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Píseň: Svítá 108 – Jak úžasná + modlitba; Oddíl k výkladu: 
Jb 17 

 
Milí, 
 
minulý týden jsme začali Jobovu odpověď všem jeho 

přátelům – dnes ji dokončíme. V první části Job poukazoval na 
zbytečnost slov svých přátel (v. 2-3). Vyznal také, že kdyby situace 
byly obrácené, sám by sice mohl mluvit jako oni, ale místo toho by 
raději dodával odvahu a projevoval by soustrast (v. 4-5; srv. 
Bildadovu první řeč a dnes v. 10). 

Poté se opět vrátila Jobova deprese, zoufalství – právě proto, 
že slova jeho přátel nepomohla. Nepřinesla ani zásadně, ani nový, 
pohled na Jobovu situaci. Nepotěšila ani nepovzbudila. Neuklidnila 
ani neupokojila. Naopak dál jitřila Jobovu bolest – zejm. Elífaz a 
Sófar totiž stále znovu „doráželi“ na Joba, aby se přiznal k vinám, 
které musely vést k jeho současné situaci. 

 
Zoufalství pokračuje 
Tak snad není divu, že nevinný trpící se dál propadá do 

zoufalství. Job si za svou situaci nijak nemůže. Ale minimálně dva 
z jeho tří přítomných přátel ho vytrvale obviňují z opaku – 
dokonce tak jistě, že ho rovnou vyzývají k pokání. Ani se neptají, 
nehledají – rovnou počítají s tím, že Job prostě je, protože musí 
být, vinen. Protože tak to v lidové zbožnosti a přirozené teologii, a 
tak v pohanství, bývá. Trpící si za svou situaci prostě musí moci 
sám. Jinak by lidský svět byl nespravedlivý, nedobrý, pokřivený. A 
právě zastánci takového názoru by toho byli působiteli. 

A tak se dnes opět vrací Jobova přání smrti – jakkoli se mohlo 
zdát, že Jobovo zoufalství bylo přehlušeno hněvem, který 
způsobila slova jeho přátel. Avšak jsme tam, kde jsme byli – Job 
chce zemřít (v. 1+14-16). 

Nejsme však v úplně stejné situaci – jsme v horší! Nejen, že 
Jobovo utrpení nebylo zmírněno ani prosvětleno jinou 
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perspektivou, ba ani vyslechnutím, navíc se k němu přidává další 
utrpení způsobené Jobovými přáteli (v. 2-4). 

Tak usiluje dramatická hra Job také ukázat, jak nesmírně 
škodlivá je přirozená teologie, lidová zbožnost, pohanství, pýcha. 
Jak samozřejmě ubližují trpícím a zhoršují jejich situaci – místo 
aby v takové situaci lidé usilovali projevit milosrdenství, 
sounáležitost, soucit, pomoc.1 

Jak bolestivě aktuální je tato prastará biblická zvěst, je snad 
nápadné. Nejen v českém zápase s pandemií. Ale také v širších 
světových podmínkách – zejména ekonomicko-sociálních. 
Nakonec podstatou kapitalismu je konkurenční boj, který vždycky 
musí někdo prohrát, aby někdo jiný mohl vyhrát. A není v něm 
důvodu zásadně pomáhat těm, kteří v tomto zápasu prohráli. 

Někdy se, bohužel, stejné projevuje také v církvi – mezi laiky i 
odborníky:Trpící soudit, obviňovat, nevyslechnout. I Ježíš však 
jasně řekl, že něčí utrpení není příležitostí k hledání viníků a 
obviňování, nýbrž k projevení milosrdenství a pomoci trpícímu (J 
9, 1-5).  

 
Obracení k Bohu 
Tak se i nadále, znovu a znovu, Job obrací k Bohu. Také proto, 

že přátelé jsou mu zejména zklamáním a zdrojem další bolesti. 
V dnešním oddílu dokonce prosí Boha o to, aby se za Joba zaručil. 
Opět také proto, že se zdá, že nikdo jiný k tomu není ochoten. (v. 3) 

V tom se však, kromě snad nápadné metafory, odehrává také 
velmi zásadní „sázka.“ Za někoho se zaručit znamená riskovat svou 
pověst pro někoho jiného. Je založeno vždy zejména na důvěře – 
která může být vždy znovu právě lidmi zklamána. Ale v knize Job 
jde v této Jobově prosbě o víc: Prohraje Bůh sázku se satanem? 
Bůh na Joba vsadil „všechno“ – aby na něm ukázal, jak velmi 
pomýlený je satan, zlo, hřích. Jak naprosto mylně uchopuje svět, 
Boha i lidi. 

                                                      
1
 Nezapomínejme však na to, že všichni tři Jobovi přátelé s ním v tichu týden seděli 

v prachu země, dokud nezačal Job hovořit! 
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A tedy: Pokud Job podlehne slovům svých přátel a přijme 
jejich teologii a způsob života, neprohraje jen pravda, nevinnost, 
presumpce neviny, ale také Bůh. A tak vyhraje arogance, útisk a 
povýšenost, hloupost, nemilosrdnost, zlo a hřích. 

Opět nejde o „objektivní“ zápas. Boží slova v úvodu této hry 
jasně řekla, jak se věci objektivně mají. Hospodin „nesází“ na Joba 
ve smyslu, že neví, jak situace dopadne. I v tom je absurdnost 
satanova – má se za chytřejšího a znalejšího Boha. Jak to 
opakovaně slyšíme také od Jobových přátel. A od mnohých 
„chytráků,“ kteří si na pomoc a podporu jen hrají, protože nemají 
jakou pomoc a podporu nabídnout. 

Jde o snahu nastínit, že hluboce trpící vnímá často svou 
situaci jako zápas mezi dobrem a zlem. Mezi spásou a zatracením. 
Mezi Bohem a satanem. Mezi nebem a peklem. Mezi pravdou a lží. 
Mezi smyslem a nesmyslem. 

Tak i dnes kniha Job nabízí velmi silné slovo: Tento boj už je 
vybojován. Bůh v něm zvítězil dávno před tím, než lidé zažili zlo a 
utrpení. V našich životech jde jen o to, jestli tomuto vydržíme věřit 
také v časech neštěstí, nejen štěstí. Stejně jako skutečnost 
vzájemné lásky není testována hlavně časy snadnými, nýbrž 
obtížnými. Stejně jako věrnost. 

Také proto bude Job Bohem označen za „mluvícího o Bohu 
náležitě.“ Protože se stále znovu opírá a odvolává na toto Boží 
vítězství. Jakkoli v jeho situaci vypadá naprosto bláhovým a 
šíleným – proč věřit Bohu, proč poslouchat živého Boha, ve chvíli, 
kdy se mi/nám nedaří? 

Jak to vlastně znovu a znovu říkají také Jobovi přátelé – 
kdyby totiž Job Bohu skutečně věřil, pak by se mu nic takového ani 
náhodou nestalo. To je dodnes živý blud a omyl, také v církvích. 
Který je jako blud jednoznačně prokázán také v ukřižování Ježíše 
Krista. 

 
Nevíme 
Možná také proto řadě vět z dnešního oddílu nerozumíme. 

Verše 5+8-9 jsou sice také nápadně podobné žalmům, jako většina 
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této Jobovy řeči, ale neznáme jejich kontext. Snad se „jen“ 
nedochoval. Což tím více podtrhuje předchozí důraz: Právě proto, 
že člověk nemůže všemu rozumět ani zdaleka – počínaje sobě 
samému nebo svým nejbližším – nevyhnutelně je život každého 
člověka určován v první řadě jeho důvěrou, nikoli znalostí. Ne 
snad, že by se víra a znalosti vylučovali! Ale většina zásadních i 
banálních rozhodnutí lidských životů jsou učiněna na základě 
důvěry, nikoli znalostí. Například důvěry v lékaře, právníka, 
představené lidu, partnera, dětí, odhadu vzdálenosti auta na 
přechodu pro chodce… 

Což je také základní rozpor mezi Jobem a přáteli. Zatímco Job 
před tímto faktem tohoto vesmíru neutíká, naopak jej přijímá za 
vlastní, a nalézá tak oporu, pravdu i vítězství, jeho přátelé se 
nechtějí vydat na tenký led do nebezpečného prostoru důvěry, 
víry, spolehnutí. Chtějí zůstat v prostoru znalostí a vědomostí, 
jistoty, do žuly vytesaných pravidel, zákonů a systémů. 

A tak Job bude přímluvcem zachraňujícím i tyto své přátele. 
Zatímco Jobovi přátelé mu přidávají další a další utrpení. Protože 
nemají pravdu, znovu a znovu a znovu. Protože se hluboce a 
zásadně mýlí ve svých „světonázorech.“ Svět prostě funguje jinak, 
než jsou přesvědčeni. Tím více jinak, že své přesvědčení a víru 
mají za jistotu a fakt. A jako takové je neváhají vmetávat do 
obličeje trpícím. 

Tak i Job popíchl v předchozím oddílu Elífaze. Dnes si rýpe do 
všech (v. 4). Protože jeho přátelé si nevidí ani na špičku nosu, 
nemohou být Bohem vyvýšeni. Protože raději zůstanou v jistotě 
svého omylu, než aby riskovali vstoupit do risku důvěry právě 
Bohu. 

 
Riziko důvěry 
Avšak přijetí faktu důležitosti důvěry v lidském životě má své 

riziko – nejistotu. Pochybnosti. Čistě intelektuální, čistě prožívané 
i jejich mix. Jako je opakovaně a znovu projevuje také Job. 

Důvěra v člověka je totiž někdy neoprávněná. Jindy 
zklamaná. A důvěra v Boha znamená ponechat mu svobodu volby, 
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jak bude užívat svou moc. Stejně jako důvěra bližnímu. A tak i pro 
Joba je možné, že mu to vše působí Bůh. A tak že ze současné 
situace nevyvázne jinak než smrtí – sestoupením do podsvětí. Tím, 
že se stane „jídlem pro červy.“ (v. 14) 

A tak nemůže Job zamlčet, že jeho naděje se může prokázat 
jako nepravdivá. (v. 15) Tak je snad pochopitelné, proč tolik lidí 
raději volí zůstat v omylu, ale jistém, a tak „bezpečném,“ než žít 
v naději a důvěře, a tak v nejistotě otevřenosti. 

 
Závěr 
I nadále Job odmítá základní postoje svých přátel. Odmítá žít 

sice v jistotě, ale omylu. Omítá, že by svět byl jednoznačně 
uchopitelný, vyměřitelný, ovládnutelný. Jako tento pozitivismus i 
moderních věd rozstřílela kvantová mechanika a psychologie. Svět 
ani život nejsou s poslední, ale často ani všední, platností pro 
člověka „kvantifikovatelné.“ Tj. ovládnutelné, jednoznačné, 
jednoduché, vyměřitelné, nadiktovatelné, předvídatelné. Tím spíše 
těm, kteří neusilují poznávat pravdu světa – Boží lásku ke světu. 

A svět je takový z Božího rozhodnutí. Protože jinak by nebylo 
svobodné vůle. Ani lidské ani Boží. Což bourá teologii i 
světonázory Jobových přátel. Ale Job, i mnozí další nejen v Bibli, 
skrze tento risk důvěry nalézají život, pokoj, naději – i když přišli o 
vše z tohoto světa. 

 
Píseň: Svítá 57 – Vzácný hosti, přijď již + modlitba Páně 
Rozhovor 


