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Píseň: EZ33 – Rozveselte se v Hospodinu; 1.-2. sloka 
+modlitba; Biblické čtení: Jb 37 

 
Milí, 
 
v předchozí kapitole se naplno projevila Elíhúova osobnost. 

Ukázalo se, že není zásadně jiných názorů ani víry než Elífaz, Sófar 
a Bildad – ačkoli pozorovatel dramatu se měl domnívat, že tomu 
bude naopak. 

Od pýchy „dokonalých“ vědomostí v. 4., přes dosazování na 
trůn spravedlivých na věky a navždy v. 7., až po umírání rouhačů 
již v mládí (v. 13-14) a „záchranu utištěného skze jeho utrpení“ v. 
15 je to víc než nápadné. Job si své utrpení i podle Elíhúa zaslouží, 
má si ho nechat líbit a nechat se jím přivést k záchraně. 

Bludnost a omylnost těchto tvrzení je snad nápadná. Očividně 
netrpí každý trpící zaslouženě a svou osobní vinou. Tím 
nápadnější je, že darebáci, zlí, rouhači a další neumírají „již 
v mládí.“ 

Elíhú měl pravdu, že utrpení člověka vysvobozuje ze zajetých, 
takřka vždy spíše problémových, kolejí tradic a zvyků. Avšak nijak 
nezaručuje nastolení tradic a zvyků lepších, pravdivějších, 
nosnějších. Snadno dokonce rozbourá a zničí člověka celého. 

V závěru předchozí kapitoly pak Elíhú začal přecházet do 
chvalozpěvu Hospodina, jímž zakončuje svou řeč – o čemž je 
dnešní kapitola. 

 
Elíhúův strach 
Elíhú si však neodpustí hned na začátku dnešní kapitoly 

svěřit se se svým strachem. Na tom obecně není nic špatného – 
dvojnásob když z uvědomění Boží úžasnosti, všemohoucnosti a 
přitom blízkosti a věrnosti. 

Problém je v tom, že stejný argument použil také Elífaz hned 
v úvodu své řeči (Jb 4, 12-17). Stejně jako už Elífaz Jobovi řekl: 
Vyslechls snad důvěrný rozhovor Boží…? (Jb 15, 8). Úvodem 
dnešní kapitoly je tak stvrzena takřka identičnost „ortodoxního 
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věrného“ Elíhúa a „spíše pohanského, přirozeně-teologizujícího“ 
Elífaze. Jaké překvapení, jak si bývají oba tyto postoje podobné! 

 
Boží burácení 
I v předchozích oddílech Elíhú předjímal formu, jíž Hospodin 

odpoví Jobovi. Tak dnes zní slova o Božím burácení a rachotu – a 
Hospodin odpoví hned na začátku další kapitoly právě ze smrště, 
tj. zprostřed burácení a rachotu. Všimněme si však: Elíhú výraz j-
h-w-h, tj. „Hospodin,“ nepoužil nikdy! I to mělo posluchače trknout 
jako nápadný projev v posledu neosobního vztahu s Bohem, místo 
osobního vztahu s Hospodinem. Tj. Elíhú je ještě daleko od jádra a 
podstaty biblického, protože osobního a osobně-se-vztahujícího, 
Boha Hospodina. 

Také proto je Hospodin uváděn na scénu a úvodu spisu (Jb 1, 
6+7+8+9 atd.) i ve své řeči jako právě Hospodin (j-h-w-h), nikoli 
jako Bůh (ha-elohím, elohím (Jb 1, 1) nebo dokonce jen él – Jb 34, 
5+23+31 atd.).1 

Job sice také mluví často o Hospodinu jako o Bohu (elohím), 
nikdy však jako o pouhém él, a několikrát také jako o Hospodinu 
(j-h-w-h; Jb 1, 21 (!); 12, 9; 40, 3; 42, 1 atd.). Také v tom je 
náležitost Jobova mluvení o Hospodinu, protože také jeho vztahu. 
Na rozdíl od Elífaze, Sófara, Bildada i Elíhúa. 

To je také v souladu s tím, co jsem říkal ve výkladech 
k předchozím řečem Elíhúovým: Tváří se a vypadá jako 
pravověrný, tj. ortodoxní, a možná v mnoha ohledech také je. 
Osobní vztah k Hospodinu, natožpak osobní vztah Hospodina 
k jednotlivým lidem, ho však vůbec nezajímají. 

V tom je radikální rozdíl mezi Jobem a ostatními postavami 
této dramatické hry. 

 
Boží vyvýšenost 
Tak snad nepřekvapuje, že Elíhú své osobní názory, mnohdy 

neskloubitelné s Hospodinovou vůlí a činy, zabaluje do vzletných 

                                                      
1
 A je to právě sátán, který mluví o „bání se Boha,“ hebr. elohím. Nikoli Hospodina! 

(Jb 1, 9) Stejně také Jobovi přátelé, manželka i Elíhú. 



3 

slov o Bohu – ale nikoli o Hospodinu. To je obvyklá taktika 
povrchně věřících a falešně zbožných. Kteří o osobního Boha 
nemají žádný zájem. Natožpak o osobního Boha vztahujícího se 
osobně k trpícím (SZ), nebo který dokonce sám osobně trpí (NZ). 

V dnešní kapitole není co zásadního (protože např. v. 19a + 
21a) Elíhúovi samo o sobě vytknout. Ano, Bůh je úžasný a skvělý a 
mocný. A stvořil svět řádný, dobrý, krásný a úžasný. Také v dešti 
(jsme v Israeli!), také ve sněhu a ledu (jsme v Israeli!). 

Avšak mnohé důležité o Hospodinu Elíhú vůbec nezmíní. 
Soustředí se při bližším pohledu vlastně jen na Boží moc, 
nepochopitelnost, vládu a strach z něj. Zcela pak pomíjí právě 
osobní vztahování se osobního Hospodina. Také Hospodinovu 
milost a spásu – také vůči trpícím, otrokům, sirotkům a dalším. 
Zcela ponechává stranou také Hospodina-soudce a garanta 
spravedlnosti (nebo snad v. 23?). Přestože právě o spravedlnost 
Jobovi jde celou dobu. 

Tak sice Elíhú nevyslovuje v dnešním oddílu žádnou zásadní 
nepravdu, ale zároveň vše, co říká, je vlastně irelevantní, „mimo“ 
situaci Joba a jeho přátel. Je to sice hrozně hezké a dobře se to 
poslouchá, ale Jobovi je to úplně k ničemu. Ba dokonce, 
s předchozími oddíly, by Job dodal: Ale to já přece všechno vím, 
nejsem hloupější než vy! (Jb 13, 1-2; 26, 4) Na otázku smyslu 
utrpení a proč Job trpí a proč tak strašně moc odpověď Elíhú 
nakonec nenabídl. 

Kdyby býval Elíhú raději hovořil o Boží milosti a shovívavosti, 
milosrdenství a soucitu, blízkosti Hospodinova spasení… Jak o tom 
již hovořil právě Job (Jb 16, 2-5). 

 
Elíhú není Hospodin 
Podobné nás však bude moci napadnout při čtení 

Hospodinovy řeči. Jenže kromě obsahových rozdílů a rozdílu cíle, 
dochází také k zásadní změně osoby – a tak celého významu. 

Hospodin má právo člověka „usadit“ tím, že člověk ví, ve 
srovnání s Hospodinem, pramálo. Trpícímu taková slova, právě 
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z úst jiného pouhého člověka, takřka nemohou pomoct. Ale z úst 
Všemohoucího Stvořitele? 

Hospodin bude také formulovat svou řeč zejm. otázkami – 
přestože je objektivně všemohoucí a vševědoucí. Na rozdíl od 
Jobových přátel, včetně Elíhúa (ačkoli v dnešním oddílu k tomu 
začal lehce směřovat) – protože Bůh tím usiluje člověka povzbudit 
a přivést k sebereflexi i reflexi Hospodina a víry v něj. Jobovi 
přátelé i Elíhú chtěli hlavně ještě více trápit a srážet a napadat 
hluboce trpícího Joba. Aby si podpořili vlastní přirozenou teologii. 

Neboli Hospodinu půjde o Jobovo dobro a prospěch – snad 
také ostatních postav tohoto spisu. Zatímco Jobovým přátelům, 
snad s výjimkou Bildada, šlo hlavně o sebe samé – včetně Elíhúa. 

Také proto hluboce trpícímu člověku nemohou slova 
ostatních postav v knize Jób skoro nijak prospět. Jakkoli mohou 
být pravdivá, mají sílu pouze ve dvou situacích: Trpící si je 
uvědomí sám (proto Hospodinovi otázky). Nebo mu je sdělí garant 
spravedlnosti, věčnosti, dobra a stvoření – Hospodin. 

 
Závěr 
Snad v závěru řeči Elíhú vykračuje k tomu podstatnému, o 

čem měl hovořit celou dobu. K tomu, po čem také Job volá celou 
dobu (zase tak dobře tedy Joba ani Elíhú neposlouchal…): Ano, 
Bůh svým soudem a spravedlností nechce pokořovat (v. 23; BKR: 
soudem a spravedlností netrápí). Tak proč to tedy dělá Elíhú? Proč 
nenapomíná daleko víc Elífaze a Sófara, kteří Joba pokořovali pod 
záminkou právě Boží spravedlnosti? Proč neutěšoval Joba? 

Posledním veršem si pak Elíhú sám podřezal větev: Sám sebe 
prezentoval jako moudrého a člověka dokonalých, kompletních 
vědomostí. A nyní říká, že na takové se Hospodin neohlíží – tj. 
nedbá, co si myslí a co říkají. 

Snad i proto najednou a nečekaně „vtrhne“ na scénu 
Hospodin z bouře hned v další větě? 

 
Píseň: EZ33 – Rozveselte se v Hospodinu; 3.-4. sloka + 

modlitba Páně; Rozhovor 
 


