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Píseň: NEZ 336 – Srdce čisté + modlitba; Oddíl k výkladu: 
Jb 42, 1-9 

 
Milí, 
 
na posledním setkání jsme zakončili Hospodinovu řeč – 

poslední monolog knihy Job. V té Hospodin pokračoval v „popisu“ 
livjátána – mýtické bytosti vysoce převyšující člověka ve všech 
ohledech, jíž se bojí i bohové a božstva. 

Podstatou celé Hospodinovi řeči je nepřímo ukázat člověku 
Hospodinovu moc. Nepřímo proto, že přímo je přece tak velice 
zřejmá ve světě kolem člověka – a přesto si člověk, zejm. 
„moderní,“ „myslí své.“ Ale také proto, aby Jobovi (a divákům 
dramatu), zůstala svoboda se rozhodnout pro nebo proti 
Hospodinu.1 A jeho moci. Která i toho strašného livjátána snadno 
zkrotí – ba dokonce mu vytváří i místo pro hraní a dovádění. 

 
Dialog 
Tak dnes konečně zaznívá dialog. Zbytek hry jsou vlastně 

monology jednotlivých postav, někdy na sebe ani příliš nereagují 
(srv. „rozhovory“ malých dětí). Výjimkou byly nebeské scény, ale 
právě proto, že jsou v nebi. Tedy v „časoprostoru“ zcela jiných 
norem, než je stvořený svět. 

Lehký náznak tohoto velkého finále, kdy se vytrvalé a často 
nepoučené a mylné lidské monology změní v dialog, jsme zaslechli 
v Jb 40, 3-6. Ale ačkoli je to oddíl „obklopen“ odpovídáním, 
Hospodin na Joba vlastně nereagoval – dokonce jakoby začal 
znovu (srv. Jb 40, 6-7 a 38, 1-3). 

Není však snad překvapením, že Jobova reakce zůstává 
stejnou. Není, co lepšího odpovědět tváří v tvář Boží moci. Není co 
lepšího odpovědět tváří v tvář Hospodinu samotnému. Než pokání, 
lítost a pokoru. Job jde dokonce tak daleko, že explicitně přijímá 

                                                      
1
 Je totiž zajímavou otázkou, jestli zůstane člověk tváří v tvář Hospodinu samému 

tak svobodný, aby se od něj odvrátil a zamítl ho. 
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Hospodinova slova za vlastní: „Rač mě vyslyšet a nech mě mluvit 
(!); budu se tě ptát a poučíš mě.“ 

Jobova žádost „nech mě mluvit,“ se může jevit jako 
nepokorná – a sama o sobě by byla. Ale protože Job žádá o prostor 
k mluvení, jehož obsahem je „Hospodine, pouč mě,“ jde o pokoru 
se vším všudy. 

Naopak překvapivé může být Jobovo vyznání, že hlásal, čemu 
nerozuměl. Jobovým řečem přeci, při studiu původních textů, 
nebylo co závažného vytknout. Na rozdíl od jeho přátel. O čem to 
tedy Job hovoří? 

 
Utrpení 
Právě o základním tématu knihy: O Boží spravedlnosti a 

moci. O utrpení a jeho potenciálním smyslu. O nespravedlivém 
utrpení a jeho potenciálním smyslu. 

Teprve, když člověk přizná, že jde o „věci,“ kterým nerozumí, 
může jim začít rozumět. I moudrý Job pochopil svou nechápavost 
až tváří v tvář Hospodinově předlouhé řeči! 

Protože závažné a hluboké utrpení žádný smysl nemá. Jediné 
„utrpení,“ které smysl má, je utrpení např. žáka, který dělá domácí 
úkoly. Atleta, který trénuje pro vyšší výkon. Tj. utrpení de facto 
dobrovolné. Které tak není zlem. 

Naopak utrpení, které není dobrovolné a není banálním, je 
zlem. Je takřka výhradně důsledkem lidského hříchu. A protože je 
zlem, nemá smysl. Dokonce ho mít nemůže. Takové utrpení je totiž 
absencí dobra. Je právě „prázdnotou“ po něčem dobrém – po 
Jobových dětech, majetku, zdraví… 

Takové utrpení nemá smysl. Je něčím, co „být“ nemá. Je 
absencí, dírou, prázdnotou. Tím víc však provokuje člověka 
k hledání nějakého smyslu v něm. Přece nemůže být něco 
nesmyslného?! Přece nemůže být prázdnota, díra, absence dobra?! 

V absolutním smyslu skutečně, v tomto světě, nemůže být. Ve 
stvořeném světě neexistuje jediné místečko ani čas, v němž by 
Hospodinova milost nebyla vůbec (srv. knihu Job!). Už jen proto, že 
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se žádná událost neodehrává osamoceně, izolovaně. O to 
paradoxnějším a složitějším tématem je lidské zlo a utrpení. 

Proto i Job slyšel jedinou možnou odpověď na něj: Boží moc. 
Perspektivu trvalé Boží mocné dobroty, která přemáhá i livjátána i 
kosmos i přírodní svět i člověka.2 Člověk většinu utrpení překonat 
nedokáže – sám ani ve skupině. Nedokážeme přemoci smrt ani 
bolest umírání. Nedokážeme přemoci bolest ani smutek ze ztráty 
milovaného člověka – můžeme se s ní jen smířit. Nedokážeme 
přemoci většinu nemocí – i na zápal plic dodnes umírají lidé. 
Nedokážeme přemoci hřích vlastní ani druhých – můžeme ho jen 
ukrotit odpuštěním, které však předáváme od Hospodina. 

Nemáme jak zastavit často ani vlastní rukou nastartované a 
rozjeté zlo. Natožpak zlo a hřích, které si táhneme a dědíme po 
tisíciletí. 

 
Job 
Job to všechno i další pochopil. Dal se nepřímým poukazem 

na Boží moc vyvést ze zakroucenosti vlastní sebestřednosti. 
Z přirozeného lidského egocentrismu, jenž je utrpením a bolestí 
ještě umocňován. 

Tak Job našel vysvobození ze zotročující moci a síly zla, 
utrpení, hříchu. Tak se stal také stejnou prostředkující silou pro 
své bližní – je prostředníkem Boží milosti pro Elífaze, Bildada a 
Sófara. Tedy dokonce pro, v jistém smyslu, své nepřátele (srv. co 
trpícímu Jobovi vytrvale říkali!). 

Tak se Job staví, ačkoli jako fiktivní postava, po boku 
ostatních velkých postav Bible i lidských dějin. Těch, kteří 
přemohli svou sebestřednost, překonali svou hříchem zkřivenou 
podstatu, a žili z velké části pro dobro ostatních. Často tak i 
zemřeli: Praotcové, Mojžíš, Samuel, David, proroci, apoštolové… A 
Ježíš Kristus. Ten učinil dějinnou událostí, co drama Job předkládá 

                                                      
2
 Dnes bychom mohli „přeložit“ livjátána do koronaviru, rakoviny, atomových 

zbraní, inflace, plastového opadu… Nebo jakýchkoli jiných nadlidských veličin tohoto 

světa, které nás ohrožují, a nijak zvlášť si s nimi nevíme rady. Stejně jako už troufnout si na 

livjátána je takřka nemyslitelné. (Jb 40, 32) 
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jako fikci. A ještě kus nad to! Jak to nakonec udělá i poslední díl 
knihy Job. 

Tak jsou slova Jobových přátel odsouzena jako nenáležitá o 
Hospodinu. Jakkoli pro mnohé jsou přijatelnější než Jobova. Vždyť 
si přál zemřít! Vždyť si přál nikdy nebýt! To je přece rouhání! A 
hle, není. Šlo o náležité hovoření vzhledem k dané situaci. Naopak 
slova přátel jsou posouzena jako velice nenáležitá – oběť, kterou 
mají Hospodinu přinést, je obrovská: Sedm býčků a sedm beranů. 
Obvykle by stačil jeden. Maximálně tři – jeden za každého. Zároveň 
je zde počet sedm samozřejmě symbolický: Obětujte tolik, kolik je 
zapotřebí, abyste „splatili“ svou vinu za své nenáležité hovoření o 
Hospodinu. 

Není to však výkon Jobův, co přineslo Boží milost. Byl to 
Hospodin sám – bez něj se „rozhovor“ Joba a přátel stočil do 
bludného kruhu (a Elíhú na tom nic nezměnil). Stejně jako Bůh 
není povinen přijmout ničí oběť a smilovat se (poslední věta 
oddílu!) – ale přesto to udělal. I vůči těm, kteří o Něm hovoří 
nepravdivě, zle, špatně, hereticky, magicky. 

 
Záchrana 
Tak ti, kteří pyšně předkládali slova a rady k záchraně, museli 

být sami zachráněni. Nejen z vlastní hlouposti, protože 
sebestřednosti a „nepřijímání poučení.“ Ale také z Božího hněvu 
(v. 7). A navíc je zachraňuje ten, kterého považovali za hříšného, 
zlého, darebáka, lhaře, nevěrného, neortodoxního, nesprávně-
věřícího, špatně-rozumějícího-své-situaci (zejm. Elífaz a Sófar)! 

A tak přišlo vítězství od toho, kdo byl lidmi, i svými 
nejbližšími, považován za poraženého. Vítězství milosti, dobra a 
Boha vzešlo z díla člověka považovaného za chudáka, který vše 
prohrál. Který selhal, neuspěl. I v tom opět slyšíme předobraz 
Ježíše Krista. 

Ačkoli i zde, stejně jako v případě Ježíše Krista, se jedná o 
Boží svobodnou milost. Nikoli o nevyhnutelný následek lidské 
„čistoty,“ práce, úsilí nebo jiného výkonu. Morálně i nábožensky 
dokonalý Job nebetyčně trpěl. Nenalezl odpověď. Nedomohl se 
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Božího soudu. Stejně jako Ježíš Kristus. Kterému byla dopřána 
Boží milost dokonce až po smrti. 

 
Závěr 
Ještě nás čeká závěr knihy – příště. Totiž skutečnost, že Bůh 

nečiní jen „nezbytně nutné,“ nýbrž dává a činí mnohé dobro, které 
není nezbytné, ale o to krásnější a příjemnější bývá. Tj. jeden ze 
základních biblických motivů. Úzce související s Boží láskou a 
nesebestředností – a tak s lidskou stvořeností k obrazu Božímu. 
Bude to takové vzkříšení, návdavkem přidané ke golgotskému 
vítězství… 

Dneškem však již bylo dosaženo vítězství. Utrpení a zlo 
prohráli. Sátán prohrál (což jsme věděli od začátku…). Ďábel 
prohrál. Lidská hloupost, arogance, slepota, nadutost, nepoučenost 
i hřích prohrály také. A zvítězil Hospodin Bůh. Všemohoucí. Jeho 
dobrota a láska. Odpuštění a shovívavost. Jako tolikrát jindy. Jako i 
nakonec všeho – světa, dějin i lidského života. 

A Hospodin k tomu ještě další přidá v posledním oddílu! 
 
Píseň: NEZ674 – Kdosi mě probouzí, podává dlaň + modlitba 

Páně 
Rozhovor 


