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Píseň: EZ621 – Za ty, kdo hladem trpí a bídou + modlitba; 
Oddíl k výkladu: Jb 19 

 
Milí, 
 
minulý týden jsme se věnovali Bildadově odpovědi Jobovi. I 

ve své druhé řeči zůstal Bildad ze všech tří přátel nejblíže, avšak 
ne blízko. Bildad sice vyřkl mnoho pravdivého, ale pro Jobovu 
situaci zcela zbytečného. Ledaže by za svévolníka pokládal Joba – 
což spíše není pravda. Jak i Bildadova třetí řeč ukáže, spíše 
pronášel obecné pravdy, aby prostě něco řekl. Kéž by býval raději 
zůstal u způsobu své první řeči, v níž Joba,jako jediný, 
povzbuzoval! 

 
Jobovo další utrpení 
A tak pokračuje Jobovo utrpení jitřené slovy jeho přátel. Buď 

přímo slovy útočnými (Elífaz, Sófar), nebo slovy, která jsou 
v lepším případě k ničemu (Bildadova poslední řeč). Tak svou 
bolest dává Job opět najevo: Proč ho přátelé trápí? Proč ho 
bombardují slovy o údělu svévolníků? Proč ho obviňují? Proč 
vypouštějí tolik nemístných, zbytečných slov? 

Vždyť i kdyby skutečně byla chyba na Jobově straně, Job za ni 
očividně platí a nese její následky! Tak proč jeho přátelé přímo i 
nepřímo přilévají „olej do ohně“ Jobovy bolesti? Proč se povznášejí 
nad svého velmi trpícího přítele? Proč se nad něho povyšují? Jaké 
dobro mají způsobit jejich slova v situaci, v níž, podle jejich 
názoru, Job přece již očividně nese následky své viny? 

Tak se ozve Job také s vyznáním až takřka kacířským, 
heretickým – v. 6. Jak však ukazuje také kralický překlad, zase tak 
horké to s Jobovými slovy není. Doslova: „Vězte, že Bůh mě 
zkřivil/ohnul…“. Hebrejské a-v-t je synonymem pro „podvrátit“ 
nebo „přemoci.“ Význam předložený ČEPem je tedy maximálně 
druhotný a alegorický, ačkoli občas známý odjinud ze SZ. 

Avšak pokud by skutečně bylo úmyslem, aby Job vyslovil, že 
Bůh mu „křivdí,“ navíc ve významu takřka právnickém, pak by 
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nebylo možné Joba označit jako hovořícího náležitě o Bohu (Jb 42). 
Těžko bychom takový význam také obhajovali Jobovou 
emocionální situací – Job již s přáteli hovoří drahnou dobu.1 

Obvyklý význam tohoto hebrejského slova navíc odpovídá 
také kontextu – Job je zkřiven bolestí a utrpením, je ohnut také 
stahující se loveckou smyčkou/sítí. Úpí o pomoc, ale nedostává se 
mu zastání. Nic tedy nenasvědčuje dramatickému výkladu (křivdí 
místo „zkřivil“), ba už překladu, Jobových slov. 

 
Opuštěn 
I nadále si Job připadá nejen opuštěn, ale že se pomoci ani 

nemůže dovolat. Nemůže ani opustit svou situaci (v. 8), nevidí 
cesty ven, vidí jen temnotu. Uprostřed které stojí ponížený, 
zahanbený (v. 9). 

To vše i další vztahuje Job opět k Bohu – nejen pro svou 
spravedlnost, ale také pro neschopnost svých přátel. Ti ho prostě 
nedokáží, ba ani se nepokoušejí (s jednou Bildadovou výjimkou), 
potěšit, utešit, povzbudit. Naopak se přidávají k Jobově „svlékání.“ 

Tak má Job opět dojem, že Bůh ho považuje za svého 
protivníka (v. 11). Avšak pozor – nikoli obráceně, Job Boha za 
svého protivníka nepovažuje! Má pocit, že Hospodin ho obklíčil, a 
tak oddělil, od jeho blízkých i příbuzných. Kteří však na něj také 
„aktivně“ zapomněli. 

Job je přesvědčen, že je všemi pokládán za cizince, který je 
horší než otrok (v. 16). Vždyť ani ten nesvobodný otrok 
neodpovídá, když Job volá (také výpad vůči Jobovým přátelům?). 

V. 17 pak ukazuje, že se jedná o divadelní hru, o fiktivní 
příběh s fiktivními postavami a fiktivním dialogem, která má před 
oči vyostřeně postavit podobné situace – a jak se v nich lidé 
obvykle chovají. Trpící, který nedávno přišel o všechny děti, by 
nikdy „najednou“ nezapomněl, že jsou všechny jeho děti mrtvé. 
Natožpak aby je použil nástroje. 

                                                      
1
 Proto je možné takové vyjádření z úst bližního ponechat bez poznámky, pokud je 

zjevně produktem extrémní situace. Jinak však jde o hrubou nepravdu, často navíc 

alibistickou (já za to nemůžu, může za to Bůh…). 
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Proto i já znovu připomínám: Kniha Job není popisem 
historické události. Kromě dalšího nám to připomíná mnoho 
Jobových formulací, které jsou velice „žalmovité.“ A tato divadelní 
hra má pravdu i v tom, že v jobovské situaci připadá člověk často 
odporný i svým nejbližším – partnerovi i dětem. 

Ba dokonce i zlí, nespravedliví (slovní hříčka s „malými 
chlapci“) spílají Jobovi, kdyby jen chtěl vstát ze špíny země. Tak 
pohrdaný, odmítaný, opuštěný se Job cítí být. Snad pochopitelně – 
srovnejme přítomné Jobovy přátele. 

Jimiž, úmyslně, končí výčet těch, kteří stojí proti Jobovi. Aby 
snad jeho přítomné přátele trklo, že s Jobem jednají jako s kusem 
odporného hnusu. Že se k němu obrací zády, ačkoli právě teď je 
potřebuje víc než kdy dřív. Tak je Job znovu a znovu vyzývá a prosí 
o smilování (v. 21), jistě také v narážce na předchozí 
„doprošování“ se i otroka (v. 16). 

 
Jobova odvaha 
I v tom je kus Jobovy spravedlnosti: Jako méně, než je otrok, 

opět volá o pomoc. Prosí o smilování. Prosí o milost.2 Prosí, aby ho 
jeho přátelé přestali pronásledovat a týrat – copak trpí už tak 
málo? Prosí ty, kteří mu opakovaně projevují tvrdost, sudičství, 
nepochopení, neposlouchání a kteří vytrvale obviňují Joba bez 
důkazu. 

Tak Job volá, opět, po tom, aby alespoň jeho slova nebyla 
zapomenuta. Kéž by zůstala Jobova situace někde sepsána, ideálně 
trvale, na pořád, v kameni skály! Totiž jako varování, jako pobídku 
k tomu, co pravdivě trpící potřebuje a co ne: Potřebuje smilování, 
laskavost, vyslechnutí, přijetí, povzbuzení, naději, lásku. Rozhodně 
nepotřebuje, aby ho někdo odsuzoval, trápil, mučil, obviňoval, 
dorážel na něj. Jednoduše: Pravdivě trpící potřebuje pomoc. Ne 
další utrpení. 

A tak se Job obrací dokonce k Tomu, kdo právě Joba, 
v Jobových očích, považuje za svého nepřítele. To je odvaha víry! 

                                                      
2
 Srv. ženu z Týru a Sidónu (Mt 15, 21-27) 
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To je pravá zbožnost! Job se obrací k Bohu, ačkoli právě Boha 
považuje za působitele svého utrpení. 

A obrací se k Bohu překvapivě nadějně: Bůh je živý – také 
jako protiklad „mrtvého“ deistického pojetí Boha podle Elífaze. 
K Bohu, který je nejen živým, ale také Vykupitelem – tj. 
Zachráncem. 

A Job to všechno ví, v protikladu k „vězte“ právě v. 6. Stejně 
jako ví, že Vykupitelova moc nekončí lidskou smrtí. Boží působení 
ani milost ani přítomnost nekončí s koncem lidského biologického 
těla. Dokonce i v čas, kdy už z lidských ostatků zbude jen prach, 
Bůh přijde, postaví se nad prach, který z Joba zbyl a Job ho uzří – 
vstoupí s ním do obecenství. I zde tak můžeme tušit výhled takřka 
Božího království a vzkříšení. 

 
Důsledek 
Pokud se pak toto Jobovo „vědění“ naplní, tj. uzří Boha po své 

smrti (nebo i před ní – závěr spisu!), pak přece nemohl být Bohem 
odmítnut, zamítnut, zatracen. Jak to naznačují i přímo říkají jeho 
tři přátelé. Kteří právě Joba označují za působitele své vlastní 
situace (a posluchač ví, že zcela neoprávněně). A tak usilují „lapit“ 
Joba do svého přeludu, v němž je Job „základem pře“ (BKR). Nikoli 
nevinnou obětí, nýbrž viníkem. 

A tak se mají bát meče. Trochu podobně bude hovořit o 
mnoho později také Pavel v dopise Římanům (Ř 13, zejm. v. 4). 
Mají se bát soudu, protože ještě mohou přestat nevinného, navíc 
trpícího, navíc přítele. Mohou ještě svá slova vzít zpět. A 
potřebného povzbuzovat, pomoci mu, projevit mu milosrdenství. 

 Než bude pozdě. 
Tato linie dojde svého naplnění v samotném konci příběhu 

(Jb 42) – Jobovi přátelé poznají Boží soud. A také milost v něm již 
vždy obsaženou. 

 
Píseň: EZ618 – Modré nebe, slunce zář + modlitba Páně 
Rozhovor 


