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Neděle 29.1.2012 – Sbor Církve bratrské v Praze 3 

Jób 1,1-3.13-22:  „Jóbův zápas v utrpení“ 

Všechno to mám ještě v živé paměti, jako kdyby to bylo nedávno. Vrátili jsme se z dovolené 

večer do Prahy. V poště jsem kromě jiného našel dopis od někoho, koho jsem osobně dosud 

neznal. Byl to dopis od otce jednoho z nových členů našeho sboru. V tom dopise byla 2 parte, 

oznámení o úmrtí dvojice našich mladých lidí, Vojty a Šárky. V první chvíli jsem tomu 

nevěřil. Považoval jsem to za nějaký špatný, nepovedený vtip. Bylo už pozdě večer, byl jsem 

po dlouhé cestě unaven a neměl jsem absolutně náladu na nějaká velká překvapení. Přesto se 

ukázalo, že to byla pravda. Tito dva mladí křesťané z našeho sboru v Soukenické tragicky 

zahynuli při železničním neštěstí 24. června 1995 večer na Chrudimsku. Tehdy si neštěstí  

vyžádalo celkem 18 lidských životů. Dva z nich jsme znali: nadaní a upřímní lidé, kteří stačili 

vystudovat VŠE, naučili se několik cizích řečí, pak uvěřili v Krista, nechali se pokřtít 

a vstoupili do sboru. O své víře začali hned vyprávět svými nevěřícím přátelům a kamarádům 

a začali za Prahou misijně pracovat. Ale než mohli tuto práci rozvinout a plně využít své 

schopnosti, jejich mladý život ve 23 letech náhle zhasl… Proč se dějí takové věci? Proč je 

v našem světě tolik bolesti a utrpení? To jsou otázky, které napadají nás, které si kladou 

mnozí další lidé a na které hledáme všichni odpovědi… 

1. Životní realita a těžká zkušenost 

Na otázky po smyslu utrpení nenajdeme žádnou všeobecnou a uspokojivou odpověď. Na naše 

bolestná „proč?“ neexistují jednoduché odpovědi. Existuje ovšem cesta, po které můžeme 

vyjít z temnot bolestí, zklamání a pochybností. O této cestě vypráví starý Jóbův příběh. 

Otevřeli jsme dnes biblickou knihu, kde je tento příběh zapsán a která nese jméno jejího 

hrdiny. Jób byl zbožný a  vážený člověk. Měl velký majetek i velkou rodinu. Z toho všeho se 

radoval a toho všeho si také užíval. Pak se ovšem stalo, že během krátké doby naprosto 

nečekaně o všecko přišel. O majetek, děti i o své zdraví. V jeho příběhu tak máme před očima 

obraz lidského neštěstí a utrpení v největším možném rozsahu.    

Někdo pověděl, že „utrpení tohoto světa je jedinou skutečností, která nás přesahuje“. Asi tím 

chtěl říct, že utrpení je jediným tajemstvím nad tímto naší světem, kterému nerozumíme, ale 

které nemůžeme popřít ani vyvrátit. Jako křesťané cítíme, že k tomu musíme něco dodat. Tak 

jsme to poznali a tak tomu věříme, že kromě utrpení existuje ještě větší a jedinečná 

skutečnost, která nás ve všem přesahuje, a tou je věčný Bůh a Jeho láska. Rozdíl je akorát 

v tom, že zatímco utrpení se nás bolestně dotýká, cítíme ji a vidíme, tu skutečnost Boží lásky 

tak zřetelně nevnímáme. Přesto se s ní můžeme setkat a    

2.  Jóbův zápas jako proces 

a)  Jób přijímá první životní rány jinak, než bychom čekali. Připomíná sobě i lidem kolem, že 

jeho život patří Bohu, a podle toho se chová. Chová se důstojně, klání se Bohu a vyznává: 

„Hospodin dal, Hospodin vzal; jméno Hospodinovo buď požehnáno“ (Jób 1,21). Když 

přichází rány další a Jóba postihne ošklivá nemoc, ani tehdy neztrácí hlavu a tiše trpí. Jeho 

manželka se na jeho utrpení už nemůže dívat a tak mu radí: „zlořeč Bohu a zemři“. Na to Jób 

odpovídá znovu jako statečný Boží člověk známými slovy „To máme od Boha přijímat jenom 

dobro, kdežto věci zlé přijímat nebudeme?“ (2,10). Těmito postoji zůstává Jób příkladem 

člověka, který za všech okolností důvěřuje Bohu a je Mu oddaný až na smrt. Pak ovšem 

přicházejí Jóbovi přátelé, aby mu projevili soustrast a potěšili ho. Nemohou Jóba poznat. Tak 
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ho utrpení zasáhlo a změnilo! Přátelé s Jóbem pláčou a pak celý týden nepromluví ani slovo, 

protože vidí, že „jeho utrpení je nesmírné“. 

b) Jób ve společnosti přátel začíná přemýšlet o své situaci a z původní vděčnosti a oddanosti 

Bohu se dostává do stavů úplně jiných. Proklíná den svého narození a nevidí ani na krok 

dopředu. Chce raději umřít, když nemá pro co žít! Ptá se svého Boha na smysl Jeho cest a 

přemýšlí na tím, co kde pokazil, když ho potkávají takové rány. 

c) V další fázi svého utrpení hledá Jób pomoc ve vzpomínkách na minulost. Nějakou dobu 

žije tím, co všechno bylo před neštěstím pěkné. Pokušení utíkat se do minulosti je silné. Ale 

ani všechny ty příjemné a pěkné vzpomínky nestačí na to, aby Jóba postavily na nohy a 

upokojily jeho srdce. Jóbův zápas zde ještě nekončí. 

d) Nakonec dává Jób průchod svému hněvu a zlobě. Brání se proti zjednodušeným obviněním 

svých přátel a  obrací se dokonce proti Pánu Bohu. Pravděpodobně se Jóbovi ulevilo. Ovšem 

východisko v tom nenašel… Jób pokračuje dál. Tou cestou otázek, pochybností, vzpomínek i 

přímo hněvu dojde až k tomu bodu, kdy se setkává s Bohem nově a vidí v Něm svého Pána a 

Vykupitele. 

3.  Lekce z utrpení 

Každá bolest a každé utrpení nám s novou naléhavostí připomíná otázku po pravém smyslu 

života. Když o něm přemýšlíme, vynořuje se nám často také otázka po Bohu. Uvědomujeme 

si, že nemůžeme obejít ani Pána Boha ani vynechat poselství o Ježíši Kristu. Bolest, utrpení a 

smrt jsou totiž důsledkem lidského hříchu a odcizení člověka od Boha. Když se pak obracíme 

nebo vracíme k Bohu, podvědomě se blížíme k Tomu, který má odpovědi na všechny otázky 

naší lidské existence i všechny otázky, které se týkají věčnosti. 

Pán Bůh nám sice na všechno neodpovídá a nezasvěcuje nás do všech svých tajemství. Ovšem 

dává se nám poznávat jako Ten, který nás miluje, který má moc nade vším jako Stvořitel a 

Dárce života, jako Zachránce a Vysvoboditel. Pán Bůh nám ukazuje na svého Syna Ježíše 

Krista a učí nás v Ježíšově příběhu vidět ten nejlepší příklad lásky, blízkosti a porozumění. 

Když vidíme Krista, jak se ztotožňuje s naším pozemským údělem a bere na sebe nejen 

podobu našeho lidství, ale také všechno, co k němu patří, pak začínáme rozumět, co je to 

pravá láska, Boží láska. Ježíš Kristus vzal na sebe lidské hříchy také v tom, že byl ochoten 

snášet pokoření, nenávist a trpět i umírat. Proto Ježíš Kristus rozumí každému lidskému 

utrpení a je blízko všem, kteří jakýmkoliv způsobem trpí. On zvláštním způsobem pomáhá 

těm, kteří v Něho věří. On dává sílu k nesení utrpení a dává svůj pokoj, když křesťané 

umírají. Právě díky tomu je naším Zachráncem a Těšitelem. Ani slzy radosti ani slzy bolesti 

nám nemají zastřít výhled víry a naděje k Němu. 

Uprostřed života i nad knihou Jóbovou máme vědět, že také nás křesťany potkávají těžké a 

bolestné věci. Nejsou to Boží tresty a rány, kterými nám Pán Bůh dává občas najevo svou 

převahu. Přesto se učíme i takové životní zkoušky přijímat jako doteky, o kterých Bůh ví a 

které dopouští. Když je tímto způsobem přijímáme, mohou nás přitáhnout blíž k Bohu, 

pomoci nám k pokoře, moudrosti a trpělivosti a náš život prohloubit. To nejtěžší zjištění, ke 

kterému nad Jóbovým příběhem docházíme, je, že Bůh má právo se nás takto dotknout, něco 

nám vzít a tak nás vyzkoušet. Ale zároveň poznáváme, že On je tak věrný, že nedopustí, aby 

nás potkaly věci, na které nestačíme (1K 10,13). Taková je Boží velká láska. To je to slavné 

evangelium jako poselství o Kristově vítězství nad silami zlého, smrti a zmaru. Toto vítězství 

má význam pro život každého z nás. Může ho změnit a dát mu hloubku a cíl.       (B.Kaleta) 


