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Job se poddal Hospodinu 

- pomodlit se 

ÚČEL KÁZÁNÍ: Poddávat se Hospodinu za všech okolností. 

HOMILETICKÁ MYŠLENKA: Job prožil obrovské utrpení, ale přesto se Hospodinu 

poddal, který ho pak v příhodný čas povýšil. 

A. ÚVOD 

A.1. V lidském životě prožívám jak hezké, tak bolestivé chvíle, a to se týká i věřících. 

 Být věřící neznamená, že se od okamžiku uvěření můj život změnil jako 

„mávnutím proutku“ a už se mě žádná utrpení nedotýkají. I na věřící doléhají 

důsledky hříchu a Boží spravedlivé soudy (I. Pet. 4:12-19, 5: 8-11). 

 Písmo nás vyzývá, abychom se radovali s radujícími a plakali s plačícími (Ř 

12:15) a abychom v čase, když se daří, chválili Boha (radovali se) a když jsou těžké/zlé 

časy, abychom se modlili (utíkali se k Bohu), Jk 5:13. 

A.2. Podívejme se teď na Jobovu reakci na jeho obrovské životní utrpení. Přišel o 

majetek, o své děti a nakonec i o své zdraví. Nemůže být snad větší lidská bolest, a 

přesto ve své reakci na toto všechno nezhřešil.  

B. STAŤ 

B.1. Přečtěme si Job 1:13-22.  
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Job ve své reakci na své utrpení:  

1) prožívá svoji bolest (roztrhl roucho, ostříhal si hlavu),  

2) uctívá Hospodina (padl k zemi a klaní se),  

3) uvědomuje si svoji vlastní ubohost (nahý jsem přišel, nahý také odejdu),  

4) uvědomuje si Hospodinovu svrchovanost a vládu nade vším (Hospodin dal, 

Hospodin vzal) a  

5) chválí Hospodinovo jméno. 

 

Co to je za reakci na tak obrovské utrpení? Vždyť přišel nejenom o majetek, ale i o své 

děti??? 

Toto je reakce víry, reakce věřícího člověka, který se svému Hospodinu poddává za 

všech okolností, a nejen při těch dobrých (viz Job 2:10: „... Což budeme od Boha 

přijímat dobré a zlé nebudeme?“). Je to vědomí toho, že my jsme hlína a on je hrnčíř 

(Ř 9:20, 21). 

Moje osobní zkušenost, když jsme přišli o 3 měsíční nenarozené miminko. Ve své 

bolesti jsem se skláněl před Hospodinem a chválil ho za to, jaký je. Byť jsem v této 

situaci pociťoval smutek nad ztrátou živého tvorečka, tak jsem si zároveň uvědomoval 

Boží dobrotu a milosrdenství - zvláštní, ale je to tak... 

B.2. Přečtěme si Job 19. 

- Job tvrdí, že mu „Bůh ukřivdil a obklopil ho loveckou sítí“ (v. 6), 

- úpěnlivě volá o pomoc, ale žádná odpověď, 

- Bůh zazdil jeho cestu, uvedl na něj temnotu, 
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- příbuzní, přátelé jej opustili (v. 14-19), 

- prosí své přátele o smilování, ale nedostává se mu ho (v. 21), 

- věří, že Bůh nakonec obhájí (v. 25-27). 

 

Job se pře se svými přáteli, kteří ho viní za jeho utrpení. On však velmi otevřeně a 

v soužení své duše vyznává (vylévá své srdce), že je to Bůh, kdo proti němu vede při. 

Job vylívá své srdce před Bohem (vzpomeňme na Chanu, matku Samuela v I. Sam 

1:15) a dokonce Boha ve svém utrpení nazývá svým nepřítelem a Bůh to všechno 

snáší! 

Job se ale současně upíná k Hospodinu jako ke svému jedinému zachránci (19:25-27). 

Věří ve svého zachránce a věří, že uvidí Boha. 

Skoro by se chtělo říct, že je to taková určitá schizofrenie. Na jednu stranu Job Boha 

obviňuje za své utrpení a na druhou stranu je to zase ten samý Bůh, ke kterému se 

utíká pro útěchu a pomoc. Taková je naše víra ve vztahu k Bohu. 

B.3. Přečtěme si Job 40:1-5 a 42:1-6. 

Job se před Hospodinem pokořuje. Zakouší osobní, hlubší poznání Boha a činí pokání 

z toho nemoudrého, co o Bohu říkal a to vše v situaci svého nesmírného utrpení a 

bolesti. 

Nakonec vidíme obrovské Boží milosrdenství a slitování (Jk 5:11), když pozdvihuje 

Joba, uzdravuje ho a dává mu dvojnásobně toho, co měl předtím. 
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Na Jobovi se tak naplňuje, že Bůh pokorné pozdvihuje, ale pyšným se protiví. 

Naplňuje se na něm text z I. Pet. 5:6-7: „Pokořte se tedy pod mocnou Boží ruku, aby 

vás povýšil v příhodný čas. Všechnu svou starost uvrhněte na něho, neboť mu na vás 

záleží.“ 

C. ZÁVĚR 

Job prožil obrovskou bolest, utrpení. Ve svém trápení se však sklonil (poddal) před 

Hospodinem a vzdal mu chválu. Mluvil k Hospodinu velice otevřeně, ve své 

upřímnosti Bohu i vyčítal, ale současně se k němu utíkal pro útěchu. Pokořil se před 

svým stvořitelem a On ho povýšil a slitoval se nad ním. 

Tak i my se máme Hospodinu poddávat, ale buďme vždy upřímní a jako Boží děti 

Bohu vylévejme svá srdce - nikdy však nezapomínejme, kdo je náš Bůh (Hospodin 

jediný). 

- pomodlit se 


