PŘEVZATO Z KNIHY „O ČEM VŠEM JE BIBLE“

Podle jiného překladu toto jméno znamená otázku: „Kde je otec?“

DOPORUČENÉ TEXTY:
1. – 3. kapitola
19,21-27 „Můj vykupitel žije“
29.-30. kap. Jobův nářek
38.-39. kap. Bůh promluvil
40.-42. kap. Jobova odpověď

Kniha Jobova je hlubokým zamyšlením nad otázkou lidského utrpení. Ukazuje, že lidské
úvahy nemohou dát konečnou odpověď na otázky po smyslu života a nemohou tudíž
ani vysvětlit a zdůvodnit lidské utrpení. Otázku je možné řešit jen z hlediska víry. V knize
je zkoušena Jobova víra (a podobně v životě i naše): Potvrdí člověk svou věrnost Bohu
i v utrpení? Nebo věří jen proto, že mu z toho kyne prospěch? Jób při všem svém tápání
zoufání a výčitkách zůstává věrný a svým utrpení ukazuje až ke Kristu.
Kniha vznikla s největší pravděpodobností až po pádu Jeruzaléma a zničení chrámu r.587
před Kr., kdy lid staré smlouvy ztratil všechny své opory a musel tvrdě zápasit o svou víru.

Kniha Jób představuje jeden krátký příběh, v jehož jádru stojí velmi dlouhý rozhovor
Jóba a jeho tří přátel. K nim se posléze připojí jako čtvrtý Elíhú a nakonec i sám Bůh.
Samotný příběh (Jób 1-2 a 42,7-17, resp. 42,11-17) je velmi prostý: Jób je spravedlivý
muž, který je Bohem zkoušen, aby se ukázalo, zda je jeho věrnost Bohu podmíněna
výhodami, které mu z ní plynou, nebo zda ctí Boha pro něj samého. Když ve zkoušce
vytrvá, je Bohem několikanásobně odměněn. Takto postavený příběh působí spíše
naivně. Odráží totiž v ryzí podobě onen etický axiom: dobrý je vždy odměněn, zlý je
vždy po zásluze potrestán, stačí vytrvat.
Uvnitř tohoto příběhu, právě v okamžiku nejtěžší zkoušky, je umístěn rozhovor Jóba se
třemi jeho přáteli, kteří jej přišli navštívit. Jób, jak se jeví v těchto rozhovorech, není již
onen poslušný, trpělivý muž, ochotný snášet vše zlé v naději, že Bůh jej neopustí. Tento
Jób protestuje, vyzývá Boha, nerozumí svému utrpení a odmítá je. Z tohoto důvodu (i z
důvodů jiných) se lze často setkat s přesvědčením, že obě části knihy (jak příběh sám,
tak dlouhý rozhovor) jsou různého původu.18 Autor rozhovoru si posloužil existujícím
příběhem, do nějž zasadil svůj rozhovor, v němž klade Jóbovi do úst otázky, které si
pokládá snad každý trpící člověk, otázky po smyslu vlastního utrpení, a neváhá
zpochybnit veškerou tradici, v níž vyrostl.
Nezasloužená bolest a utrpení nemá jasný důvod – Boží zlovůli (Jób) či lidskou vinu
(Jóbovi přátelé) –, nýbrž stává se místem, kde se člověk může setkat s Bohem tváří v
tvář.
A to – pro křesťanské ucho to může znít možná paradoxně a rouhavě – nikoli v
pokorném přijetí Boží vůle, jak by chtěli Jóbovi přátelé, nebo v plané zoufalé vzpouře,
jak zpočátku reaguje Jób, nýbrž ve vášnivém, přesto však pozorném a naslouchajícím
rozhovoru se Stvořitelem a v ochotě přijmout nový, daleko méně srozumitelný a
uchopitelný obraz Boha a jeho stvoření.21 A. Herbst zde hovoří o „náboženské zralosti
člověka“.22 Neboť proč by se k nám Bůh měl sklánět, dokud nemáme vlastní tvář,
dokud jsme v zajetí vlastních jednoduchých racionálních představ nebo osobních,
sebestředných emocí?
A právě v tomto setkání otevírajícím zcela nový pohled na Boha a jeho stvoření tkví
odpověď knihy na položené otázky. „Jób se ptal Boha: Proč?, a Bůh odpověděl: Jsi
snad Bůh? Bůh odpověděl na Jóbovu otázku jinou otázkou, nicméně Jóbovy stížnosti
zmizely. Bůh jej vzal vážně. Bůh se s ním setkal tváří v tvář a nakonec to Jóbovi
pomohlo více než tisíce odpovědí.“ Dr. Mackerle Jihočeská univerzita

