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Píseň: NEZ744 – Z přetěžkého kříže + modlitba; Oddíl 
k výkladu: Jb 42, 10-17 

 
Milí, 
 
Na posledním setkání jsme se začali věnovat závěru knihy 

Job. Job byl, navzdory názorům Elífaze, Sófara, Bildada i Elíhúa 
shledán jako hovořící o Bohu náležitě. Říkal dosl. co je pravé, 
pevné, pravdivé, dokonce „určené“ (tj. „to, co se o Hospodinu říkat 
má). A to samotným Hospodinem. 

Tak byli Jobovi přátelé odsouzeni. Avšak také jim byla 
nabídnuta milost – pokud se za ně přimluví právě Job. Ten Job, se 
kterým právě v náboženských otázkách nesouhlasí. Kterého 
považovali za hříšníka, darebáka, viníka trpícího spravedlivě. 

Přátelé pak obětovali velikou oběť – odpovídající jejich 
provinění. Job se za ně přimluvil. A Hospodin Joba milostivě přijal. 

 
Epilog 
Tak zvítězil všemohoucí Bůh nejen nad Jobovým 

nespravedlivým utrpením, ale také nad hloupostí a zlem Jobových 
přátel. A tak nad satanem, který si myslel o Jobovi vlastně stejné, 
jako jeho manželka i tři přátelé. Hospodin proměnil Jobovo 
utrpení v dobro. Převrátil absenci, negaci Jobova zdraví, majetku i 
rodiny v dobro milosrdenství vůči jeho nyní již spíše nepřátelům. 

Ale tím kniha nekončí. Ačkoli by mohla. Již bylo rozhodnuto, 
že pouze Bůh může přemoci utrpení, bolest, nenávist, pohrdání, 
hloupost. Pouze Bůh může obrátit zlo a utrpení v něco 
smysluplného a dobrého. Hospodin už jasně rozhodl, že Job 
hovořil pravdivě, náležitě, správně – na rozdíl od Jobových přátel. 

A přesto na tom Hospodin neměl dosti. Přidal další. Ještě 
mnohem více dobra. Mnohem víc, než jen kolik bylo nutně 
zapotřebí. 

 
Útěcha 
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A tak se na scéně najednou objevuje Jobova širší rodina, o níž 
neměl čtenář/posluchač vůbec ponětí. Přicházejí také Jobovi další 
známí. A projevují Jobovi soustrast a útěchu, potěchu – v tom měli 
vytrvat také Jobovi přátelé (Jb 16, 4-5 + Jb 2, 11-13!). Kromě 
podpory duševní a duchovní přinášejí také podporu materiální – 
kesítu a zlatý kroužek. Kesíta je snad cena jednoho jehněte – snad, 
protože s jistotou nevíme. 

Důležité je, že nepřicházejí jen s útěchou a slovy, ale také 
s podporou materiální (společné jídlo!) – Job o všechno přišel. A 
zároveň že nepřicházejí jen s věcmi, ale tak s útěchou, potěšením. 
Ačkoli i zde je na místě přemýšlet, proč nepřišli dříve. A co to 
odráží o lidské společnosti. 

I Hospodin vstupuje do Jobových dějin znovu. Žehná mu více 
než na začátku, zmnožuje, zdvojnásobuje Jobův původní majetek 
(srv. Jb 1, 3). Opakovaně je zřejmá zvěst: Hospodin nečiní jen, co je 
nutné a k čemu je „vázán“ svou smlouvou s člověkem. Dává mnoho 
dobrého nad jen nutné a nezbytné. Zatímco zlo a utrpení jsou 
absencí, prázdnotou, negací – Bůh je přítomností, bytím, dobrem a 
dokonce nadbytkem. 

Počet potomků se však nemění. Nejspíše pro symboliku a 
posvátnost počtu sedmi a tří. Tj. pro počet „správný, akorát, 
bohatý, tolik, kolik má být.“ 

A dokonce se dovídáme jména Jobových dcer: Jemíma 
(Holubička), Kesía (Skořicový květ) a Keren-ha-púk (Roh líčidla). 
Byly nejkrásnější v celé zemi – všimněme si, že o Jobových synech 
se nedovídáme nic! 

A dokonce dostaly od Joba dědictví, jako jejich bratři. To 
nebylo normální – dcery měly dědit pouze v případě, že nebylo 
synů (Nu 27, 8). V tom opět vidíme spravedlnost Jobovu: Odráží 
bohatství, nadbytek Boží milosti, a tak činí mnohem více dobrého, 
než „jen, kolik je nutno.“ Činí víc, než jen to, k čemu je vázán 
Z(z)ákonem. 

Dokonce můžeme říct, že činí dobro, které je v rozporu se 
z(Z)ákonem – překračuje, transcenduje ho. Aby prokázal 
milosrdenství. Aby jednal jako Bůh. Jako Boží obraz. 
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Po tom všem Job žil ještě sto čtyřicet let. Celkový věk však 
neznáme. O to překvapivější je údaj, že do dalších 140 let se vešly 
„jen“ čtyři generace… 

V tom však máme slyšet Ex 20, 4-6. Tj. že Job se neklaněl 
žádné podobizně Boha. Žádný obraz Boží si nevyráběl. Naopak – 
toužil stále znovu po živém Bohu Hospodinu, po Jeho soudu. 
Ačkoli kýžené odpovědi od Boha vlastně nedostal. Ale přijal Boží 
moc i nad prázdnotou a nesmyslností a absurditou (hevel!) zla a 
utrpení. A tak, stejně jako Hospodin, střežil ty generace, které byly 
nějak propojeny s jeho situací (proto max. 4 generace i v Ex 20). A 
hlavně: Prokazoval milosrdenství dalece za povinnosti. Ukazoval a 
vyprávěl Hospodinovu lásku a dobrotu a „obsažnost,“ ačkoli prožil 
příšerné utrpení, ztrátu – a navíc nespravedlivě. 

Tak i Job nakonec zemřel stár a sytý dnů. Jde o údaj sdělující 
úplnost, plnost (šálóm, tóv!) Jobova života. 

 
Odpovědi 
A tak i čtenář dostává odpovědi, po kterých toužil: Trpícího je 

třeba potěšovat. Přinášet mu útěchu. Slovem, přítomností, 
nasloucháním – ale také materiální pomocí, společným jídlem. 
Správnou reakcí na utrpení je projevování soustrasti, nikoli 
poučování (srv. i Elíhúa, nejen tři Jobovi přátele). A to ačkoli trpící 
může snadno působit otravně, únavně, může nás frustrovat tím, že 
pořád dokola „omílá stejné“ (srv. Jobovy řeči). 

Zlo a utrpení žádný smysl nemají. Proto je člověk nemá 
vpouštět do světa. Zlem a hříchem trpí obvykle hlavně nevinní. Ti, 
kteří si danou situaci způsobili buď málo, nebo vůbec. Netrpí jen 
darebáci a zlí, a tedy jen ti, kteří si to zaslouží. Tím méně ti, kteří si 
to „zaslouží,“ podle soudu nějakého člověka. 

Hospodin však je dostatečně mocný na to, aby i zlo, hřích, 
utrpení obracel v dobro. Tedy aby v dobro obracel negaci, absenci, 
prázdnotu. A naplňoval je obsahem, smyslem. A někdy tak činí. Ale 
jindy ne. Je víc-než-dostatečně svrchovaným i pro vládu nad 
prázdnotou, chaosem, nicotou, nesmyslem (srv. Gn 1, 2). 
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Ale člověk nemá na nic z toho nárok. Člověk nemá žádnou 
páku, kterou by mohl Hospodina donutit nějak jednat. Nebo 
naopak nejednat (srv. Elífaze). Ani Job, nejspravedlivější ze 
spravedlivých, se na Hospodinu nedomohl toho, co chtěl. Hospodin 
jeho při nerozsoudil. Nevysvětlil mu smysl utrpení a zla. Místo toho 
vstoupil Hospodin na scénu se svou vlastní zvěstí, zprávou, 
informací. A protože Job přijal, co mu sděloval Bůh, Hospodin se 
nad ním smiloval. A obrátil jeho situaci v dobro. Vyplnil smyslem 
Jobovo utrpení – jako příkladu, jak jednat a nejednat. Co je 
správné, dobré, pravdivé, náležité hovoření o Hospodinu. A co 
není. A také jako zachránce svých „přátel.“ 

A tak i kniha Job, stejně jako např. žalmy, povzbuzuje trpící 
k volání k Bohu. Zvou k volání po spravedlnosti, po Božím zásahu. 
Podporují správnost a oprávněnost takového jednání. Ale 
nezvěstují jistotu Hospodinovy odpovědi. Natožpak její podobu 
nebo obsah. Nakonec, kdo z lidí je jako Job – a ani Job neměl, na 
základě čeho by si nárokoval Boží moc. A také to nedělal – na 
rozdíl od zejm. Elífaze, Sófara a Elíhúa. 

Kteří si byli tak jistí svou znalostí Boha, až byli nemilosrdní. 
Až týrali nevinného, tragicky trpícího přítele. Byli si tak jistí svým 
obrazem Boha, spoutaného přírodními a jinými zákonitostmi, až 
byli sami spoutáni svým vlastním obrazem Boha. Nechtěli Boha 
svobodného. Chtěli a prezentovali Boha – otroka, který dělá, co se 
od něj čeká. Protože tak jednat musí. Nebyli ochotni si připustit 
lidské zlo a hřích – a tak svět, v němž někdo trpí nevině. Proto bylo 
jejich provinění tak převeliké. 

 
Závěr 
A přesto Hospodin prokázal dobro, které nemusel. I Jobovým 

přátelům. I Jobovi. I v tom má být zřejmá jediná smysluplná a 
nosná odpověď na otázku utrpení a zla: Hospodin Bůh. Živý, 
svobodný, všemohoucí. Kterým však zároveň nijak 
nedisponujeme. Ale je někdo takový a dokonce jedná v lidském 
světě, v jednotlivých lidských životech. Ačkoli by nemusel. Ze své 
milosti a shovívavosti. 
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Což z něj však nečiní nástroj našich potřeb. Otroka, který 
musí plnit, co a jak člověk chce. Je to právě naopak – člověk má 
plnit, co a jak chce Bůh. Vždyť si člověk netroufne ani na livjátána 
nebo behemóta, tak proč si tolik troufá na Všemohoucího? 

Proč se člověk domnívá, že má před Bohem nějaká práva? 
Proč si je tak jist svou nevinnou, spravedlností? Vždyť i neviní a 
spravedliví trpí – v lidské pokřivenosti lidského světa. 

Ale právě proto je víra vírou. Důvěrou. Spolehnutím. Protože 
člověk ponechává Bohu prostor ve vztahu k člověku. Nesnaží se 
Boha ohnout, zkřivit do podoby, obrazu, který se člověku líbí a 
hodí. Naopak – člověk „ohýbá“ sám sebe, napřimuje sám sebe, do 
podoby Božího obrazu. Pokud je skutečně spravedlivým a 
nevinným. Jak to prokázal také Ježíš Kristus. Jehož předobrazem je 
Jób i v tomto bohatém „epilogu“ nadbytku na konci svého příběhu. 

Takoví lidé přináší požehnání, dobro, milosrdenství, útěchu, 
oporu. Jako Hospodin sám. Jobovi, o Velikonocích, o Vánocích i 
v naprosto všedních dnech. Protože se vzdávají přirozené, 
samozřejmé lidské touhy ovládat a vlastnit – také Boha. Také Boží 
dary (Jb 1, 21-22+ 2, 10). Stejně jako Bůh se „vzdává“ touhy 
ovládat a vlastnit člověka. Tak nápadně ve vánočním i 
velikonočním příběhu. 

A tak nakonec vlastně nejde o příběh o Jobovi, ale o 
Hospodinu, stejně jako všechny ostatní: Laskavý Stvořitel světa 
neponechá své stvoření napospas zlu, hříchu, utrpení, nesmyslu, 
absurditě. Ačkoli je působí výhradně lidé. 

 
Píseň: NEZ674 – Kdosi mě probouzí, podává dlaň + modlitba 

Páně 
Rozhovor 
Výběr nového tématu 


