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Píseň: EZ624 – Já, Hospodine, jedno vím + modlitba; Oddíl 
k výkladu: Jb 29 

 
Milí, 
 
naposledy jsme se věnovali Jb 28. V té jsme překvapivě 

vybočili z dosavadní formy i obsahu – Job se soustředil na hledání 
moudrosti, její zvláštnost, jedinečnost a cennost uprostřed všeho 
stvoření. Moudrosti pak, dle Joba, spočívá v bázni před 
Panovníkem a ve vystříhání zlého. Tedy stejně jako hovoří také 
knihy Př i Kaz. 

I já jsem s předchozí kapitolou zdůrazňoval, že Boží 
Moudrost je rozumná. Tj. racionálně pochopitelná, poznatelná. Je 
tedy dostupná každému, je komunikovatelná, pochopitelná pro 
každého člověka. Není naopak dosažitelná tajnými magickými, 
mystickými ani jinými obřady či praktikami. Její základ spočívá 
v nečinění zla – jak snadno rozumem pochopitelné! 

 
Vzpomínání 
V dnešní kapitole zdánlivě bez návaznosti Job zničehonic a 

poprvé vzpomíná na to, jak dobře mu bylo dříve. 
Při bližším čtení je snad nápadnější souvislost mezi 

rozumově pochopitelnou Moudrostí, jež spočívá v nečinění zla (a 
v činění dobra) a dnešními Jobovými „vzpomínkami.“ Vždyť 
v mnohém popisují, jak vypadá Boží Moudrost ve všednosti 
lidského života. 

Tj. že člověk řídící se Boží Moudrostí odráží mnohé z Boha 
samotného – v. 24 je toho nejvýmluvnějším dokladem (Ž 44, 4). 

Tak Job nejprve vzpomíná na dobro a užitek, který měl sám a 
osobně ze „střežení Božího“ (BKR: „zachovávání“). Vzpomíná na 
svou svěžest i na svou čeleď. Na své bohatství a užívání až takřka 
„rajského“ života (v. 5-6). 

Avšak to vše Job vyznává jako Boží úspěch. Ne jako úspěch 
své chytrosti, šikovnosti ani víry, nýbrž: „Když mě Bůh střežil!“ 
Veledůležité vyznání, dvojnásob v jobovské situaci pozitivní i 
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„současné“ hlubokého utrpení. Snadno a pravidelně se totiž stává 
napříč dějinami židovství i křesťanství (a o to více světských), že 
lidé uvěří bludu, že za své dobré a úspěchy si „můžeme“ sami. Tím, 
že dobře věříme, dostatečně se modlíme, chytře a moudře 
nakládáme se svěřenými hřivnami – a proto se máme dobře. To je 
očividný blud: Vděčnost patří vždy tomu, kdo vůbec dobro a 
bohatství a úspěch umožnil. Kdo nám dopřál dostatek „hřiven,“ bez 
nichž bychom nemohli vůbec nic. Kdo nám daroval život a 
existenci. Proto vždy Bohu. Obzvlášť nápadný je tento blud 
v kalvinismu (kdo bude spasen, je nápadné z toho, komu se už 
nyní, zejména materiálně, daří) – a tak bývá často přítomný i 
v ČCE. 

Job však, stejně jako celý spis, zcela odlišně, a proto 
spravedlivě: Na Hospodinu záleží. I ve zcela všedních záležitostech. 
My sami nemáme pevně v rukou ani banality – proto každodenně 
vedou třeba i k smrti. Například při přecházení silnice, při jízdě 
autem, na výletu, „nečekanými“ zdravotními problémy, vlivem 
počasí atd. 

 
Jobova váženost 
Protože Job odrážel Boží Moudrost, z Boží milosti, byl také 

velmi váženým. Také proto, že stále znovu spolu s ním přicházelo 
dobro a požehnání také ostatním, nejen jemu samotnému – srv. 
„požehnaný, který přichází ve jménu Páně.“ 

To vše bude důležité také v příští kapitole, v níž bude Job 
vykreslovat, jak obrácená je jeho „současná“ situace – zejm. ve 
srovnání se situací vzpomínek z dnešního oddílu. 

Avšak ještě důležitější je význam vzhledem k tomu, co si 
čtenář již přečetl a posluchač vyslechl: Takto byl Job znám. A 
přesto ho Elífaz osočoval z pravého opaku. 

Ale i to dobře známe: Jak snadno si zpětně lidé vyloží i 
nejlepší a nejupřímnější jednání jako sobecké a sebestředné. Jako 
zástěrku nebo mající skrytou agendu. Jak zřejmě chápal Elífaz 
Joba. 
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V tom, co Job vypočítává, pak upomíná také na Hospodinův 
slib Abramovi: Staň se požehnáním pro všechny národy země. I to 
Job odrážel ve svém minulém životě – v. 13. Přinášení Božího 
požehnání se projevuje také vzájemností, reciprocitou. Pokud je 
tedy rozpoznáno jeho příjemcem. 

Ale vždy se projevuje přinášením požehnání bližním. Ne 
hlavně sobě samému. Tak zřejmé v příběhu Abrama, Izáka a 
Jákoba. Také Krista. A vlastně už v biblickém stvoření světa. 

 
Překlad 
Již dříve jsem se zmiňoval o tom, že narazíme v tomto spisu 

na Fénixe. Dnes je tomu tak – v. 18. Hebrejské chól zde použité 
obvykle znamená „písek.“ Tak překládá také většina ostatních 
překladů. Jen u malé části nalezneme překlad jako „fénix.“ 
K takovému překladu však není důvod ani jazykový, ani obsahový. 

„Rozmnožit (dny) jako písku“ je přece srozumitelný obraz. 
Navíc opět explicitně použitý právě u Abrahama – bude tvého 
potomstva „jako písku na břehu moře.“ Naopak představa bájného 
Fénixe pochází ze starověkého Řecka. V Mezopotámii a v Kenaanu 
nemáme o této legendě žádnou zmínku.1 

Teologicky jde navíc o biblicky nepřijatelný motiv. 
Spravedlivý Job, který hovoří o Bohu „náležitě,“ přece nemůže 
užívat takového pohanského připodobnění. Ne snad kvůli formě, 
ale kvůli obsahu – příběh o Fénixovi vždy počítá s nějakým 
druhem reinkarnace – tj. znovuzrození. Nauka o znovuzrození je 
však s biblickým učením zcela nekompatibilní. Člověk žije jen jeden 
život na tomto světě. Vzkříšení není „znovuzrozením“ do stejného 
způsobu existence, života, formy i obsahu. Je uvedením do zcela 
odlišného způsobu bytí – tak odlišného, že pro něj neplatí ani 
kategorie času a prostoru (= „věčnost“). Avšak zde Job předjímá, že 
zemře, a pak znovu „ožije.“ 

Proč se tedy ekumeničtí překladatelé (a někteří francouzští) 
přiklonili k tomuto zcela nepodloženému a nekompatibilnímu 

                                                      
1
 Jen v Egyptě je podobná legenda o slunečním ptákovi Bennu. Nijak se 

nereinkarnuje… 
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výkladu mi zůstává v posledu tajemstvím. Snad pro líbivost 
překladu laikům? Snad pod tlakem „zhynutí s vlastním hnízdem?“ 
V takovém případě by však nedávalo smysl „rozmnožení dnů“ – 
Fénix je, ve svých legendách, nesmrtelnou bytostí. Pokud by tedy 
byl myšlen obraz Fénixe, pak by musela být předpokládána 
znalost jeho příběhu. Což je však v rozporu s Jobovou výpovědí. 

Naopak je dobře pochopitelný výhled vzpomínajícího Joba, 
který nepřežije smrt svého „hnízda,“ tj. svých potomků, svého 
rodu. Ti naopak budou žít mnohé dny jako jejich otec Job. Tj. důraz 
je na přání rodiče nedožít se smrti svých dětí a na přání naopak 
společně se svým potomstvem prožít mnohé dny. Což opět dává 
dobrý smysl také vzhledem k pokračování – v. 19-20.2 

 
Jako Král a Bůh 
V závěru dnešního oddílu je Job přirovnáván 

k životadárnému dešti – velmi, velmi vzácnému v hornatém, 
pouštním Israeli. Světlem tváře je připodobňován Bohu 
samotnému – to jsem už zmiňoval. Podobně jako Mojžíš, jehož tvář 
„zářila“ po návratu ze Sínaje. 

A v posledním verši je Job připodobněn ke králi – dokonce 
zcela explicitně, bez okolků. Avšak i zde jako král kristovského, 
Božího typu. Tj. král „těšící truchlivé.“ Nikoli hlavně mocný, 
zabíjející, vládnoucí, rozkazující, utlačující – nýbrž „potěšující 
smutné.“ Jak to opět známe také z NZ! 

 
Píseň: EZ644 – Skončil den a přijde noc + modlitba Páně 
Rozhovor 

                                                      
2
 Ačkoli ve v. 20 narazíme na podobný problém – v ekumenickém překladu. V BKR 

však: Sláva má mládnouti při mně, a lučiště v ruce mé obnovovat se. Dosl.: „Má sláva 

[je/bude] nově při mně a můj luk v mé ruce bude obnovován/měněn. 


