyby mlčel, 
zemřel by – snadné je odsoudit (třeba i k smrti!) bez obhajoby, ba 
bez vyslechnutí druhé strany, druhé poloviny příběhu, 
obžalovaného vůbec. 

A tak Job prosí Boha pouze o dvojí: Aby se nebál – tj. aby 
strachem nebyla zkřivena jeho obhajoba, aby tak říkal nepravdu. A 
aby Bůh vzdálil svou ruku, vnímanou Jobem jako trestající. Opět ze 
stejného důvodu – aby Jobovým utrpením nebyla zkřivena jeho 
výpověď a tak pravda (srv. mučení jako prostředek k „získání“ 
doznání). 

Hlavní Jobovou řečí však opakovaně je: Odpověz mi, 
Hospodine.2 Zavolej mě, a já se ozvu. Vždyť čeho se Job dopustil? 
Nechť Bůh odkryje, čím je Job vinen! 

Copak chce Bůh jen tak postrašit odvátý list a suché stéblo – 
tak Job vnímá sám sebe, na rozdíl od svých přátel – k čemu by to 
Bohu bylo?! Nebo proč Joba tak trápí? Co by z toho mohl Bůh mít? 

I v závěru dnešního oddílu je však Job pokorný až skromný: 
Přiznává, že Bůh si na něj poznamenal ledacos trpkého, ledasjaké 
„hříchy mládí“ (srv. Ž 25, 7). Job se dokonce cítí jako ve vězení – 
s nohama zamknutými v kládě (srv. apoštola Pavla). Vždyť Bůh si 
„dělá poznámku“ o každé šlápotě, kterou Job vytvoří svými kroky. 

Člověk prostě nemá před Bohem šanci obstát, pomíjí jako 
přikrývka rozežraná moly – a v takovémto postoji a zbožností chce 
Job vést spor s Bohem. 

 
Závěr 
Job tedy nemluví formálně ani obsahem arogantně, pyšně. 

Neopírá se o svou zkušenost a zážitky, ani moudrost otců, ani svou 
vlastní moudrost, chytrost – opírá se o Boží zjevení. To je ten 
zásadní rozdíl mezi Jobovou poslušností Bohem zjevené teologie a 
mezi teologií jeho přátel, kteří jsou učedníky teologie přirozené. 

Proto se Job znovu a znovu ničím neprovinil, ba dokonce o 
Bohu mluví náležitě (Jb 42, 7). 

                                                      
2
 Na to lze zredukovat náležitost Jobova postoje na rozdíl od jeho přátel. 
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Není tedy nikdy nic špatného na lidském dovolávání se Boha. 
Naopak, právě po Boží odpovědi má člověk bažit a volat znovu a 
znovu – dvojnásob uprostřed vlastního nepochopení. 

Není nikdy nic špatného ani na lidské touze po pravdě a Boží 
spravedlnosti. Pokud jsou tyto nároky činěny v uvědomění, že 
člověk na nic z toho nemá právo. A nemá šanci na Božím soudu 
obstát – i Job to věděl! 

 
Píseň:EZ621 – Za ty, kdo hladem trpí a bídou + modlitba 

Páně 
Rozhovor 


