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Píseň: EZ623 – Důvěřuj se v Pána + modlitba; Oddíl 
k výkladu: Jb 35 

 
Milí, 
 
s předchozí kapitolou jsme se věnovali obtížnosti jejího 

překladu – předkládal jsem jiné a přesnější varianty, než je 
ekumenický překlad. Dnes narazíme hned s druhým veršem na 
formálně, ale hlavně obsahově, stejný problém. 

Zároveň jsem zdůrazňoval, že Elíhú se začínal ukazovat jako 
v zásadě stejného postoje jako Elífaz, Sófar a Bildad. Ačkoli je 
teoforního jména a mluví o Bohu a na první pohled se může zdát, 
že po dvou a půl příkladech „jak ne,“ je Elíhú (tak trochu do 
třetice) příklad „jak ano.“ Tj. jak mluvit s hluboce trpícím. Jak 
odpovídat na otázky po smyslu utrpení a „proč zrovna já.?“ 

I dnes však Elíhú stvrdí, že ačkoli je vyznáním součástí 
Hospodinova monotheismu, není zásadně odlišný od svých spíše 
pohanských bližních. 

 
Obvinění Joba 
V dnešní, kratší, řeči hned Elíhú obviňuje Joba po vzoru jeho 

tří přátel. Job nikdy netvrdil, že jeho spravedlnost převyšuje Boží! 
A stavět takové tvrzení, které navíc obviněný nikdy nevyslovil, na 
roveň otázky, „co mi prospěje, když nebudu hřešit,“ je snad ještě 
pomýlenější. I závěr dnešní řeči stvrdí a prohloubí, na co jsme 
narazili už s předchozí kapitolou: Elífaz vnímá Joba stejně jako 
jeho přátelé. Pouhá náboženská konfese, členství v církvi nebo 
prázdné chození na bohoslužby v člověku zásadní změnu 
nezpůsobí. Snadno naopak utvrdí v pohanství, sebestřednosti, 
pýše. 

Částečně lze problém Elíhuúova obvinění oslabit v prvním 
jeho útoku skrze odlišný překlad. Stejně jako v minulé kapitole i 
zde je v hebrejštině min-él. Tj. od Boha, z Boha, výjimečně také nad 
Boha. Tj. je oprávněnější přeložit, stejně jako v minulé kapitole, v. 
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2 jako: Snad si myslíš, že jsi s právem řekl (až sem srv. BKR): Má 
spravedlnost [je] z/od Boha? 

Překlad „nad“ vyloučit nelze, ale jedná se o spíše okrajový 
význam předpony min-. V případě „nad“ je v hebrejštině obvyklé 
použít předložku al, potažmo spojením obou do předložky min-al.1 

Problém tím není vyřešen plně – ale to také nemá být. Je 
pochopitelné, že věřícího, který hlavně usiluje „střežit čistotu víry,“ 
naštve i tento překlad. Totiž že Job se považuje za spravedlivého 
před Bohem, protože z Boha. Právě u nepoučených o tom, co a 
proč je ortodoxní a co ne, bývá taková „aktivita,“ běžná. A stejně 
jako v případě Elíhúa obvykle zcela mylná a vytvářející úplně 
zbytečné problémy a konflikty. Čtenář totiž dobře ví již z Jb 1, že 
Job objektivně spravedlivý je. Dokonce i dle Hospodina – srv. 
nebeské scény z úvodu. 

Druhé obvinění je pak úplně jiného druhu. Je závažnou a 
důležitou otázkou – na níž navíc lze odpovědět velmi snadno. 
Právě tak, jak to dělá Elíhú. 

 
Proč nehřešit? 
Nejprve, v další předjímce Boží řeči (srv. závěr Elíhúovi řeči 

v Jb 37), poukáže na aroganci této otázky. Na to, jak tazatel 
absolutně nerozumí situaci. Protože má obvykle za to, že 
nehřešením nějak prospívá Bohu. A hřešením nějak škodí Bohu. 

Elíhú správně poukazuje na naprostou pomýlenost takového 
názoru. A zdůrazní, že jeho odpověď je i pro Jobovy přátele (v. 4-
7): Bohu člověk nemůže uškodit. Natožpak hříchem. Hřích nemůže 
opustit tento svět, nemá se jak k Bohu ani dostat. A úplně stejně, 
když člověk Boží vůli následuje: To není pro Boží dobro a 
prospěch. 

Boží zákony, práva a milost jsou pro prospěch a dobro 
stvoření. Člověka, zvířat a dalších částí kosmu. Už toto však bývá 
mnoha kritikům náboženství cizí. Ale, stejně jako Elíhú, se tohoto 
pravidla nedrží často ani ti, kteří biblická náboženství praktikují. 

                                                      
1
 Srv. už Gn 1, 2+7. Naopak míst, kde by předložka min- byla přeložena jako „nad“ 

je jen velmi málo. 
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Ať už vykládají oddíly příběhové nebo předpisy. I křesťané 
pravidelně, a zcela neuvědoměle, zapomínají, že biblické oddíly 
jsou napsány pro dobro světa, nikoli Boha. Ať už jako zápověď, 
varování již vyzkoušenou špatnou cestou, nebo pozitivním 
vyjádřením, co je dobré jednání. 

Ve v. 8 pak Elíhú vysloví zcela zásadní, a často opomíjené: 
Hříchem, člověče, škodíš jen lidem a stvořenému světu. Často už 
sám sobě. Vždy pak ostatním. Ekumenický překlad překládá 
krásně a líbivě: Jen člověka jako ty zasáhne tvá svévole… Kraličtí: 
Každému člověku bezbožnost jeho uškodí… 

Bohužel zde však vidíme, že Elíhú pomíjí zcela zásadní 
význam hříchu: Kdepak jen člověka. A kdepak hlavně viníka 
samého. Kvůli lidskému hříchu trpí celá země (Gn 3, 17). V 21. 
století ještě očividněji než kdykoli dříve v lidských dějinách je 
zřejmé, jak lidský hřích poškozuje životní prostředí celé planety. 
Kdepak jen lidem! 

A stejně důležité: Snad každé zlo poškozuje snad vždy hlavně 
někoho jiného. Bližního, viníkovi-rovného, také Boží stvoření. 
Viník sám často nijak výrazně poškozen není – např. zloděj, 
cizoložník nebo vrah. 

I toto je dokladem, že Elíhú je daleko od Boží moudrosti. Na 
rozdíl od Joba. Také chce Joba napadat, obviňovat, útočit na něj. I 
za cenu zatajení pravdy, za cenu falešných a nepodložených 
obvinění. Ano, to se děje i v církvi! Někdy dokonce více, silněji a 
samozřejměji než v mimocírkevní společnosti. 

 
Společnost 
V. 9-11 dokládají dosah hříchu, zla, lidské svévole v celé 

lidské společnosti. To je jistě pravda. Je škoda, že i zde, při zmínce 
o zvířatech, chybí zmínka o působení lidského hříchu a zla také na 
svět mimolidský. 

V. 10 je nutné nejprve pochopit v kontextu předchozích veršů 
– jak dokládá také v. 11. Totiž: Je rozdíl mezi vírou v Boha a 
modlitbou. Mezi upřímným ptaním se po Hospodinu a mezi 
naříkáním si po Boží nepřítomnosti, jen když je člověku blbě. Ale 
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jindy si daný člověk na Boha ani nevzpomene. Natožpak, aby ho 
poslouchal. 

V tomto světle můžeme pochopit, že v případě 
individuálního, osobního utrpení volá k Bohu každý. I nejzarytější 
ateista, agnostik, odmítač církve volá k Bohu, když selžou všechny 
jeho modly a falešné jistoty. 

Zde se však Elíhú takřka sjednotí s Jobovými přáteli. Říká 
totiž: Teď si stěžuješ, když je ti blbě? A proč ses po Bohu neptal 
celý předchozí život? Proč sis nenechal od Pána Boha poradit? Kde 
a jak ses od Pána Boha nechal vyučovat, vzdělávat, poučovat, když 
k Bohu teď skučíš – nebo si dokonce na Boha stěžuješ? Kde je teď 
tvá moudrost? A kdy jsi dával přednost moudrosti Boží? Jenže to o 
Jobovi není pravda vůbec nijak – srv. Jb 1. 

To všechno pak jsou velmi, velmi pádné argumenty. Jsou to 
veledůležitá fakta vůči všem, kteří si na Boha vzpomenou jen, když 
už jim nic jiného nezbývá – ale jinak žijí naprosto bezbožně.2 

Avšak nemají své místo vůči hluboce trpícímu – alespoň ne 
v počátku takových rozhovorů, jak jsme toho v knize Job byli 
svědky. Právě to totiž dělal Elífaz a Sófar, a nyní také Elíhú. Je to 
ubíjení ubitého, napadání napadeného (snadno navíc bez vlastního 
zavinění). Je to povýšenost, útok, osočování, ubližování. Není to 
potěšení, útěcha, naděje, milosrdenství. Pro všechny, kterým je 
přesto takové jednání vlastní blízké (vždyť je to přece pravda!): 
Kolikrát takto nemilosrdně jednal a mluvil vůči trpícím Ježíš? A 
kolikrát naopak nejprve nabízel (a činil!) právě milosrdenství, 
soucit, potěšení, pomoc? 

 
Bůh 
Elíhú jde pak dokonce tak daleko, že vysloví (v. 12-13): A vy 

se divíte, že vám Bůh neodpovídá? Proč by to přece dělal, když na 
něj kašleš/kašlete celý svůj život? Proč by vám měl odpovídat Bůh, 
ve kterého nevěříte? O kterém dokonce tvrdíte, že není? 

Opět velmi tvrdá a velmi pravdivá slova. Opět však pro ně 
platí stejné, jako v předchozí kapitolce mého výkladu: Opatrně 

                                                      
2
 V původním, základním slova smyslu. Nemusí se jednat o žádná „zvěrstva.“ 
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s nimi, rozhodně až jako odpověď na otázky a rozhodně ne 
v prvních etapách utrpení bližního! 

Avšak když si nedá říct a dál ve své svévoli trvá na tom, že 
teď má přece Bůh zachraňovat i toho, kdo o něm vykládá, že není – 
opřeme se v odpovědi o biblické texty i z Joba a řekněme 
s Elíhúem: A proč by to měl dělat, když na něj celý život kašleš, 
dokonce o něm tvrdíš, že není? (srv. v. 14!) 

Po těchto slovech však dodávejme také další části rozsáhlých 
svatých Písem: A přesto ti Bůh nabízí svou spásu. Ne tak, jak ty 
chceš (srv. předchozí Elíhúova slova). Přestože k Bohu voláš jen, 
když selhaly všechny tvé modly (před nimiž tě varoval) a když už 
nemáš na výběr, Bůh ti podává svou ruku. Ale musíš přistoupit na 
jeho pravidla, jestli ho chceš slyšet. Jestli skutečně toužíš po jeho 
záchraně. Protože Bůh dobře zná tvou při, moc dobře ví, že (ve 
většině případů) jen ze zoufalství nebo vypočítavosti voláš k Bohu, 
ale o Boha vlastně žádný zájem nemáš. Chceš jeho zázraky a ne 
slova, poučení, moudrost. Chceš jen „to své,“ svou sebestřednost. 

Jako stejný postoj velmi dobře nacházíme v evangelijních 
vyprávěních o Ježíšovy, zejm. v Mk. Ale pokud bude člověk 
opouštět své cesty a obracet se k Bohu – Bůh dveře svého 
království nikomu nezavírá. „Zavírá“ si je jen sám člověk (srv. v. 8). 

 
Závěr 
Předposlední verš je opět komplikovaný pro překlad, snad: A 

teď, když na nic nedává [Bůh] pozor/nic nenavštívil, a také nezná 
hloupost ?mocně?... Job marně/pomíjivě (hevel!) otevírá svá ústa. 

Snad jde o další obvinění Joba, o návrat k úvodu kapitoly, tj. 
jakoby toto říkal Job, což jsou prázdná slova a zbytečné mluvení: 
Bůh nedává pozor, neví, co se děje, nenavštěvuje člověka. O to 
obtížnější pak je porozumění v. 15, že Job taková opět nikdy 
nevyslovil. 

Možná však to je pointa posledních dvou veršů: Hněvem se 
třesoucí Elíhú už mluví ne-úplně-srozumitelně, rozpálen 
spravedlivým (ale zcela mylným a nepravdami podloženým) 
hněvem. 
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Což je v dobrém souladu se zbytkem dnešní kapitoly 
gradujícího Elíhúova hněvu, také s předchozím v. 14 i následujícím 
v. 16. Tak se Elíhú ukazuje být velmi podobný Elífazovi. 

 
Píseň: EZ691 – Tak málo přímých cest + modlitba Páně 
Rozhovor 


