„Duše spravedlivých jsou v Boží ruce a
nedotkne se jich utrpení.
Zdáli se být mrtví v očích pošetilých,
jejich smrt se pokládá za neštěstí,
jejich odchod od nás za záhubu,
v pokoji se však nalézají“ (Mdr 3,1nn)
Zazněla nejmladší starozákonní biblická kniha
Moudrosti. Tato kniha čerpá takřka po tisíci
letech svou autoritu od nejmoudřejšího krále
v dějinách, krále Šalomouna. S biblickou
moudrostí chceme dnes pohlížet i na okamžik
dovršení života, když se loučíme s naší
zemřelou.
Slyšeli jsme: „Duše spravedlivých jsou v Boží ruce, utrpení se jich nedotkne…nalézají se v pokoji.“ A jinde
v této knize stojí: „Spravedliví budou žít navěky a jejich odměna je u Hospodina a Nejvyšší o ně bude pečovat“
(Mdr 5,15).
Kdo jsou tito Boží spravedliví, kteří se nacházejí v Boží ruce a v pokoji, kdo jsou ti spravedliví, kteří budou
žít navěky? Při setkání se smrtí jednoho z nás to jsou nejvýš důležité otázky, abychom se poučili.
Kniha Moudrosti klade do protikladu k lidem spravedlivým lidi pošetilé a svévolné (srov. Mdr 3,10; 10,6).
Smrt se těmto lidem pošetilým jeví jako neodvratná záhuba a neštěstí:
„(Spravedliví): Zdáli se být mrtví v očích pošetilých,
jejich smrt se pokládá za neštěstí,
jejich odchod od nás za záhubu.“
Proč? Protože tito nic neví o tom že „Duše spravedlivých jsou v Boží ruce.“ Nic neví o tom, že „Duše
spravedlivých se v pokoji nalézají“.
Spravedlivý tak není kdokoli. Je jen člověk, který zná Hospodina – Boha. Kdo se přátelí s Hospodinem. Odtud
plyne jeho nesmrtelnost. V knize moudrosti čteme: „V poznání tebe (Bože) je celá spravedlnost a zvědět o tvé
moci je kořen nesmrtelnosti“ (Mdr 15,3). Pošetilý člověk a svévolný je podle knihy Moudrosti pak ten, kdo
zvráceně smýšlí o Bohu a drží se svých vlastních představ a názorů odlišných od Božího slova, drží se jich
jako model, kterým se klaní a tím pravým Bohem zjeveným v Izraeli pohrdá (srov. Mdr 14,30). Takoví nic
neví o Božím pokoji a Božích rukou, v nichž přebývá již za života spravedlivý, jak píše kniha Moudrosti.
Život spravedlivého je pak naplněn laskavostí a trpělivostí k druhým (srov. Mdr 12,9), život spravedlivého je
v rozvaze, rozumnosti a statečnosti (srov. Mdr 8,7). Zdroj, ze kterého spravedlivý čerpá, aby byl laskavý
a trpělivý, rozumný a statečný je odevzdanost do Boží všemohoucnosti (srov. Mdr 12,16).
Setkáváme se dnes se smrtí jednoho z nás. Přemýšlíme, nakolik každý z nás naplňujeme onu biblickou
spravedlnost, jak o ní píše Kniha Moudrosti. Toužíme po tom, abychom každý z nás zakusili to pokojné
spočívání spravedlivých v rukou Božích, dnes i ve věčnosti. Toužíme po tom, abychom i my byli nazváni těmi
spravedlivými. Stejné pocity snad měl i zločinec vedle Krista na kříži. Vyslovil jen jednu větu: „Ježíši, pamatuj
na mě, až přijdeš do svého království“ (Lk 23, 42) a Ježíš mu odpověděl: „Ještě dnes budeš se mnou v ráji.“
Modleme se:
Pane Ježíši, pamatuj na nás, kteří jsme dnes pocítili touhu po tom, abychom mohli být v tvých očích nazváni
spravedlivými a mohli už dnes zakoušet pokoj tvé otcovské dlaně. Amen.

Nebeský Otče, přijmi, prosíme, dnes naše modlitby, když jsme se spojili vírou s tvým Synem Ježíšem, který
nás činí obětí kříže spravedlivými, za naši zemřelou, abychom doplnili zde a nyní to, co ji schází k její
spravedlnosti a svatosti a abychom poděkovali, za všechno, co bylo spravedlivého a svatého v jejím životě.
Amen.

