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Píseň: EZ383 – Mne zajmi, Pane můj + modlitba; Oddíl 

k výkladu: Jb 31 

 

Milí, 

 

na posledním setkání navázal Job na své vzpomínky z Jb 29 

srovnáním s jeho „současností.“ V té se mu vysmívají i ti, o které by 

si „neopřel kolo,“ („jejich otce bych ke psům nepostavil“) nikdo mu 

není útěchou, radou ani pomocí – ačkoli on pomáhal, utěšoval, 

radil. I Bůh byl vnímán jako protivník – tak hluboce se Job cítí 

opuštěn, že jsou mu bratry pouštní šakalové a druhy jsou mu 

exotičtí pštrosové. 

 

Závěr závěrečné řeči 

Dnes na to navazuje závěr Jobovy závěrečné řeči. Po 

radostných vzpomínkách a nářku uzavírá Job centrálním bodem 

celé knihy: Job nejen, že se nedopustil zlého, dokonce činil velmi 

mnoho dobrého – tak jak to, že je v takovéhle situaci? 

Job neporušoval své slovo ani smlouvy (v. 1) – ani vůči lidem 

ani vůči Bohu. Pokud se nějak provinil, ať jiní žijí z jeho dobra (v. 

7-9). Avšak jeho soudcem nechť je Hospodin, nikoli Elífaz, Sófar a 

Bildad – vždyť ti nepředložili žádné důkazy, pokud Joba obviňovali 

právě z toho, že je hříšník, darebák a zlý člověk. 

Job tak usiluje o spravedlivý proces – v takovém se dokazuje 

vina, nikoli nevina. Tak v soudních procesech dodnes – člověk má 

být považovaný za nevinného, dokud není prokázána jeho vina. 

Avšak zejm. Elífaz a Sófar na Joba používali obrácenou logiku, 

jakkoli nenápadnou se tato změna mohla zdát: Job velmi trpí, 

proto musí být vinen – i kdybychom žádný důkaz, vinu ani zlo na 

Jobovi nenašli. 

To je také finální hloubka Jobova utrpení – proto stále znovu 

volal po spravedlnosti a obracel se k Bohu s žádostí o soudní (tj. 

spravedlivý a řádný) proces: Je bezdůvodně označován za zlého, 

hříšníka a zasloužilého své situace. A žádá se po něm leda tak 

přiznání. Jedině že by mohl dokázat svou nevinu. 
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Tak se Job může přidat i k závěru svých přátel – v. 2-3. Avšak 

se vším všudy ponechává Job tento soud, závěr, „úděl“ v rukou 

Božích. Nestává se skrze ně posledním soudcem – na rozdíl od 

zejm. Elífaze a Sófara. 

Pokud by toto centrum, knihy Job – otázka spravedlnosti, 

utrpení, lidských reakcí na utrpení a dokazování viny nikoli neviny 

– nebylo zřejmé, zazní hned na začáku dalšího oddílu, kdy vstoupí 

na scénu Elífaz (Jb 32, 1-3). 

 

Soud 

Tak je Job připraven přijmout soud z Boží ruky – ať bude 

jakýkoli (v. 35-40). Bůh totiž nemůže jednat ani soudit 

nespravedlivě, křivě, bez důkazu. I kdyby si člověk nastokrát 

myslel o Božím soudu cokoli, objektivita Božího soudu tím nebude 

a nemůže být dotčena. 

Na rozdíl od lidských soudů – zde reprezentovaných 

Jobovými přáteli. Znovu si uvědomme, že jde o muže v lidských 

očích moudré, zbožné a v přátelském vztahu s Jobem! A přesto 

kašlou na důkazy obvinění, která vznášejí. I vůči svému příteli. A 

ještě se přitom zaštiťují svou zbožností, náboženství, Písmem. Tak 

hrozně, ale přitom stále aktuálně, je vykreslena Jobova situace – 

často jsou lidé náboženští mnohem nemilosrdnější a 

nespravedlivější než ostatní. Už v tom, že obviňují, dští hnus – ale 

s důkazy se neobtěžují. A pokud proti nim někdo povstane jakožto 

spravedlivý s vytrvalou výzvou o předložení důkazu jejich slov, tak 

se přestávají bavit. Jako Jobovi přátelé. 

I v dnešní kapitole je tedy Job předobrazem Krista. Obrací se 

od lidí k Bohu, od lidské „spravedlnosti“ a institucí k živému 

Hospodinu. Od křiváctví, zrady, hnusu a pokrytectví 

k Spravedlnosti – ať už bude jakákoli (ačkoli Job oprávněně doufá 

ve své omilostnění!). To vše Job také dotvrdí v reakci na 

Hospodinova slova z bouře, které ho nijak neospravedlní. Ale ani 

neodsoudí. Proto Job hovoří stále znovu o Bohu náležitě – na 

rozdíl od Elífaze, Sófara a Bildada. 
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Proto také Job vyhlašuje, že nespoléhal na peníze ani iluzi 

materiálního zabezpečení (v. 24). Je připraven odevzdat své tělo 

Božímu soudu (v. 22), pakliže škodil nejen aktivně, ale už jen 

nezájmem (v. 16-21). Vyhlašuje, že nekřivdil ani takřka 

bezprávným otrokům a otrokyním (v. 13) – protože nestačí 

„spravedlnost“ pouze vůči lidem stejné nebo vyšší společenské 

třídy! Vyhlašuje, že nejednal lstivě (v. 5) – tj. jednal upřímně, bez 

vedlejších, skrytých agend. To se o Elífazovi ani Sófarovi pravdivě 

říci nedá. Ani o mnoha dalších „zbožných.“ 

Dokonce se neprohřešil svými ústy ani žádostmi o kletbu, 

zlořečení, ba dokonce ani radostí ze zániku svých nepřátel (v. 29-

30). Jak velmi novozákonní a křesťanské! 

A nakonec se neprohřešil ani zlem a hříchem nejobvyklejším: 

Skrýváním, obhajováním, ignorováním hříchu svého (a ostatních) 

– v. 33-34. 

Nechť tedy povstane někdo, kdo předloží důkaz o opaku. O 

Jobově vině. Ne jen někdo s pusou plnou prázdných, ale 

bolestivých slov. 

 

Závěr 

Protože dokazovat nevinu je takřka nemožné. Proto se různé 

pomluvy a útoky tak snadno usídlují v lidských společnostech a 

skupinách. A tak obtížně se jich zbavujeme – i proto i apoštol Pavel 

zapovídá drbání a pomlouvání! 

Proto tímto končí Jobova závěrečná řeč – protože k jeho 

velkému utrpení jeho blízcí ještě přidali další křivými řečmi, 

obviněními, sprostotou. Proto také Elihú vzplane proti nim 

hněvem! 

Toto vše bude důležité, až v úvodu dalšího dějství budeme 

číst, že Job „byl spravedlivý ve svých očích.“ To je totiž takřka 

každý – kromě hrstky upřímných křesťanů. I v tom je svatost 

křesťanů a dalších Božích věrných, že vnímají i sebe pokorně, tj. 

jako již vždy hříšníky. Ačkoli ospravedlněné. Tedy nikoli jako 

„spravedlivé ve svých očích.“ 
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Proto jsme tak dlouze měli pročíst/slyšet shrnutí Jobovy 

situace. A hlavně skutečnost, že nikdo nepředložil žádný doklad 

Jobovy viny. Tj. že nejde jen o Jobův subjektivní pocit a pohled o 

jeho spravedlnosti, který je vlastní takřka každému člověku, ale o 

objektivní skutečnost, kterou nikdo ničím ani zdaleka ani nezačal 

vyvracet důkazy. 

Bez těchto předchozích třiceti kapitol bychom totiž mohli 

porozumět dalšímu verši jen mylně… 

 

Píseň: EZ329 – Nevinnost přemilá + modlitba Páně 


