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Píseň: EZ667 – Vítězi k poctě zpívejme + modlitba; Oddíl 

k výkladu: Jb 16 
 
Milí, 
 
na posledním setkání jsme se věnovali Elífazově druhé řeči – 

jeho odpovědi na Jobovy odpovědi. Elífaz svou autoritu a 
důvěryhodnost i nadále obhajoval vysokým věkem sebe samého 
nebo skupiny, od níž se „moudrosti“ naučil (Jb 15, 10). Zůstával 
také na své pozici až útočné vůči Jobovi (v. 2-5). Aby nakonec 
zopakoval stejný obsah jako prvně: Kdo trpí, trpí zaslouženě, 
spravedlivě. Svévolníci se trápí, nemají se dobře, bojí se atd. – 
protože samozřejmě neustále trpí. I nadále byla pro Elífaze 
naprosto nepřípustná myšlenka, že by někdo mohl trpět 
nezaslouženě, nespravedlivě, nevinně. 

 
Job se nedá 

A tak i Job odpovídá tvrdě, ostře a odmítá Elífazova slova. Co 
Elífaz řekl, to už Job slyšel mnohokrát (v. 2). Ani v tomto 
rozhovoru nezaznívá tato výtka poprvé! I nadále považuje 
Elífazova slova za „mluvení do větru.“ Obhajoba moudrosti věkem 
je přece nesmysl – tolik starých je nemoudrých, senilních, zlých, 
mrtvých, hloupých, zkřivených lidským světem. 

A všímá si také, že Elífaz je útočný – závěr v. 3. Pro srovnání: 
V první své řeči Elífaz hovořil blahosklonně, s očekáváním 
samozřejmého přijetí jeho slov. Ve své druhé řeči na Joba 
popuzeně, dotčeně, uraženě útočil. Pochopitelně – Job odmítá 
autoritu věku a lidovou moudrost, že trpí jen darebáci. To 
nabourává nejen Elífazovu teologii, ale nevyhnutelně také 
světonázor a způsob života. Tak podle toho, velmi lidově, Elífaz 
jedná – útočí, kope kolem sebe, ponižuje, uráží Joba. A Job si toho 
všiml – a poukázal na to: Copak tě rozjitřuje, co tě popouzí, že 
takhle mluvíš, Elífazi? 

To je zajímavé nejen jako další velmi realistický popis 
takových situací, ale také jako vystižení Jobovy empatie a 
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porozumění jeho přátelům. Ačkoli právě jeho přátelé si nárokují 
porozumění Jobovi, a proto ho bombardují svými názory 
(výjimkou byl Bildad!), skutečnost je obrácená – Job přátelům 
rozumí, přátelé nerozumí Jobovi (snad s výjimkou Bildada). 

 
Opět se obrací k Bohu 

A tak opět, po negaci a odmítnutí Elífazových slov, nabízí Job, 
co ano. Na co se spolehnout, kde hledat pravdu a odpovědi: Na 
Boha. Volá opět k Bohu ve vyjádřeních své bolesti (v. 7nn). 

Jobovo utrpení je o to silnější, že není zasažen jen sám, ale 
trápí ho také „zpustošení Jobovy pospolitosti.“ Tedy zničení 
Jobových známých, společenských kruhů, rodiny. A tím také 
společenství náboženské. Ani náboženské shromáždění není 
„magicky“ chráněno Bohem! 

Součástí Jobova vyznávání se z bolesti je také poukázání na 
jednání jeho přátel – jako žalmista je přirovnává spíše 
k nepřátelům, kteří si na něj „otevírají ústa,“ (snad až jako lev?) 
„políčkují“ ho a vrhají se na něj. Obrazy a přirovnání, které jsou 
velmi srozumitelné i dnes. 

Job však i nadále rozpoznává, že co se mu děje, je však v Boží 
ruce. Dokonce snad z Boží ruky (v. 8-9+11). Čtenář ví, že tomu tak 
trochu skutečně je – ne snad, že by Bůh utrpení a zlo způsoboval, to 
v žádném případě ne! Ale ve smyslu, že Bůh dovolil zlu zasáhnout 
Joba – v přesně a pevně vymezených hranicích. 

Ještě minulý týden jsme také hovořili o tom, že u Joba došlo 
ke změně – přání zemřít nebo vůbec nebýt postupně zmizela. Dnes 
se však opět vrací Jobovo zoufalství. Připadá si jako vydaný Bohem 
napospas padouchům a svévolníkům (srv. Velikonoce). Připadá si 
jako popadnutý za krk a roztříštěný o překážku. Hebrejské 
termíny v tomto vyjádření užité jsou ve velmi intenzivním kmeni, 
tzv. „pilpelu.“ Stejné formy těchto slov užívá SZ při rozkymácení 
moře a země (Ž 74, 13 + Iz 24, 19) a při tříštění skal (Jr 23, 29). 
Tak silně a hrozně vnímá Job svou situaci! 

Ano, hněv je produktivnější než zoufalství, ale i Job prokazuje, 
že taková emocionální náhrada nevydrží dlouho, pokud je pocit 
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zoufalství pevně podložen – například ztrátou rodiny, majetku, 
nebo „ziskem“ strašné nemoce. V takovou chvíli může změna 
emocionálního stavu vydržet jen chvíli. Není tedy řešením situace 
Joba „naštvat,“ aby si už nezoufal. Protože si, také kvůli tomu, 
jakým způsobem Elífaz a Sófar Joba naštvali, Job brzy začíná zoufat 
znovu. Vždyť jeho situace se vlastně nijak nezměnila! 

 
Sdílení bolesti 
Vraťme se na chvilku k v. 6. Hovoří totiž o důležitém rozměru 

utrpení: Sdílení, hovoření o bolesti totiž pomáhá. Umenšuje bolest. 
Umožňuje porozumění s těmi, kteří zažili podobné nebo horší. 

Job však, na první přečtení, říká opak: Mluvením mu bolesti 
neubývá. Zřejmě Job hovoří ve své specifické situaci – tedy 
v situaci, kdy na svůj nářek, stesk, bolest a další hovoření o svém 
utrpení slyší pořád dokola „chytré“ a „moudré“ rady, jak si za to 
může sám a má přiznat, jaký je darebák. 

Což je opět velmi realistické: Trpící usilující sdílet své 
utrpení, pokud se setká s takovým postojem, skutečně nepociťuje 
úlevu od bolesti. Naopak – stejně jako Job – začne váhat, jestli není 
lepší nechávat si své trápení jen pro sebe. 

Sdílení bolesti a utrpení však přináší mnohou úlevu, pokud se 
setkává s porozuměním, přijetím, laskavostí, lidskostí, božskou 
agapé. 

 
Nevinnost 

I nadále pak vnímá Job svá slova jako ryzí (v. 17). Čtenář opět 
ví, že tomu tak objektivně je – z úvodu i závěru této dramatické 
hry. Proto Job volá k zemi, aby jeho nevinnou krev nepřikrývala 
(srv. Kainův příběh). Aby zvuk jeho křiku nebyl ztracen ve větru. 
Tj. aby se nezapomnělo na strašné utrpení nevinného. Aby 
nezapadlo. Nedejbože aby nezačalo být považováno za přirozené 
nebo snad dokonce normální (od „norma“). 

Tak i v závěru se Job obrací k nebesům. Tam nachází svého 
přímluvce – ačkoli by takové měl přece najít snadno mezi svými 
přáteli také na zemi. Spíše než o přímluvci zde však Job hovoří o 
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svědkovi – rozdíl překladů však není zásadní. Svědek, právě 
nebeský, přece nemůže mlčet a nejednat, když zná pravdu, která je 
pokřivována! 

A tak Job prosí o stejné, jako již tolikrát: Aby se mohl hájit 
před Bohem. O to Jobovi jde celou dobu! Právě to tak silně popouzí 
jeho přátele. Mnohem víc než Jobova přání zemřít nebo nikdy 
nebýt. Proto by také Jobův postoj ve stejné situaci, ale 
s obrácenými rolemi, byl jiný – také by se sice mohl povyšovat a 
útočit, ale místo toho by Job dodával odvahy a projevoval soustrast 
(BKR: „posiloval bych a krotil bych bolest;“ srv. Bildadovu první 
řeč!). Zcela zásadní rozdíl je v životní praxi vycházející z teologie 
přirozené a zjevené. První napadají, útočí, drtí klidně i trpící a 
nevinné – druzí právě nevinné a utlačované podporují a pomáhají 
jim. 

Proto znovu a znovu přichází nedorozumění mezi Jobem a 
Elífazem, Jobem a Sófarem – s Bildadem ještě zůstává naděje. Pro 
Elífaze je nepřípustné, aby živý Bůh hovořil, jednal ve světě. To by 
znamenalo, že svět není perfektně přednastavenými hodinami, dle 
kterých jsou nevinní a dobří vždy spokojení, šťastní a je o ně 
postaráno. Svět by nebyl perfektně seřízen jako počítačový 
program bez možnosti volby, protože zlí a svévolníci a rouhači a 
vrazi by se byť jen mohli mít dobře. V takovém světě by Bůh musel 
jednat. Zastavovat zlo. Prosazovat dobro. Zachraňovat nevinné. To 
je pro Elífazovu mechanistickou teologii nepřípustné. A tak i 
Jobovo volání po soudním stání s Bohem. 

Elífaz je tak vlastně deistou – v Boha sice věří, ale pouze jako 
v „hodináře,“ který nastartoval svět, ale dál už se o něj nestará. To 
je naprosto antibiblická teologie a víra! 

 
Závěr 

Jobovi jde stále o stejné – prosadit spravedlnost. Pravdu. 
Objasnit situaci. V soudním stání s Hospodinem. Tj. v setkání 
s živým Bohem. V rozhovoru s ním. Proto Job stále znovu mluví o 
Bohu náležitě. Tím spíš, když k Bohu obrací svůj zrak i uprostřed 



5 

posměchu přátel (v. 20; doslova: Z posmívajících se přátel k Bohu 
slzí mé oko.) 

Job si navíc nenárokuje Boží blízkost z pýchy, nýbrž z bolesti 
strašného utrpení. Jak to dokládá v úvodu (v. 4) i v posledním 
verši – Job přijímá, že dříve nebo později zemře, a pak už mu to 
všechno bude jedno. Ale zatím je ještě Job naživu!  

Ale i kdyby zemřel, dobře Job připomíná, že na utrpení 
nevinného nemá být zapomenuto – ani zemí, ani větrem! A nemělo 
by ani člověkem… 

 
Píseň: EZ644 – Skončil den a přijde noc + modlitba Páně 
Rozhovor 
 


