
Bílá sobota – je ticho ve velikonočním třídenní. Mlčet jako hrob – je lidové
rčení, ale ne křesťanské. Tajemství má rádo mlčení, ale pro možnost a
nutnost strávení Pravdy: zrno, až položené do země, může vyklíčit. O

lidském životě Pravdou je, že je klíčícím zrnem. Jen v tichu ozimu vyrůstá
stéblo, nový život. Dubem trhajícím skály je Kristus, tiše vystupující

z hrobu. Pohleďme, jak toto ticho je výmluvné pro církevní Otce:

Tomáš Špidlík, Z POKLADNICE OTCŮ
Život, má první láska

Pokud hledáš dlouhý život
Defensor Grammaticus

Augustin řekl: „Buď bude špatný člověk žít proto, aby se 
napravil, anebo aby se skrze něj vykonalo dobro.“

Jeroným řekl: „Krátkost života je trestem za lidské prohřešky.
Z celé duše měj v nenávisti a odsuzuj to, co svět miluje. Buď mrtvý 
světu a svět tobě. Za života pohrdej tím, co po smrti nebudeš moci 
vlastnit.“

Izidor řekl: „Pouze za tohoto života je možné konat dobro. 
Vždyť v budoucnosti se již neočekává vykonání dobra, ale odměna 
za zásluhy. Kdo uvažuje nad délkou zdejšího života ne ze svého 
pohledu, ale z konce, tak chápe, jak je ubohý a krátký. Člověk musí 
zemřít pro svět ve svém těle, aby v duši nezemřel pro Krista.“

„Pokud hledáš dlouhý život, musíš hledat takový život, který 
je v souladu s Kristem, to jest život věčný. Jeden je živý život, druhý 
život je pouze smrtelný.“

„Je velmi nejistá znalost nadcházejícího konce; umíráme, 
když to nečekáme. Proto by si měl každý pospíšit, aby se oprostil od 
vlastní nepravosti a jeho život tak neskončil v provinění. Ty, které 
ďábel během života popouzí k neřestem, ty vzápětí po smrti usilovně 
vleče na mučení.“



„Nic není na dlouho, nic není tak trvalé, aby to neskončilo v 
okamžiku.“

Cyprián řekl: Jen, kdo doufá ve věčnost od Boha, ten již 
nepočítá pozemský čas.“

Defensor Grammaticus (7.-8. stol.?) mnich,
autor patristické antologie Liber Scintillarum.


