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Píseň: EZ329 – Nevinnost přemilá + modlitba; Oddíl 
k výkladu: Jb 15 

 
Milí, 
 
na posledním setkání jsme dokončili Jobovu rozsáhlou 

odpověď všem třem jeho přátelům. Job se v ní vymezoval proti 
lidské a lidové „moudrosti,“ kterou mu předkládali jeho přátelé 
jako „útěchu.“ Bohužel šlo spíše o útoky, napadání, obviňování 
Joba. Tak i Job se postavil proti takovéto „podpoře“ a „soucitu“ 
uprostřed nezměrného utrpení: Co mu přátelé říkali, to vše zná. 
Není zpozdilejší. Jeho přátelé neprezentovali nic zvláštního, 
neobvyklého – naopak, vyslovovali všem známé, a tak vlastně 
k ničemu vzhledem k Jobově výjimečné situaci. 

Proti takové moudrosti Job postavil své opakované 
dovolávání se přímo Boha. Proč se přeci obracet na člověka, když 
se kdokoli může obracet k Bohu? 

Došlo také ke změně – Jobova přání zemřít, nebo rovnou 
nikdy nebýt, velmi ustoupila ze scény. 

 
Elífazova druhá řeč 
Na to vše a další navázal Elífaz Témanský svou druhou řečí. 

Stejně jako Job reagoval útočně na útoky jeho a jeho přátel, tak i 
Elífaz pokračuje v kolotoči útočné konverzace: Job mluví do větru, 
břicho má naduté větrem. 

 Ba co hůř, podle Elífaze se Job obhajuje řečmi a slovy, která 
k ničemu nejsou. Tak se hned v úvodu této řeči projevuje, proč 
Elífaz a Job nemohou nikdy nalézt shodou – leda by se zásadně 
změnil náboženský postoj jednoho z nich. Job totiž zejména volá 
k Bohu, touží po Boží odpovědi, Božím vysvětlení celé situace. A to 
Elífaz označuje za „řeči, které neprospějí.“ 

Pochopme – Elífaz říká, co by řekla většina lidí. Kolik 
požehnaných bylo na světě, že slyšeli přímo hlas Boží? Tak málo, 
že je přece zbytečné se o to pokoušet. Praktičtější tak je obrátit se 
k lidské tradici. I mnozí křesťané nabádají ke stejnému! 
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Není tedy divu, že budou i tato slova označena za „nenáležité 
mluvení“ o Bohu (Jb 42, 7). Z Božího pohledu je vše, kromě 
spoléhání a obracení se na Hospodina, v lepším případě chabou 
náhradou, v horším případě naprostým omylem. Často dokonce 
bludem a herezí – mnozí se nechtějí obracet k Bohu, aby se k němu 
obraceli ani ostatní, aby nám náhodou Bůh nezačal mluvit do 
našich systémů, spokojenosti, do oblastí, které mu, podle nás, 
nepřináleží. 

Tak zásadní je tedy rozdíl mezi Elífazem a Jobem. Mezi 
věřícím přirozené theologii a věřícím theologii zjevené. Mezi 
spokojenými v lidských tradicích a jejich výkladech (Bible!) a těmi, 
kteří hledají živého Boha. 

 
Útoky 
A tak pokračují Elífazovy útoky. Protože dovolávání se živého 

Boha je pro něj „k ničemu“ a k „neprospěchu,“ obviňuje právě Joba 
za porušování bázně Boží. Právě Joba obviňuje ze „zabraňování 
činit modlitby k Bohu“ (BKR). Právě Joba, který dělá v první řadě 
právě to, čemu má, podle Elífaze, bránit! 

Tím hůř, když právě Joba obviňuje ze svévolných slov, 
z nepravosti, z chytráckého jazyka. Avšak i zde: Ani to není 
výjimečné. I jako farář jsem byl opakovaně obviňován laiky stejně 
jako je nyní Job Elífazem. Laiky, kteří obhajovali nebo vyslovovali 
očividně nepravdivé, nebiblické, zcela lidské i hloupé. Lidská 
pýcha nezná mezí, a často právě ti největší lháři, podvodníci, 
svévolníci, chytráci i obyčejní hlupáci z toho všeho obviňují 
všechny ostatní. Zejména poučené, vzdělané, pokorné, odborníky. 
Také kvůli psychologickému jevu tzv. „projikce,“ kdy člověk 
„promítá“ na druhé a na svět své nitro, sám sebe. 

Také však pro neochvějnou přesvědčenost právě lidí v daném 
oboru nevzdělaných a neznalých. Čím méně člověk v daném oboru 
zná, za tím většího odborníka se obvykle (ne vždy!) považuje.1 

                                                      
1
 Tzv. Dunning-Krugeruv efekt: Jde o zaujatou iluzi lidí o sobě samých a vlastních 

vysokých schopnostech, která vyrůstá právě a silně z pravého opaku – z nízkých schopností 

a znalostí. Paradoxně funguje také obrácně: Schopní a znalí naopak své schopnosti a 
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A tak Elífaz sice má pravdu, že Job nevyslechl „důvěrný 
rozhovor Boží“ (v. 8), ale Job nikdy nic takového ani netvrdil. 
Natožpak aby bylo něco takového nezbytného pro volání ke 
Stvořiteli a Vykupiteli. Stejně jako na sebe Job nestrhával 
moudrost – právě naopak od Elífaze a Sófara! 

A tak se Elífaz vrací k základnímu rozměru Bildadovy řeči – 
snad také proto, že právě mezi Bildadem a Jobem došlo spíše 
k porozumění a souhlasu: Jsme starší, jsme věkem ctihodnější 
dokonce než tvůj otec, takže samozřejmě a automaticky rozumíme 
lépe, více známe, jsme moudřejší a blíže pravdě. (v. 10) Že jde o 
naprostý omyl, zcela samozřejmý právě v lidské svévoli, jsme již 
dříve diskutovali – stáří ničím nezaručuje moudrost, dovednosti, 
znalosti. Snadno a často je stáří senilní, cynické, zahořklé, vybíjející 
si frustraci vlastních selhání, zodpovědné za současný stav světa 
atd. 

 
Boží útěcha 
Zvláštní jsou pak Elífazova slova v. 11-16. Právě po Boží útěše 

a slovu Job opakovaně volal. Logicky proto, že právě Boží řeč 

neslyší, místo toho slyší spoustu prázdných a svévolných řečí 
lidských. 

Stejně tak „připravení o rozum“ – co je to za hloupou otázku? 
Jobovy zemřely naráz všechny děti. Přišel zároveň o veškerý 
majetek. A zanedlouho ho postihla strašná nemoc. Pokud by tedy 
Job byl připraven o rozum, což není, příčina je nasnadě. Nepřišel 
tedy ve své zaslepenosti o rozum spíše Elífaz? Nechápe jak 
nesmyslná a k ničemu jsou právě jeho „nehorázná“ slova – a proto 
Job „blýská očima?“ Proč by si trpící Job měl nechat líbit 
povýšenecká, sudičská, hloupá, bezcitná a nepravdivá slova svých 
přátel? 

O to šokující jsou taková, očividně nepravdivá, obvinění, že 
nejenom jimi usvědčuje naopak Elífaz sám sebe, ale pak říká 
pravdu: Ano, člověk není a nemůže být bez poskvrny. Ano, nemůže 

                                                                                                                                        

znalosti často podceňují. Což však není na škodu, na rozdíl od prvního případu – srv. knihu 

Přísloví. 
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být spravedlivý, bez hříchu, kdo se narodil z ženy. Ano, Bůh nedá 
ani na své „svaté“ ani na nebesa samotná. 

Jenže to je právě onen, ještě společný, první krok theologie 
zjevené i přirozené: Bůh je dokonalý, na nikoho nedá, nic jiného 
dokonalé není. Proto v tomto vyjádření není Elífazovi co vyčítat. 

Ačkoli vzápětí opět dokáže, jak mylné jsou dedukce a systémy 
přirozené theologie: „Poslouchej mě, co ti sdělím. Budu ti vyprávět, 
co jsem uzřel.“ (v. 17) To je přece pravý opak toho, co chce Job. A 
toho, o co má usilovat člověk – o Boží slovo, sdělení, zjevení. 

Úplně stejně člověk nemá upřednostňovat Elífazem 
zdůrazňovanou (a od Bildada manipulativně ukradenou) 
„moudrost otců“ před moudrostí Boží. 

 
Utrpení pouze spravedlivé 
Také proto, že tato „moudrost otců“ je očividně nepravdivá. 

V druhé části Elífaz opět rozvypráví, že trpí jen ti, kteří si to 
zaslouží – pouze svévolníci a zlí. Že ti přece nemohou přežít, být 
bohatí, mít potomstvo. Nemohou „vyjít z temnot.“ 

To je naprosto strašné. Takový postoj, který automaticky a 
předsudečně odsuzuje všechny trpící, chudé a nemocné jako 
svévolníky, kteří si to mohou sami, a naopak všechny bohaté, 
úspěšné, mocné předkládá jako „spravedlivě odměněné,“ je totiž 
narativem a rámcem, který celé lidské dějiny usilují vnutit právě 
tyrani, diktátoři, utiskující. A Elífaz to s klidem a důvěrou přijímá! 

Tak strašná je ve svých závěrech a životní praxi přirozená 
teologie, že s klidnou duší podporuje, obhajuje, ochraňuje největší 
tyrany, darebáky, zloděje, násilníky, lháře, vrahy. A zcela 
automaticky odsuzuje nevinné, slabé, utlačované, nemocné, 
ztrápené, stižené tragickými událostmi, za které ani nemohli nijak 
moci. Jak to dobře známe nejen z dob minulého režimu, ale také 
velmi současné. 

 
Závěr 
Už je za námi úvodní, trochu opatrné, oťukávání a 

prezentování postojů Joba i jeho přátel. Tak vstupujeme do jejich 
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hloubky a šířky.  Už nelze „jednat v rukavičkách“ a diplomaticky, je 
třeba vytáhnout silnější kalibr argumentů. Vždyť kdyby si za svou 
situaci Job nemohl sám, rozpadne se celý systém nejen Elífazovy 
víry a života, ale také celý systém tehdejšího lidského světa. A 
v mnoha ohledech také dnešního – a to přece nemůžeme dovolit! 

Také proto si nic z toho Job od Elífaze líbit nenechá. Odmítne 
Elífazova slova a postoje jako mylné, nepravdivé, zlé. A obrátí se 
opět k Bohu. 

 
Píseň: EZ330 – Když zřím ten divuplný kříž+ modlitba Páně 
Rozhovor 
 


