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Píseň: S246 – Pane, dnešek je den chvály + modlitba; Oddíl 

k výkladu: Př 1, 32+33; 2, 6-15+21-22; 4, 14-19; 10, 2-3+24-
25+30; 11, 5-8; 11, 18+21+31 

 

Milí, 

 

od září se budeme věnovat knize Job. Jedním z hlavních 
motivů tohoto spisu je vypořádání se s konfliktem mezi realitou 
lidského světa a mnohými sliby právě knihy Přísloví. Slyšeli jsme 
příklady textů, u kterých hned každého oprávněně napadne: Ono 
to takhle úplně přece není! 

A stejné bude řešit, kromě dalších, také kniha Job. 
 
Přísloví 

Kniha Přísloví vznikla jako sbírka mudroslovných výroků 
pravděpodobně kolem r. 1000 na královském dvoře (snad 
skutečně Šalomouna?). Prostředí, odkud jsou posbírany tato 
přísloví, je tak nevyhnutelně znát: Jde o vyšší střední, až o vyšší 
třídu. Tedy již od narození zajištěné (v lidském pohledu), 
privilegované, zvýhodněné. V takové situaci, dvojnásob 
v kombinaci s mládím, člověk snadno hovoří o tom, jak spravedliví 
dostávají zaslouženou odměnu – dobrou. A hříšníci a darebáci a zlí 
také zaslouženou odměnu – trest. Mylně – v zaslepenosti vlastní 
situací, která se týká menšiny obyvatel i touze po vlastní zásluze 
na takovém stavu. 

Jenže realita světa byla a je odlišná. Svévolníci, lháři, zloději, 
podvodníci nemívají nijak ukrácené životy. Netrpí – naopak jim 
často majetku přibývá. 

A naopak ti, kteří usilují o dobro, spravedlnost, proměnu 
lidského hříšného světa k hříšnému jsou vražděni, upalováni, 
vězněni, týráni. Zhusta právě nespravedlivými, podvodníky, zlými. 
Proroci, Milada Horáková, Jan Hus, upřimní židé pod tlakem 
antisemitismu… 

Jak je to tedy možné? Takže kniha Přísloví nemá pravdu? To 
bude řešit kniha Job. 
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Pozor! 
Avšak kniha Přísloví zdaleka neobsahuje jen tuto myšlenku – 

jak je snad nápadné již výběrem textů. Avšak obsahuje je tak často, 
že jde o důležitou pointu – která je navíc tak trochu očekávaná. 
Proč má člověk sloužit Bohu, být věrný, spravedlivý, nekrást, 
nepodvádět, nevraždit, nepomlouvat – prostě nevyužívat všeho, co 
má na dosah ruky, aby se měl lépe – pokud by tím jen tratil? 

Dodnes je tento bod běžně, zejména mladými, vnímán jako 
centrální pro knihu Přísloví. Totiž: Kdo je spravedlivý, bude se mít 
dobře. Kdo není, ten se bude mít špatně. A když se tedy já mám 
dobře, jsem spravedlivý. Všimněme si, jak rychle a nenápadně 
došlo k převrácení původní logiky!1 

Avšak to vůbec není centrální zvěstí Přísloví. Navzdory 
lidským přáním a tužbám vidět svět černobíle, zploštěle, 
zjednodušeně. A hlavně výhodně pro sebe. 

Centrální zvěstí knihy Přísloví je pozvání k moudrosti. Ale ne 
k moudrosti lidské, ale k moudrosti Boží. Ta je tak radikálně 
odlišná, že je skrze ni stvořen celý svět (srv. J 1). A bez Boží 
moudrosti není na místě očekávat svou vlastní spravedlnost, a tak 
„že se budu mít dobře, protože věřím Hospodinu.“ 

Avšak právě Boží moudrost nehledá svůj vlastní prospěch. 
Jak se s tím setkáme také v knize Jób! Jak o tom hovoří i kniha 
Přísloví – Bůh nemá žádný prospěch ze stvoření světa. Z jeho 
udržování. Z odpuštění provinilému lidstvu. 

Tak se běžně, ale vlastně mylně, stává kniha Přísloví zbraní 
proti těm, kterým se nedaří. Které potkávají těžkosti. Utrpení a 
tragédie. Kteří se nenarodili mezi privilegovanými – ale naopak. 
Což je většina lidstva. Podobně jako lidé rádi přijímají karmický 
systém hinduismu a buddhismu – ačkoli jde jen o další nástroj 
útlaku a udržení nerovnosti různých „kast.“ 

Což je opět pravým opakem Boží moudrosti a milosti, která si 
za svůj lid vybrala právě neprivilegované, utlačované, menšinové 

                                                      
1
 Stejně uvažovali již např. kalvinisté. Dnes zhusta v církvích, které hlásají tzv. 

evangelium prosperity. 
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hebrejské otroky v Egyptě. Starého, bezdětného dědka Abrama. 
Nemanželské dítě Ježíše. Pronásledovatele křesťanů Saula.  

Je tedy paradoxní, že centrální a většinovou zvěst knihy 
Přísloví čtenáři ignorují, a zaměřují se raději na detail. Který se 
sice vrací opakovaně, ale není v centru. A který je obvykle 
pochopen špatně – protože zcela bez kontextu základní zvěsti o 
Boží moudrosti. Podobně se běžně stává např. s evangelijními 
podáními – lidé se hlavně soustředí na mocná uzdravení, místo na 
Ježíšovo učení (srv. Mk 1, 34-39). Přestože zabírají zřetelně malou 
část evangelijních podání. 

Lidé prostě opakovaně hledají to, co chtějí najít. A tak pro oči 
nevidí. Jen málokdo hledá pravdu. Tedy Boží moudrost. I 
v náboženství a v Písmu lidé hledají hlavně to, co podpoří vlastní 
již dříve ustálené názory. A ostatní bývá ignorováno.2 Jde o typický 
projev „lidské moudrosti“ a proč je naprosto neskloubitelná 
s moudrostí Boží. 

I s tím se bude prát kniha Jób. Právě Jobovi přátele budou 
zastávat tento pohled a toto vykousnutí knihy Přísloví. Tedy 
laickou, lidovou moudrost a teologii. A dostanou „zaslouženou 
odměnu.“ 

Naopak Jób bude zastávat širší perspektivu i logiku nejen 
knihy Přísloví, ale Božího jednání a integrity. A také dostane 
„zaslouženou odměnu.“ 

 
Jak to tedy je? 

Má tedy člověk sloužit Hospodinu a držet se jeho řádů – 
protože se pak bude mít dobře? Nebo se to nevyplatí? Zůstávají 
spravedliví zasezeni v zemi – a zlí jsou z ní vykořeňováni? Nebo je 
to obráceně a i kniha Přísloví je jen dalším nástrojem manipulace a 
útlaku mocných, bohatých, utlačujících, privilegovaných – vždyť 
vznikla na královském dvoře! 

                                                      
2
 Podobně křesťaně např. jen málo čtou prorocké spisy SZ. A když, tak části, které 

lze vykládat christocentricky. A právě tak je vnímají. Bez jejich vlastního kontextu 

literárního i dobového. Bez jejich vlastního „místa v životě“ šest set až tisíc let před 

Ježíšovým narozením (pokud se vůbec také vztahují na něj). 
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Má pravdu kniha Přísloví nebo kniha Kazatel nebo kniha Jób? 
Má pravdu systém karmický a kastovní? Dostávají lidé to, co si 
zasloužili? 

A kdo rozhoduje, co si kdo za co zaslouží? Je zaslouženou 
odměnou materiální nadbytek a finanční bohatství? Nebo přináší 
úměrně ke své velikosti starosti, obavy, strach, nervy? Jakou 
hodnotu má majetek, když si ho nelze „vzít do hrobu“ – ačkoli 
např. Egypťané věřili opaku? 

A která z těchto otázek míří k Boží moudrosti, neřku-li z ní 
vyplývá – a které jsou odrazem tradiční lidské (dokonce spíš 
lidové) moudrosti? 

Tedy: Budeme hledat Boží pravdu a moudrost, nebo jen 
nástroje k naplnění vlastních přání a lidské moudrosti („hlavně se 
mít dobře“)? Podlehneme kouzlu „evangeliu prosperity,“ ačkoli je 
očividně velmi mylné? 

Tyto a další otázky ponechám prozatím bez mé odpovědi. 
Neváhejte však během léta studovat knihu Příslov, Kazatel i Jób. A 
tak hledat pravdu Boží moudrosti, skrze kterou stvořil celý svět 
(srv. J 1 či Tóru v židovství). V níž jsou k nalezení odpovědi na tyto 
i jiné otázky. 

Společně pak budeme tuto pravdu hledat od září. 
 
Píseň: S269 – Proč pro Krista neměli místa + modlitba Páně 
Rozhovor 


