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Píseň: EZ610 – Kéž bychom to uměli + modlitba; Oddíl 

k výkladu: Jb 22 
 
Milí, 
 
na posledním setkání jsme se věnovali Jobově odpovědi na 

druhou řeč Sófara – zastánce „selského rozumu.“ Job ve své 
odpovědi zcela odmítl Sófarovy názory. Odmítl, že trpí pouze zlí a 
hříšníci, kdežto spravedliví a nevinní se mají vždy dobře.  Naopak 
Job předložil svůj pohled na svět – velmi biblický a reálný dodnes – 
že zlí se mají často dobře, mnozí následují jejich „cestu,“ nebojí se 
Boha, jen málokdy je dostihne spravedlnost tohoto světa atd. 

 
Třetí řeči 

Tak dnes vstupujeme do závěrečné části dialogu Joba a jeho 
přátel. Každý z jeho přátel prezentuje celkem tři své řeči – v těchto 
posledních, jak jsme i dnes mohli již slyšet, se již naplno projeví, o 
co jim jde. Co chtějí říct. Co si myslí o Jobovi i světě a Bohu. Také 
proto, že číslovka tři symbolizuje v SZ „čas rozhodnutí,“ čas „kdy se 
uvidí.“ 

Po Jobových odpovědích na tyto třetí řeči se pak objeví 
nečekaně Elihú (Jb 32). Co a jak to znamená, budeme řešit, až se 
dostaneme k této kapitole. Pak už promluví jen Hospodin – a 
přijde závěr celého spisu. 

 
Elífaz bez obalu 

Tak dnes ve své závěrečné řeči odhaluje Elífaz svou pravou 
tvář. Co zatím on i Sófar vyslovovali jen nenápadně, mezi řádky a 
napůl úst, zní nyní zcela otevřeně, bez rukaviček, přímo: Jobe, jsi 
zlý, hříšný, ubližoval jsi mnoha lidem, nepomáhal jsi potřebným. 
Ekumenický překlad se některé drsné Elífazovy výpovědi snaží, 
jako obvykle, mírnit. To je trochu škoda – Bible bývá velmi 
expresivní. 

Na počátku Elífazovy řeči to tak však nevypadá. Verše 2-3 
jsou velmi pravdivé, biblické a správné. Znovu připomeňme: Jak je 
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tomu vždy u přirozené i zjevené teologie. Nejzákladnější, první 
krok je stejný: Bůh je a je dobrý. Tak i nyní Elífaz: Člověk před 
Bohem nic neznamená, nemá žádnou objektivní hodnotu. Jsme 
prachem a v prach se obrátíme. Ani sebevětší lidská moudrost 
(kralický překlad v. 2) nemůže člověka zachránit. 

Tak nejde ani na Boha „udělat dojem,“ tím, co jako lidé 
považujeme za dobré a skvělé a úžasné. Pokud člověk prožije život 
bez hříchu, splní tím očekávaný standard Boží. Nebude žádným 
olympionikem. Což je také důležitá novozákonní myšlenka (Lk 17, 
7-10). 

Avšak Elífazův systém, který vyvozuje a domýšlí z těchto 
základních teologických tezí je zcela mylný. Pro Elífaze je 
náboženství zbraní proti trpícímu, potřebnému, proti ubožákovi. 
To nemá s biblickým Hospodinem společného vůbec nic. 

Tak Elífaz okamžitě ve v. 5 obviní Joba ze zla. Žádná „zloba“ 
nýbrž „zlo“ – hebr. raa. Elífaz už hovoří spíše krutě, zle. Už jen 
neobviňuje, už odsuzuje. Ačkoli neposkytne jediný důkaz, který by 
podporoval jeho byť obviňování Joba, natožpak Elífazův soud. 

Pro Elífaze je tedy Job raa = zlý. Nepravost a hřích Jobův je 
nekonečný (hebr.: „bez konce;“ tak i kraličtí). Job podle Elífaze 
obíral bratry až do naha, odpíral hladovým chléb. Tak Jobovi, 
podle Elífaze, samozřejmě nemůže patřit země (v. 8) – jde o 
ironický posměch trpícímu ubožákovi Jobovi. 

Což Elífaz stvrzuje i dalšími spekulacemi: Job porušoval 
nejzákladnější Boží přikázání milosrdenství a pomoci – tj. i 
vdovám a sirotkům. Tak staví Joba do stejné skupiny, v níž byli 
všichni ti, které kritizovali Hospodinovi proroci. 

A tak je i pro Elífaze možný jen jeden logický následek: A 
proto si za svou situaci můžeš sám, Jobe. Proto nevidíš, proto se 
děsíš svého strachu. Protože jsi darebák a hříšník. Mezi řádky 
můžeme přidat: A já, nevinný a moudrý Elífaz, ti to blahosklonně 
oznamuji. 

 
Job standardním hříšníkem 
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I dál pak Joba obviňuje z obvyklého obsahu pojmu „hřích.“ Jak 
ho naplnil vlastně i Job v předchozí kapitole: Proč Job říká, že Bůh 
ze svých výšin nemůže na zem vůbec vidět? (v. 13) Proč má Job za 
to, že Hospodin mraky a tmou nevidí a nemůže soudit? 

A hned si Elífaz sám odpovídá: Protože si chceš, Jobe, zůstat 
v tom svém. Chceš se držet „cest,“ dle kterých žijí lidé již od 
„dávnověku“ – ničemníci. Řečeno současným jazykem: Jen si chceš 
obhájit, Jobe, to své. Bůh je ti jedno, nezáleží ti na něm. Chceš žít 
stejně, jako lidé žijí už dlouho. 

Tak Elífaz dokonce vysloví, že ani Bůh nemá na výběr tváří 
v tvář takovému jednání vůči Jobovi. Stejně jako „neměl na výběr“ 
vůči všem dávnověkým ničemníkům. (v. 17) Bůh přece není a ani 

nemůže být milosrdný a milostivý. Nemůže odpouštět. Nemůže 
zachraňovat ničemníky a darebáky. V Elífazově přirozené teologii 
deismu Bůh musí trestat zlé. Bůh nemá možnost volby. Elífazovi 
není Bůh svobodným - naopak. Tak i Job má prostě smůlu a celá 
situace je „jasná jako facka.“ 

Do toho však vpadne podivný verš 18. Až po něj vyslovoval 
Elífaz velmi podobné jako Sófar. Verš 18. je však vyjádřením zcela 
opačného postoje – Jobova z minulé kapitoly. 

Mám za to, že jde o ironii, v níž Elífaz zesměšňuje tato Jobova 
vyjádření až posměvačným tónem. Protože jinak by nedával smysl 
v. 19. Proč by se nevinný vysmíval těm, kteří jsou sice ničemníci a 
zlí, ale Bůh naplňuje jejich domy blahobytem? Naopak to dává 
dobrý smysl, pokud předchozí Elífazova výpověď byla výsměšným 
zopakováním Jobových názorů. 

Což dává dobrý smysl i v dalším pokračování, kde jsou zlí 
zničeni, symbolicky „pozřeni ohněm.“ Naopak by to nedávalo 
smysl, kdyby Bůh činil milosrdenství a milost zlým a hříšníkům. 

Tak je Elífaz krutý nejen obsahem svých slov, ale i formou – 
ironicky a k zesměšnění opakuje Jobova slova. Která jsou však ve 
skutečnosti velmi pravdivá! 

 
Závěr Elífazovy poslední řeči 
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Tak i v. 21 dokládá Elífazův omyl. Ekumenický překlad zní 
hezky, ale naprosto vágně – co znamená „mít se k Bohu 
důvěrněji?“ Hebrejština však doslova říká: „Zvykni si!“ Nebo lze 
přeložit dokonce: „Zvykni si modlit se k Němu!“ „A pokoj bude 
s tebou a přijde ti dobro.“ 

Hrozné. Nejprve proto, že právě k Bohu se Job vytrvale obrací 
ve všech svých řečech. Tak jaképak výtky, že se nemodlí nebo málo 
nebo špatně? V tom si také všimněme, jak prastará je tradice této 
kritiky, tak živé v letničních a charismatických hnutích: 
Špatně/málo ses modlil/věříš, tak se nediv, že se máš špatně! 

Za druhé: Co Elífaz ví o vnitřním Jobově životě? Elífaz si tak 
nárokuje nejen objektivní znalost Boha, který podle něj nemá na 
výběr, ale také objektivní znalost Jobova modlitebního života. A 
opět je Elífazův závěr jednoznačný, jasný a prostý: Job si prostě 
musí zvyknout, protože jinak jeho situace dopadnout nemohla. 
Musí se prostě víc modlit. 

Stejnými prázdnými frázemi pak Elífaz zakončuje celou řeč: 
Vrať se k Všemocnému – vždyť po Božím příchodu touží Job celou 
dobu. A co tato fráze v Elífazově pojetí znamená? 

Job má také odložit své ofírské (známé jako nejkvalitnější) 
zlato – ale Job nemá už žádný majetek! Zřejmě i v tom Elífaz Joba 
podezírá, že má „někde něco ulito.“ 

Stejně také Elífazovo „Všemocný sám bude tvým zlatem.“ Co 
to znamená? Bůh se v materiální bohatství nikdy nepromění. Víra 
v Boha neznamená automaticky materiální bohatství – podívejme 
se na proroky (a Ježíše Krista). Ve Všemocném má Job nalézt své 
blaho? Vždyť to Job svým přátelům melduje pořád dokola! 

A konec už je naprosto magický – „rozhodneš-li se pro něco, 
stane se tak.“ Opět dodnes obvyklý projev pohanství – Bůh jako 
„automat“ na plnění lidských přání (proč v Něj přece jinak věřit?). 
Stejné pravidelně převrací také Janovo podání evangelia. Opět 
v jednotě se SZ, kde tuto hrůzu vyslovuje Elífaz, který spolu 
s Bildadem a Sófarem, o Bohu mluví „nenáležitě.“ 

 
Závěr 
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Bůh zachraňuje jen nevinné? Bůh zachraňuje pro „čistotu 
lidských rukou“ – tj. za lidské zásluhy, opět jaksi „povinně?“ To už 
vyvrací i SZ. Israelci nebyli nevinní ve svém otroctví v Egyptě. 
Nevěstka Rachab jistě nebyla nevinná. Israelský lid putující po 
poušti už vůbec ne. Obě rozdělená království, postupně odvedena 
do otroctví, také ne. A přesto je i další Hospodin zachraňoval. 

Vždyť zachraňovat nevinné vlastně nemá smysl. Nevinný je 
zachráněn svou nevinností – právě v Elífazově (mylné) teologii. 
Jak to vysloví v NZ také Ježíš: Lékaře potřebují nemocní, ne zdraví! 

Tak Elífaz se vším všudy projevil, co si myslí o světě i Jobovi. 
Otevřeně sdělil i svou teologii – přirozenou, lidskou a tak 
pohanskou. Bůh je podřízen textu Bible a lidským představám. 
Bůh se nemůže rozhodnout zachránit hříšníka. Spravedliví mají v 
„Božím trestu“ hříšníků nacházet svou radost. Absurdita Elífazovy 
teologie je pak vyvrácena sama sebou: Bůh zachraňuje nevinné, 
kteří to ale právě podle této teologie nepotřebují. Protože se mají 
vždycky dobře. 

Tak Elífaz nemá, co by Jobovi nabídl. Může ho pouze 
odsuzovat a říct mu „musíš si zvyknout.“ To není mnoho lásky 
k bližnímu, navíc trpícímu ubožákovi. 

I my tedy odmítněme takovéto „elífazovské“ postoje, které 
jsou dodnes živé v mnoha církvích a sborech, protože v mnoha 
lidech – laicích i farářích. Ačkoli Bible je odmítá již v knize Job. 

 
Píseň: EZ611 – Není lepší na tom světě + modlitba Páně 
Rozhovor 


