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Píseň: S210 – Někdo mě vede za ruku  +modlitba; Čtení: Jb 
1, 1-5 

 
Milí, 
 
rozhodli jsme, že se budeme věnovat knize Job. Jde o spis 

dlouhý (42 kapitol), tak jsme rozhodli, že se budeme věnovat 
výběru dle mého uvážení. Nebojte se, budeme se věnovat většině 
spisu! 

 
Žánr 
Kniha Job patří k biblickým spisům běžně chápaným mylně. U 

biblických oddílů je nesmírně důležité si dávat pozor na žánr, 
jakým je daný oddíl psán. Je totiž běžné, že uvnitř jednoho spisu 
najdeme žánrů několik (narativ, zákonné předpisy, vidění, sny…). 

Job má velikou výhodu v tom, že žánrově je zcela jednotný. Co 
je u něj však obtížné: Jde o poetický (!) text. Konkrétně o 
dramatickou, divadelní hru. 

Job tedy není historickým vyprávěním – jak zřejmě a 
explicitně vykresluje úvod spisu (scény z „nebe!“). Což nijak 
nesnižuje platnost a pravdivost zvěsti tohoto spisu v dějinách. 

Užívá také mytologických motivů – podobně jako např. Gn 1-
11 – čímž je ještě zesílena nadhistoričnost kérygmatu (zvěsti) 
tohoto spisu. Totiž že je platný stále znovu, pořád. Což snad 
nepřekvapuje, hlavním tématem je otázka lidského utrpení. 

Nejde zdaleka o ojedinělý starověký text tohoto typu. 
Stejnému se věnuje např. egyptský „Spor životem znaveného 
s jeho duší“ nebo babylonské písně „Chci chválit pána moudrosti“ 
nebo spisy „Babylónský Kazatel“ nebo „O trpícím spravedlivém.“ 

 
V kontextu biblického kánonu 
V biblickém kánonu kniha Jób předchází knihu Přísloví. To je 

dobře i špatně. Dobře proto, že čtenář má dříve studovat Jóba, než 
přistoupí ke knize Přísloví. Její povrchní chápání jakožto zvěsti o 
zištné víře, která se prostě vždycky vyplatí, je v Jóbovi (a 
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v lidských životech), rozstříleno napadrť. Toto pochopení se však 
míjí se základní zvěstí knihy Přísloví, jejímž centrem je Boží 

moudrost. Nikoli návod, jak si člověk může zařídit spokojený život. 
Právě zvěstovatelé Boží moudrosti, kteří podle ní žili a žijí, obvykle 
mnoho trpí uprostřed světa, který horko-těžko žije podle 
moudrosti lidské: Proroci, praotec Josef, Mojžíš, apoštolové, Ježíš 
Kristus, Job. 

Špatně je to proto, že čtenář, který by následoval křesťanskou 
biblickou chronologii, nebude při studiu Joba Přísloví ještě znát. 
Tedy rozměr vymezení se vůči povrchnímu a mylnému uchopení 
Přísloví mu bude unikat. Avšak to je řešeno tím, že Bibli má člověk 
studovat znovu a znovu. 

Job, podobně jako například Josef nebo Šalomoun, patří mezi 
biblické postavy symbolizující moudrost. V Jobově případě 
moudrost právě Boží. Ale stejně jako u praotce Josefa nebo krále 
Šalomouna pro něj platí: Jinde v Bibli, mimo jejich vlastní oddíly, 
na ně takřka nenarazíme. O Jobovi je zmínka už jen v Ez 14, 14-20. 
Praotec Josef není zmiňován, ani když se Hospodin „představuje“ 
jako Bůh Abrahamův, Izákův a Jakobův. Podobně Šalomoun. 

U Joba to má dvojnásob podtrhnout, že nejde o popis 
historických událostí (jak by někdo věděl, co se děje v nebi?). U 
Josefa a Šalomouna jde o jiné důvody. Brzy o nich uslyšíme 
v nedělních kázáních. 

 
Dějiny výkladu 
Kolem Joba panuje dodnes řada mylných výkladů. Řadu 

z nich vyvrací biblický text sám – budeme se jim věnovat zejm., až 
na ně přijde řada. Například že prý jsou jeho přátelé špatní, 
pastoračně neschopní lidé. Přestože opak je pravdou. Nebo že 
přece dvojnásobek synů, dcer a dalšího majetku přece neřeší 
úmrtí na začátku spisu. Že Jób vlastně v Boha nevěří atd. 

Proto předešlu: Nejprve dopřejme prostor divadelní hře 
samé. Jejímu textu, postavám, poznámkám, symbolice a poezii. 
Protože poetické texty automaticky zvou k výkladům, bohužel 
v situaci nepoučeného čtenáře nebo posluchače často k výkladům 
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zcela mylným, protože sebestředným (tj. co já vidět chci), nikoli 
exegetickým (tj. co text sděluje). 

 
Dnešní oddíl 
Co znamená jméno Jób spolehlivě nevíme. Snad z 

„nepřátelsky napadající“ z kořene h-j-b? Snad ze semitského Ijjób 
z Ajja-abu – „Kdo je otec?“1 

Stejně tak nevíme, odkud se vzal – nemáme žádný rodokmen 
(srv. ostatní biblické postavy!). A lokalizace do Úsu také odkazuje 
na místo, které je nejednoznačné: Buď aramejská oblast, nebo u 
Eufratu, nebo do Edómu, nebo až k Egyptu (Jr 25, 20). Nejde tedy 
zřejmě o geogragické umístění, spíše o další doklad 
„nadhistoričnosti“ celé divadelní hry. Dané oblasti totiž zahrnují 
většinu tehdy známého světa – blízko i na jeho hranicích. 

Ztotožňovat tedy tuto divadelní hru nebo její hlavní postavu 
s nějakou historickou je zcela pomýlené. Ačkoli obsah je blízký 
každému člověku. 

Přidáme-li kontext vzniku textu, tj. babylonský exil, pak 
důraz na cizinu i otázku po otci a problém ztráty takřka všeho – 
domova, rodiny, majetku – vykreslí celou hru a její zvěst v ještě 
jiných barvách. Barvách hlubších a náročnějších než je jen osobní, 
individuální utrpení, jimiž se člověk zaobírá a obvykle z nich 
nenachází cestu ven. Job byl zřejmě také hledáním odpovědi po 
zničení izraelského království, a odvedení do babylonského exilu. 
A tak po pravdivosti kultu a náboženství. A tak po otázce Boží 
dobroty a spravedlnosti. Jak nesrovnatelné s tím, co obvykle lidé 
v Jobovi čtou – „jak trpím já a co s tím?“ Jak zároveň podobné! 

O Jobovi je řečeno, že je bezúhonným a přímým. Je tak 
hodnocen třikrát (ještě 1, 8 a 2, 3). To aby nebylo pochyb o 
kontextu všeho, co se bude dít.2 Job je spravedlivý, přímý, 
bezúhonný, dělá mnohé nad náboženské „povinnosti“ – a stejně o 
všechno přijde. Ba dokonce do toho vůbec nemůže mluvit. 

                                                      
1
 Dle Koránu Ajjúb = ten, kdo se obrací k Bohu. 

2
 Na symboliku tří narazíme také u Jobových dcer – více u jejich výkladu. 
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Aby vyjasnění mylnosti „zištné víry“ bylo co nejzřetelnější, je 
nápadně vykreslena Jobova „požehnanost“ běžně považovaná za 
zaslouženou, vyvěřenou, vymodlenou, odpracovanou, 
vyobětovanou (sola gratia!): Hojnost potomstva, zejm. synů. 
Hojnost materiálního zabezpečení i služebnictva. To si obvykle 
lidé představují pod spokojeným životem, zásluhami, požehnáním. 
I to spis Jób postaví do zcela odlišného kontextu. 

Job také „předčil všechny syny dávnověku.“ Podobně jako 
Šalomoun. Jde tedy také o překonání syndromu zlatého věku – 
pověry, že „kdysi bylo všechno lepší“ – i lidé byli moudřejší. Co 
tato moudrost znamená, však spis rozkreslí proti lidským 
obvyklým definicím. Nejde totiž o schopnost mít majetek nebo 
potomstvo – to všechno pomíjí. A Job o to vše přijde. Skrývá se ve 
spoléhání na živého Boha. I když ten jedná jinak, než jak trpící 
nebo spokojený jedinec chce. V tom předčí Job své přátele. A také 
Šalomouna. 

Tím se zvěst Joba a Přísloví shoduje. Jde o Boží moudrost. O 
Boží úhel pohledu a rozhodnutí. Nikoli, co si myslí člověk nebo 
jaký má názor. 

 
Symbolika 
Jde o divadelní hru, veršovanou, vypiplanou. Hned v úvodu je 

zřetelná symbolika číselná: 7 synů – sedmička jako číslo „nebeské 
plnosti.“ Tři dcery – nejen trojdílné vnímání vesmíru starověkého 
člověka, ale také Trojice (srv. také Gn 18, 1nn). Dohromady pak 10 
– opět symbol plnosti. Sedm tisíc ovcí je sedmička a tisíc – tedy 
nebeská plnost „vynásobená“ nepředstavitelným množstvím (srv. 
144.000 ze Zj). 500 oslic a spřežení skotu je dohromady opět 
1000. 

Nejde a nemá tedy jít o to, že by někdo spočítal všechno, co 
Jób měl (copak by se to v průběhu času neměnilo?). Jde o poetické 
vyjádření, že Jób měl ve všem nadměrný, požehnaný dostatek. 

 
Potomstvo 
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Jenže ouha – Jobovo potomstvo je zcela odlišné. Doma 
strojívali hodokvasy, každý ve svůj den. Jde o poetickou narážku 
na svévoli v pořádání hostin a večírků. Pokud navíc vzniká spis 
zejm. v babylonském exilu, pak jde o naprosto hrozný čin. Ke 
stejnému hodování a „pití“ zvali synové také své sestry. Které se 
k nim zřejmě přidávaly – a tak byly stejně odchýlené od „otcova“ 
(Otcova?) příkladu. 

Což je opět příkladem nadhistoričnosti zvěsti knihy Job: 
Sebelepší rodič nemůže zajistit, že z potomka nevyroste gauner. Že 
půjde příkladem svých rodičů – jen ještě lépe. Naopak Job 
vykresluje běžnou realitu: Potomci se vyznání a praxe svých 
rodičů nedržívají. Ani sebemoudřejší a sebespravedlivější a 
sebebezúhonnější a sebepřímější nemůže zajistit opak. Ani Job, ani 
David, ani Jákob, ani Šalomoun ani Kristus to nedokázali. Jde totiž 
o svobodnou volbu každého člověka. V níž hrají rodiče podstatnou 
roli. Ale ne rozhodující. 

I to je součástí Boží moudrosti. 
 
Job 
Ale Jobova bezúhonnost zůstává: Ano, potomstvo je svévolné, 

dělá si, co chce, žije z úspěchu a práce rodičů. Ale Job se za ně i 
nadále přimlouvá, obětuje, očišťuje je (srv. modlete se za své 
nepřátele). 

I to je silná zvěst: Dle Bible není lidským úkolem „zachránit 
svět.“ Ba dokonce ani spasit vlastní potomky. Nýbrž žít vlastní 
život dle Božího příkladu, smlouvy, zákonů a přikázání.3 

 
Závěr 
Kniha Job rozkreslí, co znamená bezúhonnost a přímost před 

Bohem. Co znamená „bát se Boha.“ Což jsou všechno obvyklá a 
častá biblická slovní spojení. Obvykle jde o obsahy překvapivé i 
pro ty, kteří Bibli čtou i studují. Na první pohled totiž budou 
v rozporu s Příslovím. Opakovaně budou v rozporu se „selským 

                                                      
3
 Ačkoli i to dokáže člověk zneužít v lhostejnosti nebo farizejství. Naopak pozitivně: 

Mnozí potomci se drží praxe i vyznání svých rodičů! 
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rozumem.“ Ale naopak ve shodě s Kazatelem – všechny tři spisy 
patří k mudroslovné literatuře. 

Co znamenají tato slova – to je hlavní zvěstí knihy Job. Proto 
bývá pro čtenáře a posluchače tak náročnou. Protože, jak je pro 
Bibli obvyklé, zcela převrací obvyklé lidské, svévolné, magické a 
pověrečné, porozumění těmto termínům a souslovím. A přitom 
rozhodují o věčnosti i časnosti. 

Už v úvodních verších totiž jasně zní: To znamená vždy činit 
Boží vůli. I když děti neposlouchají, přimlouvat se za ně. Obětovat 
za ně. Očišťovat je. Ačkoli žijí z práce a námahy rodičů, aniž by se 
samy alespoň srovnatelně namáhaly. Usilovat o jejich co největší 
možné dobro (= agapé, láska!), ačkoli se nedrží ani náboženského 
příkladu rodičů víry ani praxe. 

 
Píseň: S136 – Kam v soudu den + modlitba Páně 
Rozhovor 


