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Píseň: EZ639 – Hned zrána vzdej díky; 1.-4. sloka + 
modlitba; Oddíl k výkladu: Jb 41 

 
Milí, 
 
na posledním setkání jsme se pustili do záverečné části 

Hospodinovy řeči v knize Job. Hospodin v ní Jobovi předkládá 
behemóta a livjátána – mýtická „zvířata“ – vůči kterým má Job 
zvážit, nakolik může Hospodinu rozumět. 

Behemót byl trochu překvapením, v Bibli se jinde nevyskytuje. 
Také proto mu kniha dopřává výrazně méně prostoru než 
livjátánovi. V obou případech nejde o nějaký zoologický druh – 
jakkoli možná velryba, hroch, krokodýl mohli sloužit jako 
inspirace – nýbrž o bytosti mýtické. Také proro, aby po 
perspektivě kosmické, přírodní se člověk „zmohl“ na poučování 
Boha alespoň vůči vlastním mýtům. 

 
Livjátán 
Dnešním oddílu končí Hospodinova řeč. Obšírně se v ní 

věnuje livjátánovi. Aby na něčem zřetelném – tj. na lidském 
výplodu – ukázal propastný rozdíl mezi Bohem a člověkem. Mýty 
však nejsou pohádky nebo výmysly. Odrážejí často nejhlubší 
realitu lidské existence, života, společnosti i vztahů (srv. Gn 1-11). 

Tak i zde: Livjátán reprezentuje lidskou ohroženost 
nejrůznějšími zvířaty. Člověk je ve srovnání s šelmami fyzicky 
slabý, nedisponujeme drápy, srstí, skvělým čichem, zrakem nebo 
sluchem. Pokud by i dnes člověk potkal ve volné přírodě šelmu, 
vyhne se jí – nebo riskuje smrt. 

Který odvážlivec si sám, bez kvalitní moderní výzbroje, 
troufne na medvědy, lvy, tygry, kosatky atd.? 

Tím spíše na livjátána (v. 1-2). Kdo si troufne na tuto super-
velrybo-hrocho-kosatko-hrocha?1 

                                                      
1
 Odrazem stejného mytologického smýšlení je také román Moby Dick (česky: Bílá 

velryba). V něm si sice hlavní postavě „troufne“ na „super-velrybu,“ platí za to však 

životem nejen on, ale také tařka všichni ostatní s ním. 
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A když si netroufneme na livjátána, jak to, že si tedy lidé 
troufají na Boha? 

 
Bůh 
Protože Boha nikdo nikdy neviděl, snadno se na něj troufá. 

Tak i (v) Jobovi Hospodin připomíná hlubokou pravdu lidské 
existence: Co jsme Bohu dali? Co nám Bůh dluží (v.3)? Je to přece 
naopak – člověk od počátku, od narození, dluží Hospodinu! 

Vždyť Hospodinu patří vše – a hle, jak dobře to funguje (srv. 
předchozí části Hospodinovy řeči). Tak Hospodinu samozřejmě 
patří také livjátán. Ale ne jako nějaký protivník, Bohu-rovný 
nepřítel (srv. sátán z počátku Joba!). Nýbrž jako plně podřízené 
stvoření. Jakkoli pro člověka je už nemyslitelné se na livjátána 
vrhnout – a zvítězit. O kolik výše nad člověkem je pak Hospodin, 
který této obludě vytvořil prostor pro… dovádění, hraní! (Ž 104, 
25-26) 

V. 4 je opět v ekumenickém překladu matoucí – jak to, že 
Hospodin něco „nemůže?“ V hebr. je však, jak čteme např. 
v kralickém překladu: „Nebudu mlčet...“ Tj. jde o konstatování 
Božího jednání, nikoli možností. Bůh by samozřejmě o livjátánovi 
mlčet mohl – ale i to činí pro Jobovo, a tak pro obecně lidské, 
dobro: Pochop člověče, jak si malinký! Pochop člověče, svět kolem 
sebe! Až to vše pochopíš, pak pochopíš, jak nemáš šanci plně 
pochopit Boha! (Srv. Kaz 1-3) 

Tak je i v dnešním oddíle vykreslen livjátán jako děsivé 
stvoření. Jako strašidelná obluda hrůzostrašné tlamy a zubů, 
rozpáleného dechu (srv. draky), obrovské síly, neprorazitelné 
kůže. Je vykreslen jako monstrum beze strachu – naopak i bohové 
se třesou, když se vzedme. Je králem nad všemi šelmami, na 
všechno, byť sebevyšší, stvoření pohlíží svrchu. 

 
Alegorie 
Zřejmě je na místě tuto řeč vnímat také jako alegorii sátána 

z úvodu knihy Job. Stejně jako satanem celé dění této dramatické 
hry začíná, také jím končí. Stejně jako již v úvodu je sátán jasně a 
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pevně vymezen Bohem do patřičných mezí, tak i livjátán je sice 
mocnější všeho stvoření2 – ale Bohu nesahá ani po kotníky. 

Nakonec v Iz 27, 1 je livjátán vykreslen stejně. Jako had, drak, 
„ten“ nepřítel. S porážkou livjátána také úzce souvisí Boží ztrestání 
lidské nepravosti (Iz 26, 21). 

Tak Hospodinova řeč není jen zkrocením lidské pýchy, 
nafoukanosti, sebestřednosti (které Job neprojevoval, na rozdíl od 
jeho přátel). Je ukázáním, že ani to nejmocnější stvořeného světa, 
to, na co si (proti čemu?) si člověk ani netroufne, je ničím před 
Hospodinem. Satan, ďábel, zlo, hřích, utrpení, tragédie, útoky a 
obviňování přátel vůči trpícímu Jobovi… to i další je plně 
podřízeno Hospodinu. Jak to jasně říká už Jb 1+2. 

 
Závěr 
Job mluvil o Bohu náležitě – příště o tom konečně uslyšíme. 

Tak i v závěru hry Job pochopí, co mu Hospodin sděluje. Nahlédne 
stejné, jako nahlédl Kazatel – člověk je bezmocným, maličkatým 
tvorem. Už ve srovnání s mnohým stvořením. Tím spíše 
s Hospodinem. 

Tak se člověk má podle toho chovat! 
Ale protože Hospodin není zlý ani svévolný, nejedná podle 

toho, co se mu zamane a zachce – smí trpící stále znovu klást 
otázku po smyslu, obsahu, významu utrpení a tragédií. Ale proto 
právě člověk je původcem zla a hříchu, většinou se člověk žádné 
odpovědi nedobere. 

Jen Hospodin dokáže proměňovat zlo v dobro. Převrátit 
právě smyslu-prázdné utrpení a zlo k něčemu prospěšnému. 
Utrpení žádný smysl nemá – pokud uvažujeme utrpení zla, 
tragédií, smrtí, nemocí.3 

Ale i nad nesmyslem, prázdnotou, absencí dobra plně vládne 
Všemohoucí Hospodin! 

                                                      
2
 To je snad nejnápadnější názvuk „ďáblovské“ alegorie. 

3
 Naopak utrpení např. tělesného cvičení, učení se do školy apod. má mnohou 

hodnotu. Však také utrpení související s takovým jednáním je spíše „vedlejším produktem“ 

než hlavním obsahem takového dění. 
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Píseň: EZ639 – Hned zrána vzdej díky; 5. +6. sloka + 

modlitba Páně 
Rozhovor 


