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Píseň: S172 – Laudato sii + modlitba; Oddíl k výkladu: Jb 
39 

 

Milí, 
 
na posledním setkání jsme se začali věnovat Hospodinově 

řeči v knize Jób. Hospodin „vtrhl“ na scénu trochu nečekaně po 
Elíhúově řeči, aby se vložil do celé diskuse. 

Na scénu nastoupil jako Hospodin (j-h-w-h), takto se k němu 
obracel pouze Job, všichni ostatní jako k elohím, někdy dokonce 
pouze k él. Celá jeho řeč je jednou velkou otázkou – co Job vlastně 
vůbec ví o světě, jeho řádech, Hospodinu? 

V první části bylo jen málo Hospodinových otázek, na které je 
možné člověku odpovědět – i dnes. Naopak na mnohé není a 
nebude možné odpovědět už z principu věci. 

 
Druhá část Hospodinovy řeči 

Jak obrovský rozdíl od dnešních otázek! Proč jsou najednou 
kladeny otázky, na které nejenom, že je při troše snahy možné 
nalézt odpověď, ale dokonce na mnoho z nich dokázal odpovědět i 
člověk starověku?! 

Hned na počátku: Ano, čas vrhu skalních kamzíků i jejich 
březosti pravděpodobně známy byly. A rozhodně této znalosti nic 
zásadního nebrání. Stejně také, jak rostou a sílí jejich mláďata – 
ačkoli ve starověku ne v hloubce buněčných mechanismů. 

Uvolnit osla na svobodu zvládne i malé dítě (v. 5-8). Zmínka o 
„jednorožci“ v. 9-12 je podezřelá už po prvním přečtení – proč by 
jednorožec měl vozit zrní a mít velkou sílu? Hebr. rem však většina 
překladů překládá jako „tur, vůl.“ Tj. známé hospodářské zvíře – 
což dává dobrý smysl vzhledem k jeho popisované „činnosti.“ 
Nakonec i ekumenický překlad tak činí na jiných místech SZ (např. 
Ž 29, 6+Dt 33, 17; naopak Nu 23, 22+Iz 34, 7+Ž 22, 22).1 Nenadálé 

                                                      
1 Jde o základní překladatelskou chybu: Stejný termín nemá být překládán různými 

na různých místech. Ačkoli i výklad k ČEPu říká, že rem „jasně míní onoho bájného tvora 
s jedním rohem,“ v překladu se toho sám „jasně“ nedrží. 
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„odskočení“ do mytologie by pak také nedávalo smysl – zejm. když 
další dvě kapitoly budou právě o mytickém livjátánovi a 
behemótovi. Podobně také oddíl o pštrosech. 

Až u koní (v. 19nn) zazní opět formulace, na níž nemůže 
člověk pozitivně odpovědět: Ne, lidský tvor nestvořil koně ani jeho 
hřívu. Ale docílit jeho poskakování, dle v. 20, už člověk opět 
dokáže a dokázal. 

Stejně jako orel nebo sokol se neřídí lidským rozumem – ale 
už ve starověku byli i tito ptáci cvičeni. 

O co tedy jde? 
 
Mezi řádky 

Stejně jako v předchozích kapitolách bylo důležité „číst mezi 
řádky,“ je to nutné i zde. Hospodinovy otázky a popisy přírodního 
světa sice některé známe a lidé znali nebo na ně dokázali 
odpovědět, avšak Hospodinova řeč míří k řádu „za nimi.“ 

Lidé přece laně opatrují během jejich porodu jen výjimečně 
v zoo (v. 1). Většina lidí ani dnes nemá přehled o datech březosti a 
porodu skalních kamzíků. Nevypouští osla a nestará se 
svobodnému oslu o potravu v pustině atd. 

I v předchozí kapitole jsme však na některé jednotlivosti 
Hospodinovy řeči odpovědět dokázali! V dnešním oddílu je pak 
takových o něco víc. Ale právě jen jednotlivých. Rozhodně bez 
uchopení a vládnutí řádu, který drží pohromadě celek těmito 
jednotlivostmi symbolizovaný. 

Tak Hospodin jaksi „nabízí“ člověku, že části světa rozumět 
může a smí. A dokonce má – jsme stvořeni k obrazu Božímu. 
Člověk nemůže panovat jako Bůh, pokud nezná svět. Pokud mu 
nerozumí. Avšak je zřetelné, že řádu, který dává velet buňkám a 
genům, nerozumíme. Nedokážeme odpovědět na otázku „proč“ je 
to zrovna takhle. Proč to není jinak. A proč to funguje. A právě 
otázka „proč,“ nebo „proč já“ je ústředním tématem hluboce 
trpících lidí. 

Hospodin však již nyní naznačuje jednoznačnou odpověď, 
kterou Job také hned v úvodu Jb 40 vysloví: Když nerozumíš 
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mnohem jednodušším skutečnostem, dějům, řádům, když, člověče, 
nerozumíš nejzákladnějším „proč“ dění kosmu, proč máš dojem, že 
budeš rozumět zlu a utrpení? Vždyť je sám působíš! Ty jsi jejich 
„tvůrce“ – pokud jim chceš rozumět, musíš nejprve přiznat svůj 
podíl na tom, že vůbec nějaké zlo a utrpení je. 

 
Konkrétně 

Konkrétně je to nápadné např. na oddílu o pštrosovi: Podivný 
pták, který nelétá, ačkoli má křídla. Nezdá se být příliš 
inteligentním. Své potomstvo vychovává nejen tvrdě, ale také 
riskantně. Ale přesto je Hospodinem tento tvor stvořen tak, že 
když se rozběhne, uteče i koním. A ještě se jim vysměje (v. 18). 

Těm koním, kteří v člověku vzbuzují strach. Kteří, z nějakého 
důvodu, vyjíždí s člověkem do bitev a válek. Snad se na ně dokonce 
těší (v. 21-22)? Tomu člověk prostě nerozumí. 

A tak i s dravými ptáky: Ano, i dnes se řada lidí věnuje 
„sokolnictví,“ ale aby mohli přikazovat „svým“ dravcům, kde si 
mají postavit obydlí, když je jen tak vypustí? A jak sokol nebo jiní 
ptáci vědí, kde a jak si hnízda postavit? Kdo je to naučil? Proč 
vůbec to ptáci dělají? A jak to dokážou na tak nehostinném místě, 
jako je skalní útes? 

 
Závěr 

Hospodin tak Joba, skrze něj člověka obecně, staví před 
základní otázku: Proč? Víš proč? Na tuto otázku sice v mnoha 
jednotlivostech odpovědět dokážeme a dokázali jsme, avšak 
v mnohem větším množství případů odpověď neznáme: Proč je 
něco a ne nic? Proč existuje ptakopysk? Proč existuje člověk? Proč 
se taková a maková kombinace protonů, elektronů a neutronů 
projevuje zrovna takhle – a ne jinak? 

Kdo to rozhodl? Kdo ustavil tento „řád za řádem?“ 
Protože dokud nedokážeme odpovědět na tyto, 

v Hospodinově pohledu, banální otázky, jak chceme odpovídat na 
velmi složité „proč“ lidského utrpení, zla a hříchu? Dvojnásob, 
když jsme sami v danou chvíli trpící, a tak osobně a emocionálně 
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velmi angažovaní? Když ve střetu zájmů, pokud jde o poznávání 
pravdy takové situace?2 

Job toto chápe a podle toho také odpoví. Také proto bude i 
nadále mluvit o Hospodinu náležitě. 

 
Píseň: S298 – Skončil den a přijde noc + modlitba Páně 
Rozhovor 

                                                      
2 Protože na mnohém (ale ne každém!) utrpení nese část viny, někdy i většinovou, 

trpící člověk sám. Každý člověk pak nese díl viny na nějakém utrpení stvořeného světa, 
zejména jeho lidské části. Otázka „proč trpím já?“ tak obvykle není hledáním pravdy, ale 
snahou se vyvinit. Úsilím o ujištění, že já, trpící, jsem v situaci zcela nevinně. Což někdy 
pravda je! Např. právě v Jobově situaci…. 


