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Píseň: EZ692 – Temnou, divnou mlhou bloudím sem a tam + 
modlitba; Biblické čtení: Jb 38 

 
Milí, 
 
v předchozí kapitole zakončil svou řeč také Elíhú. Nyní už 

bude hovořit pouze Bůh a Job drobně odpovídat. Závěrečným 
slovem Elíhúova monologu byl chvalozpěv Boží vznešenosti, 
vyvýšenosti a nedotknutelnosti. Zcela v něm však chyběly důrazy 
Boží milosti a lásky, shovívavosti a odpuštění. Elíhú také nikdy 
nehovořil o Bohu jako o Hospodinu, několikrát dokonce jako o 
pouhém él(ovi), ani ne o elohím. 

Tak se Elíhú nakonec prokázal být takřka identických názorů 
jako Jobovi přátelé – zejm. Elífaz. Bůh je mu „něčím nad námi,“ 
nějakým řádem bez osobnosti, osobního vztahu, svobody, 
shovívavosti nebo milosti. 

 
Nastupuje Hospodin 

Snad i proto „vtrhl“ nečekaně na scénu samotný Hospodin. 
Ten, o kterém toho bylo tolik řečeno – a tolik mylně, nepravdivě, 
manipulativně. Hospodin nastupuje na scénu jako Hospodin (j-h-
w-h), nikoli jako pouhý Bůh (elohím, výjimečně él). Tj. jako Bůh 
osobní, osobnostní, vztahující se, svobodný a známý zejm. svému 
lidu svou shovívavostí a milosrdenstvím a dobrotou, nejen mocí, 
vznešeností a vyvýšeností. 

Nečekané „vtrhnutí“ Hospodina na scénu je zvýrazněno také 
tím, že promlouvá ze „smrště.“ Hebr. sárah lze překládat také jako 
„bouře.“ Nastupuje tedy na scénu v kontextu bouře, vichru – nikoli 
klidného, chladného, kalkulujícího odstupu. Už v tom se velice liší 
od Jobových přátel, kteří byli ve svých průpovědích drtivou 
většinu času poklidně, chladně distancovaní od Jobova utrpení. 

To dává dobrý smysl – Hospodin ví, co a jak a proč se v této 
divadelní hře odehrálo. Jako jediný z přítomných ví o „nebeských 
scénách“ z úvodu knihy Job. Jako jediný také jistotně ví, že Job 
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jediný hovořil o Bohu náležitě – a Jobovi přátelé ne. Což můžeme 
vztáhnout také na Elíhúa. 

 
Hospodin hovoří 

Nikde jinde v Bibli nehovoří Hospodin tak dlouze a široce, 
jako zde. Na první pohled se jeho promluva zdá být stejným 
monologem, jako všech ostatních v dramatu. Avšak při bližším 
zkoumání zjistíme, že jako jediný dopřál Jobovi prostor odpovídat 

(Jb 40, 1-5 + 42, 1-7)). To je další esenciální odlišnost Hospodinova 
od Jobových přátel i Elíhúa. 

Tato odlišnost je o to výraznější, že i Elíhú část své řeči 
formuloval jak otázky a dokonce výzvy Joba k odpovědi. Prostor 
k reakci, odpovědi mu však nedopřál. Hospodin pak formuluje jako 
otázku takřka celou svou řeč až do konce Jb 41. 

Protože však ponechává Jobovi prostor k odpovědi, nejedná 
se jen o řečnické otázky – ačkoli svým obsahem z nich většina 
řečnických je. I v tom je zásadní odlišnost Hospodina od člověka: I 
na řečnické otázky dovoluje, umožňuje člověku odpovídat. 

 
Dnešní oddíl 

Hned úvod Hospodinovy řeči je v překladech problematický – 
ale v hebrejštině nikoli. Jak jsme na to opakovaně naráželi v celé 
knize. V hebr: Kdo to zatemňuje radu slovy bez poznání? 

Ekumenický překlad si zcela svévolně přidal „Boží,“ čímž 
zcela zásadně ovlivňuje význam verše. Zatímco hebrejský text (a 
většina moderních překladů) nespecifikuje, čí rada je to 
zatemňována, ekumenický překlad směruje do významu: Job 
zatemňuje [Boží] radu. Jak by pak ale mohl v takové situaci 
Hospodin shledat právě Joba jako „mluvícího o Hospodinu 
náležitě?“ 

Původní text jde zřejmě jiným směrem, dokonce 
překvapivým: Hospodin sice odpovídá Jobovi, ale jeho první slova 
míří, dle mého soudu, na všechny ostatní. Stejně jako tomu bude 
poslední větou Božího mluvení (Jb 42, 7-8), což bude poslední 
přímá řeč této divadelní hry vůbec. 
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To je také v dobrém souladu s obsahem toho, co říkal Job a 
ostatní.1 Zatímco Jobovi nebylo a není co teologicky vytknout, u 
ostatních jsme našli mnohá chybná až bludná tvrzení. Tím spíše, 
když v. 2 nehovoří o „neuvážených slovech,“ nýbrž o „slovech bez 
poznání.“ Dokonce bychom mohli přeložit „slovy unikajícího 
poznání.“2 

Ve hře si to lze představit tak, že Hospodin se v první větě 
obrací k přátelům a Elíhúovi (pokud zůstal na scéně), ale již 
v druhé k Jobovi. Koneckonců jde o Hospodinu odpověď Jobovi. 

Celá řeč je koncipovaná jako zřejmá řečnická otázka, na níž 
má Job odpovědět: Nevím, neznám, nebyl jsem u toho atd. Jak 
tomu také v Jobově odpovědi bude. 

Zároveň však nelze pominout silný ironický až sarkastický 
tón Božích otázek. Počínaje „opásej se jako chlap; [Já] se budu ptát 
a [ty] mě poučíš,“ až po konkrétní otázky. Jako kdo jiný by se Job 
mohl opásat? Jak má poučovat Vševědoucího (přesněji: oznamovat 
Vševědoucímu)? Proč se Vševědoucí na něco ptá (navíc trpícího 
člověka?? A samozřejmě, že o většině otázek dnešního oddílu 
nemá žádný člověk ani ponětí. A nikdy mít nebude. 

 
Otázky 

Některé otázky z Boží řeči i dnešní jsou již z významné části 
zodpověditelné, jiné ne – a některé nikdy nebudou. Některé pak 
mají překvapivé podtóny. 

Hned první otázka patří k nejzákladnějším a 
nejopomíjenějším laiky bez význaní: Kde jsi byl, když vznikal svět? 
Co vůbec o něm víš? Ani moderní astrofyzika neví, a nikdy vědět 
nemůže, jak svět vznikl. Teorie Velkého třesku hovoří o sice velmi 
kratičkém momentu po vzniku světa, ale již vždy po vzniku světa. 
A jsou teorie, které Velký třesk jako takový ke vzniku světa 
nepotřebují. Jde navíc o zcela zásadní otázku, protože pokud není 

                                                      
1
 Naopak pokud by Elíhú byl pozdějším přídavkem, návaznost Jb 38 na Jb 31je 

takřka nesmyslná. 
2
 Už vůbec tedy ne jako BKR: „neumělými.“ Podstatný je přece obsah, nikoli forma 

– dvojnásob v Jobovi! 
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Hospodina, je svět i život a člověk bez smyslu, naděje, obsahu, 
významu a dobra (srv. Kazatel). Naopak má-li Bible pravdu ve 
svých vyprávěních o Hospodinu, svět není nesmyslný, ba dokonce 
je dobrý (srv. také v. 7). A má smysl a dobré zdůvodnění žití života 
dobrého, spravedlivého, služebného, obětavého. 

Hned poté však zazní otázka (v. 5), na kterou právě Job (a 
každý „věřící“) odpověď zná: No právě Hospodin! Úmyslně zazní 
nečekaně zodpověditelná otázka hned po otázce nejzákladnější. 
Navzdory podtónu ironie až sarkasmu Hospodin je „zvědavý“ na 
Jobovy, lidské, odpovědi. Zejména odpovědi vyznání! 

V. 7 je pak překvapivým připomenutím Gn 1 – svět je stvořen 
jako dobrý. Dokonce natolik, že nebešťané i hvězdy se ze stvoření 
„země“ radovali. 

Vzápětí je uveden příklad divokých vod – dodnes pro člověka 
spíše nezkrotné síly a živlu. Také upomínající na Gn 1, kde vody 
stvořeny nejsou, jsou „jen“ rozděleny, ovládnuty, omezeny, 
zkroceny. A také příběhu o potopě Gn 6-10. Zní v tom také 
Hospodinova dobrota i vůči nejběžnějšímu symbolu démonických, 
zlých sil ve starověkém Israeli: Mohl vodu zcela zničit, zcela 
minimalizovat, avšak dopřál jí její vlastní prostor. Zřejmě také 
proto, že voda je velice nezbytná pro život. 

V. 12-16 se pak dotknou základního tématu předchozích 
dialogů: Jak to bude s darebáky? Dopadnou všichni špatně – ještě 
za mlada – jak to říkali všichni kromě Joba? Nebo má pravdu Job, 
že mnozí se dožívají požehnaného věku? Hospodinova odpověď je 
překvapivě blízká Jobově: Země se mění, ale darebáci zůstávají, 
ačkoli jsou jen „šat.“ Tj. stvrdí, že tu byli, jsou a budou, že zůstávají, 
ale jako nedlouho trvající, molům-podléhající oblečení. A světlo 
(života, naděje, milosti)? To jim bude odepřeno. Jejich (pyšně) 
zvednutá ruka bude přeražena. 

Tak i Bůh odkazuje finální soud do říše mimo tento svět. Ale 
ujišťuje o vítězství dobra a porážce zla – nakonec. 

Pak je opět po něčem, s čímž Job asi souhlasí, čas na 
zdůraznění objektivní reality světa a člověka, který neví a vědět 
nemůže: Copak se procházíme po dně Mariánského příkopu? Byli 
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jsme si prohlédnout brány smrti a v klidu jsme od nich odkráčeli 
(srv. Zj 1, 17-18)? Prozkoumal někdo z nás celou zemi? Víme, kde 
bydlí temnota (dosl. i přenesně!)? Poslouchá nás temnota? (Srv. Gn 
4, 6-7) 

Uvedl se někdo z lidí sám do života? Věděli jsme vůbec o sobě 
před narozením? Víme, kdy zemřeme? 

Rozumíme alespoň tomu počasí – dešti, sněhu, ledu? Víme, 
kde jsou uskladněny kroupy? 

Alespoň těm hvezdám rozumíme? Proč jsou tam, kde jsou? 
Vládneme jim? Nebo alespoň bleskům? 

 
Závěr 

Tak se střídají otázky, na které člověk odpověď nemá a mít 
nebude (většina) s těmi nemnohými, na které odpovědět 
dokážeme – a odpovědí je obvykle „Hospodin.“ Tj. vyznání víry 
v toho, právě v nějž Job opakovaně doufal a ke komu se obracel. 

Překvapivě shovívavě, a zároveň hluboce, pak končí dnešní 
série Hospodinových otázek (v. 38-41). Ano, můžeme ulovit pro 
lva i další šelmy a nakrmit je – a mohli už ve starověku. Tyto 
závěrečné otázky dnešního oddílu spíše kladou otázku: Lovíš snad 
pro šelmy a chodíš je krmit, když jsou hladové a nakrčené k útoku? 
Krmíš krkavce? Obecněji: Kdo udržuje koloběh nejen neživé, ale i 
živé přírody po miliardy let? Ty, Jobe? Ale mělo by to tak být – srv. 
Gn 1, 26-29! 

Závěrem tak Joba, tak do-sebe-zakrouceného jeho utrpením, 
obrací k původním a základnímu úkolu člověka a lidstva. Ba 
dokonce k lidské podstatě. Stejně i kosmickými otázkami tak 
Hospodin rozšiřuje „tunelové vidění“ trpícího, který vidí jen sebe a 
své utrpení. 

Pastýřská péče i moderní intervenční týmy, mimochodem, 
činí stejné vůči např. lidem, kteří jsou jen krok od sebezabití. 

Tímhle směrem tedy měli mluvit Jobovi přátelé! Takto měli 
Jobovi ulevit a potěšit – rozšířením jeho perspektivy. 
Připomenutím, že svět je stvořen jako dobrý. Upozorněním na 
mnohé dobro, na které možná již zapomněl. A nenápadným 
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poukázáním, že sám sebe možná trochu přeceňuje. A tak i své 
utrpení.  

Avšak na druhou stranu právě poslední zmíněné je velmi 
obtížné k přijatelné komunikaci – pokud nejsme Hospodinem. 

 
Píseň: EZ610 – Kéž bychom to uměli + modlitba Páně 
Rozhovor 

 


