
Bratři a sestry,  

„Ne každé zlato třpytívá se, 

Ne každý, kdo bloudí, je ztracený 

Stáří, když silné je, nezohýbá se,  

Mráz nespálí hluboké kořeny. 

 

Z popela oheň znovu vzplane,  

Ze stínů světlo, vzejde náhle,  

Až zkují ostří polámané,  

Nekorunovaný znovu bude králem.“ (J.R.R. Tolkien)  

 

Tato báseň napsaná rukou britského básníka Tolkiena vystihuje něco 

z události, kterou zde slavíme. Tuto noc z prachu a popela smrti 

vzplál nový plamen. Ze stínů náhle vzešlo světlo, které nám svítí 

v podobě velikonoční svíce. Ten, který byl zlomen a zubožen na 

dřevě kříže zase žije. Trním korunovaný je skutečným králem.   

 

A my se díváme na plamen této svíce a žasneme. Žasneme nad 

vítězstvím Ježíše nad smrtí. Nad vítězstvím toho, který se netřpytil 

leskem slávy ale spíše pokorou. Na vítězstvím toho, který putoval, 

kázal o lásce a žil ji, byl bez domova, a přesto nebyl ztracený. 

Hledíme na toho, který se nezohnul před ďáblem, který zvítězil nad 

pokušením, ale obstál a dal nám tak příklad.  

 

A hledíme nejen s obdivem a úžasem, že člověk, který zemřel, 

znovu žije, ale hledíme také s chválou a vděčností vůči Bohu, který 

konečně promluvil a jeho slovem byla poražena smrt.   

 

Proč se nás tato slavnost tak dotýká? My přece dávno víme a věříme, 

že Ježíš je Boží Syn. Nepřekvapuje nás to, třebaže Vzkříšení je velký 

zázrak. Jde tu totiž o něco víc. Událost Ježíšova Vzkříšení se týká 

každého z nás. „Jako totiž pro svoje spojení s Adamem, všichni 

propadli smrti, tak zase pro svoje spojení s Kristem, všichni budou 

povoláni k životu.“ 

Dotýkáme se zde základů i našeho života. Jsme spojeni s Kristem a 

co se týká jeho, týká se i nás. A když ho Bůh křísí z mrtvých dnes, 

tak vzkřísí z mrtvých i nás. A tak je dnešní noc opravdu Velikou 

nocí. Je nocí, která dává smysl celému našemu křesťanskému životu.  

 

Vždyť právě proto jsme křesťany, protože věříme v Boha, který dává 

život. Který nás neopustí ani na kříži. Který vidí náš zápas a je 

s námi. V Boha, kterého zajímají drobné skutky lásky obyčejných 

lidí, spíše než velké činy mocných. Věříme v Boha, který nás 

povolává k sobě, do života, který nikdy neskončí. V Boha, který nás 

už zde zve do společenství svých věrných. V Boha, který to 

nevzdává nikdy s žádným z nás, ale odpouští a přijímá. Věříme 

v Boha, který má moc, proměnit celý náš život.  

 

 


