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Zůstaňte ve mně... 
Jan 15,4 

Tak tedy další velikonoční neděle… abychom znovu a znovu zaslechli, že Ježíš je živý a že ho nemáme hledat mezi mrtvými! Je živý, je naším 
současníkem, můžeme se s ním setkat. I když se nám to možná někdy zdá jen stěží uvěřitelné, i když jsme možná někdy jako Tomáš pohoršeni 
bídou a nedůsledností těch, kteří nám tuto zvěst přinášejí, i když máme někdy možná pocit, že jsme spíš ovce v rukou těch, kteří jsou najímáni 
za mzdu a kteří své stádo před vlky opouštějí… Přesto je Ježíš živý a záleží mu na nás! A možná ještě víc: on je vinný kmen a já ratolest! Jsme 
jedno! Tatáž rostlina, tentýž život, tentýž kořen, tatáž míza. Ježíš ve mně a já v Ježíši jako dítě v matce a matka v dítěti. I proto nám dnes nabízí 
znovu své Slovo a s ním i tři důležité postoje. 
 

Prořezávání. Aby vinná réva přinesla plody, musí se prořezávat. A ratolest, která je zkrácena na tom správném místě, pak soustředí všechnu 
svou sílu do budoucího hroznu. Ale sama větvička neví, co se s ní ve chvíli odřezávání děje. Nechápe, proč má trpět. I každého z nás život pro-
řezává vrchovatě: zklamání, námaha, nemoci, neúspěch, období, kdy jsme na dně… asi to tak musí být, ale přesto se bouříme, jsme utrápení, 
reptáme, utíkáme před bolestí i před napomínáním. Pro člověka je těžké přijmout únavu, selhání, nezdar, které jsou ale přece nevyhnutelnou 
součástí toho, že jsme omezení, koneční… A tak se vlastně na všechno své trápení nad vlastními pochybeními a ubohostmi můžeme dívat jako 
na znamení odkazující k naší obrovské důstojnosti, k tomu, že jsme určeni k něčemu víc, k věčnosti, k nekonečnu, k tomu, abychom jednou 
překročili své hranice a vešli do plnosti. A tak nám dnes možná Pán říká, abychom prořezávání prožívali jako příležitost, jako možnost. Vím… 
už teď, když to píšu, jsem z toho sám ohromený… kolik sebelásky bych musel dát stranou, aby tomu tak opravdu bylo, abych se nenechal odra-
dit, abych se nenaštval sám na sebe nebo na druhé nebo aby si to sám Bůh u mě nerozházel… A přesto musíme prořezáváním projít…  
 

Zůstat. „Jako ratolest nemůže nést ovoce sama od sebe, nezůstane-li na kmeni, tak ani vy, nezůstanete-li ve mně“ (Jan 15,4). Nic jiného nám ne-
může dát život, sílu, radost, pokoj, odvahu... Jen zůstaneme-li napojeni na Krista, porosteme, vykveteme, přineseme plody. Bez něj, nic. Je tře-
ba jen zůstat. Zůstat spolu navzdory všem vzdálenostem, navzdory obdobím nedorozumění a nepochopení, navzdory všemu, co nás chce od-
dělit. Nehledat radost a štěstí jinde. Zůstat. To nejsou jen nějaká abstraktní slova, ale vyjádření obyčejné lidské lásky: zůstat navzdory všemu. 
 

Ovoce. Plody jsou darem prořezávání…! Prořezat neznamená amputovat, ale dát život. Zříci se něčeho navíc znamená vykvést. Boží slávou 
totiž není utrpení, ale život se svými plody! Jako by Ježíš říkal: nepotřebuji tvoje oběti, ale ovoce, ne umrtvování, ale chci, abys rozkvetl. Žád-
ná trpící vinná réva přece nemůže přinést ovoce. Nejprve tedy musím být zdravý a radostný sám.  Prořezávat, zůstat, přinášet plody. 
 

 

„Dost už bylo nářku a lítostí!“  

sv. Evžen de Mazenod, omi 


