Sírachovec

použity texty z Wikipedie

Kniha Sírachovcova, zkráceně, ale nepřesně Sírachovec, je jednou z
deuterokanonických knih Starého zákona, v Českém ekumenickém překladu
označován zkratkou „Sír“. Původní hebrejský text, známý z Káhirských zlomků,
nesl název Moudrost Ješuy, syna Eleazara, syna Sírachova. Alternativní latinský
název, Ecclesiasticus, doložený ve 3. století církevním otcem Cypriánem,
označuje knihu používanou ve shromáždění (Ecclesia) – zvláště byla určena pro
výuku katechumenů, přičemž termín Ecclesiasticus byl používán církví pro
označení knih, které nepatřily mezi knihy palestinského kánonu.

Autor, doba, text
Původním jazykem knihy byla hebrejština, což svědčí o faktu, že autor musel
pocházet z kruhu učenců. Kniha Sírachova vznikla v době, kdy hebrejštinu již
nahradila aramejština. V těch dobách se hebrejština používala již jen jako
bohoslužebný jazyk. Autorem byl Ješua ben Eleazar ben Sirach („potomek
Sírachův“ nebo „syn Sírachův“, odtud „Sírachovec“; samotný Ben Sirach je v
židovské literatuře ztotožňován se synem proroka Jeremjáše)[1], vzdělaný Žid
žijící v Jeruzalémě[2] a Alexandrii na přelomu 3. a 2. století př. n. l. Byl to velmi
vážený učitel a písař (hebrejsky „sofer“) ale i soudce, který se dostal do styku s
mnoha jinými kulturami, především s řeckou, a snažil se zachovat židovské
myšlení, tradici a víru v nových kulturních podmínkách, pod stále sílícím tlakem
helénistické kultury, což se přímo odráží v textu knihy. Kniha byla přeložena do
řečtiny Jošuovým vnukem (který nesl jeho jméno) a publikována někdy po roce
117 př. n. l. a v tomto překladu se dochovala. Hebrejský text byl po celá staletí
ztracen. Mezi lety 1896 a 1900 byly nalezeny 4 hebrejské rukopisy z 10. až 12.
století v káhirské genize a později i další..
Řecký text se dochoval ve dvou málo odlišných verzích. Především tak jak jej
známe ze Septuaginty (řecký překlad). Další verzi textu známe z Vulgaty
(starolatinský překlad).

Obsah
Kniha Sírachovcova působí dojmem školských skript nebo poznámek k výuce.
Jedná se o velmi dlouhou sbírku (je to jedna z nejdelších knih Starého zákona,
má celkem 51 kapitol; mimo jiné dokládá i první zmínku o trojdílném dělení
hebrejského kánonu: Zákon – Proroci – Spisy) nejrůznějších naučení, rad a
napomenutí na nejrůznější témata každodenního praktického života, jak nabýt
moudrosti, jak zachovávat Boží zákon apod. V tomto směru je typickou

mudroslovnou knihou, podobně jako knihy Přísloví a Kazatel. I jako tyto
mudroslovné knihy se zabývá praktickými otázkami „dobrého života“ a zcela
nechává stranou veškerou typicky židovskou tradici dějin spásy. Jedinou
výjimku tvoří kapitoly 44 – 50, které obsahují tzv. „Chválu otců“. Zde Sírachovec
převypravuje dějiny spásy a vyjmenovává jednoho po druhém jednotlivé
významné „otce“, tj. postavy z dějin židovského národa. Nejedná se však o
dějiny národa v posvátném smyslu, nýbrž pro Sírachovce tyto postavy slouží
jako příklad pro ctnostný a bohabojný život a jako důkaz vysokého (a proto více
platného a váženého) věku židovské víry a náboženství. Kniha je zakončena
modlitbou díkůčinění, za jeho vedení, pokoj a moudrost.

Nejen helénistické vlivy v textu
Sírachovec zdůraznil, nebo snad zavedl v textu některá nová témata, která do té
doby nebylo možné spatřovat v židovském textu, což nám dnes umožňuje
sledovat vlivy helénistické kultury obklopující ze všech stran Izrael té doby.
Jedná se o verše pojednávající o lékařském doporučení, o chování při hostině, o
cti a hanbě. A určitě i jeho slova o tom, kterak se písař (sófér) vydává na cesty
za poznáním cizích zemí a obyčejů, není bez vědomí proměny Izraele té doby
snadno představitelná. V textu knihy lze sledovat i paralely s řeckou literaturou,
zejména u Herodota I., Sófókla, Euripida i Homéra. Dále jsou patrny stoické
vlivy v jeho myšlení, v hymnu na Boží prozřetelnost a v představě harmonické
krásy celku lze spatřovat myšlenku známou už od Platóna.
Je důležité zdůraznit, což je ústředním motivem Sírachovcova sdělení, že totiž
nejvyšším pramenem moudrosti je Tóra, zákon daný Mojžíšovi od Hospodina.

Hezké texty z této knihy
1 1 Všechna moudrost je od Hospodina a je s ním navěky. 2 Mořský písek a krůpěje
deště a dny věčnosti kdo spočítá? 3 Výšku nebe a šíři země, propastnou hlubinu a
moudrost kdo probádá? 4 Ze všeho první byla stvořena moudrost a rozumné
poznání je od věčnosti. 6 Kořen moudrosti komu byl odhalen? A kdo poznal
všechen její důvtip? 8 Jen jediný je moudrý, ten, který budí velkou bázeň a sedí na
svém trůnu. 9 Hospodin sám stvořil moudrost, pohlédl a rozdělil ji, vlil ji do všeho,
co vytvořil, 10 aby byla s každým člověkem podle jeho štědrosti, a obdařil jí zvláště
ty, kdo ho milují….

2 Stálost ve víře

1 Synu, přicházíš-li sloužit Hospodinu, připrav svou duši na
pokušení. 2 Drž na uzdě své srdce a buď vytrvalý a nejednej ukvapeně, když tě něco
postihne. 3 Přilni k Hospodinu, neodvracej se od něho, abys nakonec dosáhl

vyvýšení. 4 Přijímej všechno, co tě potká, a jsi-li vždy znovu pokořován, buď
trpělivý. 5 Vždyť zlato se zkouší v ohni a lidé Bohu milí v peci pokoření. 6 Důvěřuj
Bohu, on se tě ujme, choď cestou přímou a doufej v něho. 7 Kdo se bojíte
Hospodina, čekejte na jeho milosrdenství a neuchylujte se od něho, abyste nepadli.
8 Kdo se bojíte Hospodina, důvěřujte mu a vaše odměna se neztratí. 9 Kdo se bojíte
Hospodina, doufejte v příchod dobrých věcí, věčného veselí a milosrdenství. 10
Pohleďte na dávná pokolení a vizte: Kdo důvěřoval Hospodinu a byl zahanben? Kdo
setrvával v bázni před ním a byl opuštěn? Kdo ho vzýval a on ho opominul? 11
Vždyť Hospodin je plný slitování a milosrdný, odpouští hříchy a zachraňuje v čas
soužení. 12 Běda však mdlým srdcím a rukám ochablým strachem i hříšníkovi, který
chodí po dvou stezkách. …

3 Synu, v tichosti konej své práce a budou tě mít rádi lidé Bohu milí. 18 Čím větší
jsi, tím více se pokořuj a najdeš milost před Hospodinem. ….

4 Synu, neodpírej živobytí chudákovi a pohledy potřebných nenechávej bez
povšimnutí. 2 Hladového nezarmucuj a nedráždi k hněvu člověka v jeho bídě. 3
Roztrpčené srdce dál nezneklidňuj a neotálej s darem potřebnému. 4 Neodmítej
prosby člověka v soužení a neobracej se zády k chudákovi. 5 Neodvracej od něho
oči, když žebrá, a nedávej tak nikomu příležitost, aby tě proklínal. …

6

6 Měj hodně těch, kdo s tebou žijí v míru, ale důvěrného rádce měj jen jednoho z
tisíce. 7 Chceš-li se s někým spřátelit, prověř ho zkouškou, než mu začneš
důvěřovat. 8 Někdo je tvým přítelem, když se to jemu hodí, ale opustí tě, jakmile
budeš v nesnázích. 9 Některý přítel se změní v nepřítele a svůj rozchod s tebou
přičte k tvé hanbě. 10 Jiný ti bývá u stolu společníkem, ale nevytrvá, až budeš v
soužení. 11 Dokud ti bude dobře, bude tvým druhým já, bude volně nakládat i s
tvým služebnictvem. 12 Stihne-li tě však ponížení, obrátí se proti tobě a víckrát ho
už neuvidíš. 13 Vyhýbej se zdaleka svým nepřátelům a střež si své přátele. 14 Věrný
přítel je pevná ochrana, kdo ho našel, nalezl poklad. 15 Věrný přítel je k
nezaplacení, ničím nelze vyvážit jeho cenu. 16 Věrný přítel je elixír života, najdou ho
jen ti, kdo mají bázeň před Hospodinem. 17 Kdo se bojí Hospodina, je upřímný ve
svém přátelství, neboť bližního posuzuje jako sebe samého. …

11 11 Někdo se pachtí, namáhá a spěchá, a má tím větší nedostatek. 12 Někdo byl
váhavý, potřeboval pomoc, chyběla mu síla, chudoby měl nadbytek, ale Hospodin
na něj pohlédl dobrotivým okem. Pozvedl ho z jeho ponížení, 13 vyvýšil jeho hlavu,
takže mnozí nad ním užasli. 14 Dobro i zlo, život i smrt, chudoba i bohatství, to vše
je od Hospodina.

25

Tři věci se mi líbí a prohlašuji je za ozdobu před Hospodinem i lidmi: svornost
bratří, přátelství mezi bližními a ženu s mužem, když se vzájemně snášejí. 2 Trojí
druh lidí z duše nenávidím a jejich život se mi velmi hnusí: nafoukaný chudák,
prolhaný boháč a chlípný stařec zbavený rozumu. 3 Cos v mládí nenashromáždil, jak
bys ve stáří mohl najít? …

31 12 Zasedls k bohatému stolu? Neotvírej lačně svá ústa a neříkej: „Je na něm
toho tolik!“ 13 Pamatuj, že ničemné oko je neštěstím; co horšího bylo stvořeno než
takové oko? Proto vzdychá po všem, co vidí… 19 Jak málo stačí ukázněnému
člověku! Nevzdychá potom na lůžku. 20 Kdo se nepřecpává, má zdravý spánek,
ráno vstává se svěží myslí. …25 Při pití vína nechtěj dělat hrdinu, víno už mnohé
zahubilo. 26 V peci se zkouší, jak je železo zakaleno, podobně víno vyzkouší srdce,
když se holedbaví přou. 27 Víno je pro lidi jako sám život, pokud je piješ s mírou.
Jaký je život, když schází víno? Bylo stvořeno lidem pro radost. 28 Obveselením
srdce a radostí duše je víno, které se pije střídmě ve vhodnou chvíli. 29 Trpkostí
duši je víno, které se pije nad míru, vede jen k urážkám a pomstychtivosti. 30
Opilost naplňuje nemoudrého hněvem, až padne, zbavuje síly a způsobuje rány.

34 Nerozumný si dělá liché a klamné naděje, sny budí v pošetilcích falešné
představy. 2 Jako člověk lapající stín a honící se za větrem je ten, kdo se drží snů. 3
Vidění ve snu je jako hledět do zrcadla: jen obraz obličeje proti obličeji skutečnému.
4 Co čistého může vzejít z nečistého, co pravdivého se může zrodit ze lži? 5 Na nic
jsou věštby, hadačství a sny: jsou jako blouznění ženy v porodních bolestech. 6
Nejsou-li poslány Nejvyšším jako navštívení, nevěnuj jim pozornost. 7 Sny obloudily
mnoho lidí a padli ti, kteří v ně skládali naděje. 8 Zákon dojde k dokonalosti bez
takového klamu, i moudrost v hodnověrných ústech je dokonalá.

44 1 Nuže, chvalme slavné muže, otce všech našich pokolení. 2 Mnohou slávu
vyjevil Hospodin skrze ně, a odkryl svou vznešenost v každém věku. 3 Panovali ve
svých královstvích, muži proslulí svou mocí; udíleli rady pro své znalosti a byli
nositeli zvěsti pro svůj prorocký dar. 4 Vedli lid svými radami, znalostí zákonů
napsaných pro lidi, moudrými slovy své výchovy. …

49 10 Kosti dvanácti proroků ať ožijí tam, kde odpočívají. Neboť oni potěšovali lid
Jákobův a vykupovali je vírou a nadějí. 11 A jak oslavíme Zerubábela? On je jako
pečetní prsten na pravé ruce. 12 Stejně i Jóšuu, syna Jósadakova. Oni oba za svých
dnů zbudovali Boží dům, vztyčili svatý chrám Hospodinu, připravený k věčné slávě.
13 I Nehemjášova památka je velká. Opravil nám zřícené hradby, zhotovil brány a
závory a obnovil nám domy.

