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Píseň: EZ446 – Moudrosti poklad z nebe; 1.-3. sloka + 

modlitba; Oddíl k výkladu: Jb 28 

 

Milí, 
 
minulý týden jsme se věnovali předchozí kapitole, v níž Job 

zdůrazňoval nemožnost člověka obhájiít se před Bohem. Učinit se 
spravedlivým. Zachránit se ze smrti. Majetek, peníze i další 
hmotné statky pominou – často snadno jako „dům“ mola. Žádné 
materiální bohatství člověku zásadně neprospěje – stejný důraz 
známe od Ježíše Krista, např. ve spojení se známým „uchem jehly.“ 
Člověk se nemůže zachránit před smrtí. 

Už v předchozí kapitole však nenápadně zaznělo také jakési 
„blaho ve Všemocném.“ Že by tedy nějaká naděje existovala? 

 
Lidská námaha 

Tak dnešní oddíl přirozeně navazuje – po kritice lidských 
„schopností,“ jakkoli impozantně mohou vypadat, přichází také 
slovo milosti. V Jb 27+28 se tedy Job projevuje formou prorockou 
– vynáší slovo soudu, na které navazuje slovem milosti. 

I dnes nejprve pokračuje barvité vykreslení lidské práce, 
námahy, chytrosti, zdatnosti. Tentokrát na příkladu práce 
v dolech. Ano, v lidských očích jde o „zázrak“ techniky, technologie, 
chytrosti, možná i lidské moudrosti. Vždyť při vytváření dolů se 
dostáváme tam, kam se žádný tvor nikdy nepodíval (v. 7-8). Tak 
skvělý je člověk, že ani ptáci, kteří mají tak blízko k božské sféře, 
se hluboko pod zem nikdy nepodívali. 

Tak skvělý je člověk, že tam našel stříbro a zlato. Železo a 
měď. Safíry, perly, korály, křišťál. Ba dokonce je člověk tak skvělý, 
že je dovede i zpracovat – očistit, pročistit a vyrábět z nich krásné 
předměty. 

Ba dokonce člověk dokázal v hlubokých štolách zastavit i 
působení vody, která nebezpečně prosakuje zdmi šachet. Svým 
způsobem, ačkoli částečně, tedy zkrotil i démonské síly podsvětí, 
symbolizované moři, oceány, propastnou tůní a hloubkou země. 
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Boží moudrost 

Tak skvělý je člověk? Protože to všechno je jen odhalením 
možností i skutečností, které již stvořil a vymyslel Bůh. 

Tak skvělý je člověk? Protože nalezl jen další „materiální 
bohatství.“ Kterým se zachránit nemůže. 

Tak skvělý je člověk, že v dolech pracovali často otroci, 
váleční zajatci a jde o práci dodnes nesmírně nebezpečnou a 
poškozující zdraví i s celoživotními následky? 

Tak skvělý je člověk, že ani hluboko v zemi nenašel moudrost. 
Nemůžeme ji nalézt ani na dně moří, ba ani v mýtické „propastné 
tůni.“ 

Tak jinými slovy Job opakuje, co jsme slyšeli od něj i jeho 
přátel – člověk je tvor ubohý. I když se jako červíček zavrtává 
hluboko do země a vynáší odtamtud vzácné kovy, nenalézá ani 
moudrost, ani spásu, ani záchranu, ani dobro. Jakkoli mohou lidské 
„úspěchy“ působit impozantně v lidských očích, jsou směšnou 
dětskou hříčkou ve srovnání s Božími. Nejen v provedení, ale už 
v myšlence a záměru. 

Protože sebevětší bohatství člověku nezachrání život. 
Nekoupí lásku. Nevyplatí člověka z vlastních vin ani otroctví 
společnosti, sobě, majetku nebo čemukoli dalšímu. 

Tak i v dnešní kapitole je překvapením v. 12. Koho by do 
tohoto verše napadlo, že jde o hledání moudrosti? A přitom právě o 
to jde! Stejně také v knize Přísloví. A základem moudrosti je i zde u 
Joba stejné (v. 28), jako v závěru knihy Kazatel. Tak jsou všechny 
tři mudroslovné knihy explicitně propojeny. 

Všechny tři samozřejmě hledají moudrost Boží, která je tak 
zásadně odlišná od lidské moudrosti, jako je v lidských očích 
odlišná moudrost od hlouposti (srv. Př 1-3). V Př 2 nalezneme 
dokonce další stejné, jako dnes u Joba – nalézt (Boží) moudrost je 
lepší než nabýt stříbra, zlata, perel, skvostů. Stejné pak říkají také 
žalmy (např. Ž 19, 11). 

Boží moudrost je od lidské odlišná zásadně, podstatně, 
esenciálně. Nejde jen o větší množství informací a dat (Boží 
vševědoucnost!), jde o zásadně odlišné nakládání s poznáním, 
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protože o zásadně jiné poznání. Bůh moudrost „užívá“ k dobru 
druhých. Slabších. Potřebných. Ke stvoření krásného a dobrého 
světa – opět pro jiné, než je on sám. Pokud je toto definicí 
moudrosti i pro člověka, pak začíná opouštět lidské a přirozené, a 
obrací se k božskému. Zřetelně má tedy Boží moudrost velmi 
blízko k Boží lásce agapé. Protože pravdou světa je právě Boží 
láska ke světu. 

 
Nedostupnost Boží moudrosti 

Jenže kde člověk tuto moudrost najde? I smrt a říše zkázy 
říkají: Pouze jsme o ní zaslechly. Boží moudrost tedy dalece 
převyšuje také tyto z nejmocnějších a neoddiskutovatelných 
božstev: Smrt a zkázu.1 Není tedy možné Boží moudrosti 
dosáhnout ani magickými praktikami – ani nekromancií (tj. 
komunikací s mrtvými). 

Tak v závěru zní také Jobovo „prorocké“ slovo milosti: Jen 
Bůh ví, kde moudrost je. Jen Bůh jí rozumí. Tedy je někdo, kdo ví, 
co je moudrost. Kde ji nalézt. Ba dokonce o ní ví již od počátku 
světa (srv. Př 8, 22-36, kde je moudrost „branou stvoření“; k tomu 
srv. J 1, a tak závěr předchozího oddílu tohoto výkladu). 

Co je tedy prvním krokem člověka k moudrosti? „Boha se boj 
a jeho přikázání zachovávej, na tom u člověka všechno závisí.“ 
(Kaz 12, 13) Kniha Job formuluje mírně odlišně, obsah je identický. 

Pokud chce tedy člověk být skutečně moudrý, musí nejprve 
pochopit nejen svou ubohost, ale také vyvýšenost Boží. A nejen 
vyvýšenost Boží, ale také svou ubohost (srv. Joba a naopak jeho 
přátele!). Musí nejprve porozumět nepřekonatelné propasti, která 
odděluje člověka od Boha. A přitom znovu a znovu zjišťovat, že 
Bůh ji nejenom překročit dokáže, ale činí tak každý den, v každé 
chvíli, zcela všedně. Pro dobro svého stvoření. 

Proto je „bání se“ Hospodina počátkem moudrosti. Protože je 
počátkem pokory. A tak počátkem znalosti a chápání Pravdy. 

                                                      
1
 Dnes bychom řekli: Smrt a entropii. Tj. nevyhnutelnou pomíjivost všeho 

stvořeného. 
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Druhým krokem je pak „vystříhání se zlého.“ Tedy nečinění 
zla. Překvapivě velmi nízký nárok. Což vlastně není až tak 
překvapivé, ve své lásce a milosti je Bůh velmi „nízkoprahový.“ 

Překvapivý je pak závěr jobovské formulace počátku 
Moudrosti: Nečinit zlo, ale ani se zla neúčastnit, ba dokonce 
aktivně se mu vyhýbat, je rozumné. Tj. racionální. Logické. Doslova 
bychom mohli přeložit „chápající.“ 

Což je dalším dokladem zásadní odlišnosti Boží Moudrosti od 
lidské moudrosti: Pro člověka je rozumné činit zlo – jednat 
sebestředně, k vlastnímu obohacení, k sobeckému zisku. Užívat 
druhé pro svůj prospěch. Nemyslet na budoucnost. Chránit a 
prosazovat svůj život. 

Pro Hospodinův „rozum“ je rozumný pravý opak: Vyhýbat se 
zlu. Vyhýbat se hříchu. Chránit a prosazovat dobro a prospěch 
bližních – zejména utlačovaných, zotročovaných a zneužívaných. 
V Božích očích je hřích naprosto absurdní možností, kterou nikdy 
není důvod si vybrat. Vždyť zlem a hříchem již vždy trpí také jiní, 
nevinní. Proč by si někdo vybral takovou možnost? Tím spíše 
pomíjivý člověk pro své, velmi pomíjivé, sebestředné obohacení? 

Tak je Boží Moudrost a rozumnost, i podle Joba, zcela opačná, 
převrácená vůči lidské moudrosti a rozumnosti. Jako to dobře 
známe také z pozdějšího Nového zákona – 1Kor 1, 19-29; 1Kor 2, 
6-9; 1Kor 3, 19-20 a v praxi velmi zřetelně Jk 3, 13-18. Stejné 
evangelia popisují v narativech Ježíšových činů – včetně pašijního 
dění. 

 
Závěr 

Dnešní oddíl je podivným v kontextu celého spisu. Job zde 
hovoří spíše jako porok. Navíc už v další kapitole bude opět 
naříkat. A v předchozí vykresloval lidskou ubohost – tak i svou 
vlastní. 

To je však úmysl – vždy znovu si musíme připomínat, že spisy 
Starého zákona procházely staletími redakcí, úprav, 
zdokonalování – a tak i pořadí oddílu je mnohokrát promyšleným 
úmyslem. Dnešní kapitola tak má překvapit, jako prorocké slovo 
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vždy znovu překvapuje. Má zaznít jako „blesk z čistého nebe,“ jako 
zaznívá i prorocké slovo. 

I formou tak v širším kontextu má člověk pocítit a 
nahlédnout, jak vzácné bývá prorocké slovo. A tak, jak vzácná je 
v lidském světě Boží moudrost. Ne snad proto, že by se lidem 
vyhýbala. Ale protože lidi o ni nestojí. Nehledají Boží Moudrost a 
rozumnost. Raději se honí za pomíjivým. Zlatem, stříbrem, 
perlami… 

Však i Job projeví přijetí Boží Moudrosti jednoznačně až 
v závěru, tváří v tvář samotného Hospodinu. Ale celý spis je jí 
velmi blízko. Na rozdíl od svých přátel, zejm. Elífaze a Sófara. 

 
Píseň: EZ446 – Moudrosti poklad z nebe; 4.-5. sloka + 

modlitba Páně 
Rozhovor 


