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Píseň: S459 – Misericordias Domini + modlitba; Oddíl 

k výkladu: Jb 27 
 
Milí, 
 
na posledním setkání jsme se věnovali poslední řeči Jobových 

přátel –  třetí, řeči Bildadově. A také Jobově odpovědi na ní. Také 
proto, že poslední Bildadova řeč byla kraťounká (Jb 25). Pořád 
však lepší, než Sófar – ten se na třetí řeč ani nezmohl. Elihú při 
svém „vstupu na scénu“ bude napadat také řečnickou neschopnost 
Jobových přátel (Jb 32). 

Bildad ve své závěrečné řeči pravdivě připomněl 
Hospodinovu vyvýšenost a nízkost všeho stvoření. Ba dokonce 
nedostatečnost všeho stvoření před Bohem – zejména člověka. Job 
s ním víceméně souhlasil. Jenže to vše je v danou situaci k ničemu, 
ačkoli pravdivé. 

 
Jobova závěrečná řeč 

Dnešním oddílem začíná „závěrečná“ řeč Jobova. Zatímco 
Elífaz ve své závěrečné řeči obvinil bez důkazu Joba z nekonečné 
hříšnosti a zla, zatímco Bildad pronesl pravdivé, ale irelevantní, 
zatímco Sófar raději žádnou závěrečnou, třetí, řeč nepronesl, Job 
se obrací k Bohu. 

To by již nemělo překvapovat. Job je spravedlivý – i tím se 
jako takový projevuje. Také proto k Bohu volal opakovaně, znovu a 
hlavně. Na rozdíl od svých přátel (snad s výjimkou Bildada) se Job 
neobracel v první řadě k lidskému rozumu, zkušenostem, 
přirozené teologii – nýbrž rovnou k Bohu. 

Tak i dnes – ačkoli hned první věta jeho řeči je 
v ekumenickém překladu přeložena naprosto zavádějícím 
způsobem. V hebrejštině stojí: „Živý Bůh 
odnímá/zavrhuje/odvrací ode mě soud/rozsudek a Všemohoucí 
učinil hořkou mou duši/život.“ 

Jak odlišný význam! 
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Job ani nemůže vyslovit, co mu vkládá do úst ekumenický 
překlad. Okamžitě by tak hovořil o Bohu nenáležitě, stejně jako 
jeho přátelé. Protože zcela nepravdivě – Hospodin nikomu právo 
neupírá ani nekřiví. Job v hebrejštině vyslovuje vlastně dokonce 
potenciálně pozitivní zvěst: Bůh ode mě odnímá svůj rozsudek. To 
přece může být také dobře – abych nebyl terčem rozsudku trestu! 

V Jobově případě však jde o negativní výpověď – snad 
pochopitelně. Bez Božího soudu, rozsudku v situaci, která je velice 
nejasná, prostě není jasno. Dokud nepromluví Bůh, není možné 
pravdivě mluvit ani o Jobově vině ani nevině. Proto jde o Jobův 
nářek: Není jisto. 

Hluboce trpící člověk neví jistě, zda trpí oprávněně, zda si za 
svou situaci může zejména sám, zda jde o Boží trest – nebo ne. Jak 
běžná zkušenost toto opět je! Z toho plyne hořkost i Jobova. Ne 
z toho, že by Hospodin upíral Jobovi jakékoli právo – žádný člověk 
nemá před Bohem žádná práva. Můžeme se maximálně dovolávat 
Božího milosrdenství – nemůžeme se ani domáhat Božího splnění 
své strany smlouvy s člověkem, protože my neplníme dostatečně 
tu svou. 

To celé dává také dobrý smysl vzhledem k dalšímu veršům: 
Dokud budu dýchat, nevyslovím podlost! Nebudu lstivý! A tak 
dále. 

 
Jobovo nevina 

Navzdory vytrvalým útokům Elífaze a Sófara Job nepřijal 
jejich obvinění ze svého hříchu. Že si za svou situaci může sám. Že 
je trestán – a spravedlivě, oprávněně. Job vytrvale odmítal 
obvinění svých přátel, kteří nepřinášeli žádné důkazy. Tak i nyní 
vyslovuje: Nevzdám se své spravedlnosti. 

To je však dvousečný postoj. Je zcela v pořádku, pokud je 
člověk skutečně bez viny. Avšak stejné říkají také skoro všichni 
viníci. To je jedna z hlavních příčin sporu mezi Jobem a jeho přáteli 
– zejm. Elífazem a Sófarem. Jak na to poukáže i Elíhú (Jb 34, 1-10). 
Snad je pro nás tedy pochopitelnější, proč je tento konflikt nejen 
zcela zásadní, nejen, proč je tak vyostřený, ale proč ho také může 
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rozřešit až Bůh: Job se prohlašuje za nevinného, ale dle 
světonázoru „selského rozumu“ Sófara a deistické přirozené 
teologie Elífaze je očividně viníkem, hříšníkem, svévolníkem. 

 
Job bude poučovat 

Stejně jako Elífaz, Sófar a Bildad poučovali vytrvale Joba, nyní 
bude poučovat Job je (v. 11nn). A začíná stejným, jako nalezneme 
např. také v Ř 1, 19-20 – to základní je o Bohu přece očividné, 
snadno poznatelné. Proč se tedy lidé, zde Jobovi přátelé, oddávají 
přeludům, bludům? Proč místo pravdy Boží prosazují pravdy 
lidské, přirozenou teologii, deismus, „selský rozum?“ 

Překvapivě jsme však dnes slyšeli, že podle Joba je úděl 
svévolníka obsahově takřka shodný s názorem jeho přátel! Tím 
vyostřenější je celý konflikt – protože Elífaz a Sófar považují za 
svévolníka Joba. Ten, ačkoli si o svévolnících myslí totéž, nevysloví 
takové obvinění svých přátel. Ačkoli by, právě po jejich řečech, 
bylo takové obvinění spíše oprávněné a snadno prokazatelné. I 
v tom je jeho spravedlnost! 

Tak Job vyslovuje, že i potomci svévolníků zemřou – proto 
z toho jeho přátelé vyvozovali, že Job sám je svévolník. Že 
svévolníka nezachrání a nezajistí ani jeho materiální bohatství – 
stříbro, vzácné šaty ani jejich množství. Proto z Jobovy situace jeho 
přátelé vyvozovali, že Job je svévolník! 

I domy svévolníka jsou jako mol, jako chatrč – tedy nemají 
dlouhého trvání. Právě jeden z Jobových domů se zřítil na jeho 
syny. Svévolníkovi a boháčovi vládne strach, hrůza, děs – a tak 
nedochází pokoje, klidu, šálomu. I to však říkali i jeho přátelé o 
svévolnících. 

Dokonce budou, dnes i podle Joba, lidé stižení Boží 
spravedlností zdrojem posměchu a výsměchu – v. 23. Doslova: 
[Ostatní] zasyčí/zapískají nad místem, kde přebýval. Tj. vyjádří 
pohrdání a snahu zahnat zlé síly (vzešlé z jeho svévole) a snahu 
bránit vzpomínce na takového člověka. 

 
Závěr 
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Tak se překvapivě ukazuje, že názor na to, jak dopadne 
svévolník, se mezi všemi čtyřmi přáteli takřka shoduje. Nad tím 
také konflikt nikdy nevznikl. Konflikt vznikl nad osočením Joba ze 
svévole převrácenou logikou: Když se ti děje to, co říkáme, že 
stihne svévolníky, musíš být svévolníkem! 

Taková logika je však zcela mylná e nepravdivá: Následkem 
automobilové nehody bývají často zlomeniny. Máš nějakou 
zlomeninu? Musel jsi tedy být účastníkem autonehody! Tak nelze 
aplikovat ani převrácení příčiny a následku svévolníka nebo jen 
trpícího člověka. Je přece řada jiných důvodů, než vlastní svévole, 
proč může člověk trpět. Proč mu mohou zemřít děti. Jak může 
přijít o svůj majetek nebo závažně onemocnět. 

V tom je jádro konfliktu – a proto se točí kolem teologie, 
světonázoru všech zúčastněných. Zejména Jobova teologie se totiž 
odlišuje zásadně! A také přijatá logika – trpět přece může také 
nevinný! To je však pro Elífaze a Sófara nepřípustné. 

A je to přípustné u Boha? To je pak nejvnitřnějším jádrem 
celého spisu. 

V další kapitole budeme i proto s Jobem hledat moudrost. 
Velmi blízce knize Přísloví. 

Odpověď však zazní až v závěru, „přímo“ od Boha. 
 
Píseň: S456 – Před tebou + modlitba Páně 
Rozhovor 
 


