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Píseň: EZ629 – Může být, že padne vše + modlitba; Oddíl 

k výkladu: Jb 25+26 
 
Milí, 
 
minulý týden jsme se věnovali závěru Jobovy odpovědi na 

poslední řeč Elífazovu. V té Job dokončil svůj pohled na svět – proti 
světonázoru Elífazovu a Sófarovu. Job obsahově zopakoval, co 
říkal již dříve Sófarovi – lidsky mocní porušují právo a 
spravedlnost. Posouvají mezníky půdy i etiky, morálky, dobra a 
zla. Okrádají sirotky i vdovy – tj. nejzranitelnější vrstvy 
společnosti. Ubožáky a potřebné odstrkují z cesty. Aby jim 
náhodou neznepříjemňovaly stejně iluzorní představu o světě. 

Ti pak sice pracují, ale často nejsou placeni dost ani na to, aby 
si zajistili základní potřeby pro život – jídlo, oblečení. A to ačkoli 
jsou v práci obklopeni jídlem i pitím, které však vyrábějí právě pro 
lidsky mocné. Job končil tím, že na takto jednající mocné má být 
zapomenuto. Nemají být vzpomínáni – aby je, nedejBože, někdo 
nenapodoboval. Nebo dokonce neobdivoval. 

Avšak poslední slovo má i podle Joba Bůh – i vznešení a 
mocní jsou naživu a zachováváni pouze Boží mocí. Ve chvíli, kdy ji 
Bůh stáhne, nebo dokonce sám přijde, nezmůžou ani vznešení ani 
mocní ani silní nic. Nemají ani oni na nic právo. Dokonce ani na 
existenci. 

 
Poslední řeč Bildadova 

Na to reaguje dnes Bildad. Velmi stručně, velmi krátce. Ale 
alespoň promluvil – Sófar se do třetice raději už ani neozve 
(hovořil pouze v Jb 11 a 20). 

I dnešní Bildadova řeč je zřetelně odlišná od Elífaze i Sófara. 
V první řeči Joba povzbuzoval (Jb 8, 21-22). To udělal jako jediný. 
V druhé řeči upozornil přítomné, už spíše rozhádáné než 
diskutující, přátele na zklidnění situace. Také předložil svět, 
v němž zlí nežijí a netrvají dlouho. V té byl nejblíže svým přátelům. 
Jinak byl spíše bližší Jobovi. 



2 

Jako i v dnešní, poslední řeči. Souzní s Jobem v Hospodinově 
vyvýšenosti – v. 2. Nahlas vyslovuje souhlas s Jobovým vyznáním 
nedostižnosti Boží moci – v. 3. Úplně stejně také s Jobovým 
vyznáním Boží svrchovanosti a závislosti všeho stvoření právě na 
Hospodinu – v. 5-6. 

To vše je pak v kontextu lidské neospravedlnitelnosti před 
Bohem – srv. křesťanskou hamartologii (nauku o hříchu) a 
soteriologii (nauku o spáse). V této Bildadově řeči slyšíme už v SZ 
základ i křesťanské teologie – člověk sám se před Bohem nemůže 
ospravedlnit. Vždy je před Bohem nečistý, nespravedlivý, hříšný. 
Podobně pak hovoří také některé žalmy (např. Ž 19, 13-14).1 

Ne snad, že by Bildad neměl pravdu. Bildad má pravdu ve 
všem, co říká ve své poslední řeči – jako ve velkých částech i svých 
předchozích řečí. 

Jenže k čemu jsou, opakovaně a znovu, slova o hříšnosti 
každého hluboce trpícímu člověku? Jak mohou pomoci člověku 
v Jobově situaci slova o tom, že jsme všichni prach a popel, červíčci 
pouzí? 

 
Jobova odpověď 

Právě tak odpovídá na poslední Bildadovu řeč Job. Jak tím 
chce Bildad pomoct? Jak chce těmito slovy zachránit? Jak jimi chce 
poradit? 

Dokonce – ve v. 4 – komu to ten Bildad povídá? Vždyť Job 
říkal to samé už několikrát! Proč učí „orla lítat?“ 

Přeci jen je však i dnešní Jobova odpověď Bildadovi zřetelně 
mírnější a vstřícnější než Elífazovi nebo Sófarovi. V odpovědi na 
první Bildadovu řeč Job dokonce souhlasil – Jb 9, 2nn. Už tam se 
však shodli na stejném, jako nyní opět opakuje Bildad. 

                                                      
1
 V této Bildadově řeči bychom pak mohli teoreticky hledat také munici pro 

„dědičnost“ hříchu skrze lidskou sexualitu. Jde však jen o paralelismus membrorum jako 

v celé kapitole – jde o jinými slovy vyřčený stejný obsah. Zde o definici „člověka.“ Bůh 

přece jako jediný není z nikoho a z ničeho zrozený! 
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Tak Job sice s Bildadem opět souhlasí – ale tohle si už přece 
řekli, včetně vzájemného souhlasu. A jakkoli pravdivé to vše je, jak 
to má nyní pomoci? Jak mají tato slova zachránit? 

Tím Job otevírá důležité téma nejen ve snaze ulehčit trpícím: 
Ano, rozhodně neříkejme nepravdy, polopravdy, nesmysly, lži – to 
dělal Sófar s Elífazem. Ano, rozhodně je zejména hluboce trpícímu 
nutné říkat jen pravdu. Ale zdaleka ne každé pravdivé tvrzení je 
v dané situaci prospěšné. Ba dokonce relevantní. Můžeme sice 
mluvit o počasí, jak je nebe modré, jak ptáčci zpívají, jak působí 
gravitace, kolik je dva plus dva atd. Ale bude to nejen k ničemu, ale 
snadno i ke špatnému – co z toho? 

V tom je selhání Bildadovo. Menší než jeho přátel. Ale přesto 
selhání. A tak „nenáležité“ mluvení o Bohu. Ačkoli fakticky i o Bohu 
říkal spíše pravdu. Jenže takřka vše, co říkal, bylo „nenáležité“ 
dané situaci. Protože to nemohlo Jobovi nijak pomoci. Natožpak ho 
zachránit z jeho situace. Tak je dobré být opatrný, při rozhovoru 
s trpícím, na připomenutí, že „Bůh přece v Kristu trpěl taky, a víc.“ 
Ne snad, že by to nebyla pravda. Ale ne každému toto uvědomění 
pomůže – mnoho lidí je tak sebestředných, že je vůbec nezajímá, 
že někdo jiný trpěl stejně nebo i víc než oni a zvládl to unést. Nebo 
dokonce proměnit v dobro. Tak hluboký je lidský hřích. 

Některým to však pomáhá – zejména v ne-úplně-raných 
fázích jejich utrpení. 

 
Další souhlas 

Tak i ve zbytku dnešní Jobovy řeči slyšíme souhlas 
s Bildadem. Ale v kontextu: Jenže co z toho? Ano, Hospodin je 
nedostižný. Je tak mocný, že se ho bojí i ti, co zemřeli. Ani kousek 
podsvětí se před ním nemůže skrýt (srv. Ž 139, 11-12). Zemi přece 
zavěsil v „nicotě.“2 

Bůh je tak mocný, že dokonce přemohl Netvora – avšak svou 
rozumností, moudrostí, ne zabitím! Hebrejský text však nehovoří o 

                                                      
2
 I zde je zřetelný doklad mladosti tohoto spisu – už bylo pro Israelce představitelné 

„stvoření z ničeho.“ Jakkoli ani dnes si ho představit de facto nijak nedokážeme. Jde také o 

odmítnutí mytologických představ ostatních náboženství. 
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porážce „Netvora,“ symbolického livjátána nebo dokonce satana. 
Hebrejský text hovoří o přemožení „pýchy“ (rahab). Můžeme 
přeložit také jako přemožení „arogance, chlubivosti, vzpurnosti, 
vzdorovitosti.“ Což je vítězství daleko mocnější, slavnější a 
důležitější. Tím víc, že nebylo učiněno silou, nýbrž doslova 
„porozuměním, pochopením“ (hebr. túvnah). Opět jde o velmi 
„novozákonní“ motiv – tedy o motiv, který Ježíš „pouze“ ve své 
době připomínal již ze Starého zákona. 

To i další je však pouze „částí Hospodinových cest.“ To i další 
je pouhým „šelestem“ o Bohu. Pouhé škrábání povrchu ledovce 
poznání Božího. Kdo může porozumět plnosti Božího hřímání? 

V tom Job opět předjímá závěr spisu – protože jak Boží 
„hřímání“ zprostřed bouře, tak i svou vlastní odpověď na toto 
hřímání. 

 
Co bude dál 

Ani Elífaz, ani Sófar, ani Bildad již nepromluví. Pro Sófara 
obzvlášť ostudné – už po dvou, dost příšerných, řečech neměl 
vůbec co říct.3 Nebo považoval Joba po dvou řečech za ztracený 
případ – to by bylo ještě horší. Tak co bude ve zbytku spisu, když 
jsme lehce za polovinou? 

Jobova řeč, kterou dnes začal, bude dlouhá – bude trvat až do 
Jb 32. Tam se dozvíme explicitně, co jsem již prozradil – tito tři 
Jobovi přátelé se s ním přestanou bavit. Místo nich nastoupí na 
scénu jakýsi Elíhú. Postava zvláštní – už svým jménem, v kontextu 
spisu Job. Více o něm ale až nastoupí na scénu. 

Elíhú pak promluví podobně dlouhou řečí, jako dnes začal 
Job. Jde a půjde vlastně o „poslední“ Jobovu řeč. Protože po 
Elíhúovi už promluví „pouze“ Hospodin (Jb 38). Překvapivě však 
bude odpovídat Jobovi, nikoli reagovat na Elíhúa. 

 
Závěr 

                                                      
3
 Připomínám, že Sófar je zastánce „selského rozumu.“ Také proto mu brzy došla 

slova i argumenty. 
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Pouze Bildad si dokázal s trpícím Jobem alespoň trochu 
porozumět. Ani on však nedokázal nabídnout zásadní a relevantní 
pomoc, útěchu, záchranu. Ačkoli alespoň povzbuzení a souhlas 
jeho slova alespoň trochu přinášela. Tak je Bildad lepší než jeho 
přátelé, ale v posledu je stejně zbytečným.4 Jen proto, že říkáme 
pravdu, nemusíme vůbec nikomu prospět. Protože vyslovujeme 
pravdy irelevantní, banální, samozřejmé. Nebo pravdy, které 
zraňují, a tak je potřeba je vyslovovat laskavě, soukromě, ne před 
dalšími. 

A rozhodně by člověk měl být stále znovu opatrný v jistotě 
svého „poznání“ Boha. I Job byl v tomto ohledu opatrný a pokorný. 
I Ježíš Kristus říkal, že znát to či ono je věcí pouze Otce. Nakonec i 
dnes říká Job, že Bůh svým porozuměním přemohl pýchu, 
aroganci, chlubivost, vzpurnost. 

 
Píseň: EZ608 – Čisté srdce musí mít + modlitba Páně 
Rozhvoor 

                                                      
4
 Avšak slova Elífaze a Sófara byla dokonce ke zlému. 


