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5. uskrsna nedjelja B 
 
Ne ljubimo riječju i jezikom,  
već djelom i istinom. (1 Iv 3,18) 
 
 
Prvo čitanje Djela apostolska 9,26-31 
 
U one dane: kad je Savao došao u Jeruzalem, gledao se pridružiti 
učenicima, ali ga se svi bojahu: nisu vjerovali da je učenik. Tada ga 
Barnaba uze i povede k apostolima te im pripovjedi kako je Savao na 
putu vidio Gospodina koji mu je govorio i kako je u Damasku smjelo 
propovijedao u ime Isusovo. 
Od tada se s njima slobodno kretao po Jeruzalemu i smjelo propovijedao 
u ime Gospodnje. Govorio je i raspravljao i sa Židovima grčkog jezika pa i 
oni snovahu pogubiti ga.  
Saznala to braća pa ga odvedoše u Cezareju i uputiše u Tarz. Crkva je po 
svoj Judeji, Galileji i Samariji uživala mir, izgrađivala se i napredovala u 
strahu Gospodnjem te rasla utjehom Svetoga Duha. 
 
 
Drugo čitanje 1. Ivanova 3,18-24 
 
Dječice! Ne ljubimo riječju i jezikom, već djelom i istinom. Po tom ćemo 
znati da smo od istine. I umirit ćemo pred njim srce svoje ako nas ono 
bilo u čem osuđuje. Jer Bog je veći od našega srca i znade sve.  
Ljubljeni, ako nas srce ne osuđuje, možemo zaufano k Bogu. I što god 
ištemo, primamo od njega jer zapovijedi njegove čuvamo i činimo što je 
njemu drago. I ovo je zapovijed njegova: da vjerujemo u Ime Sina 
njegova Isusa Krista i da ljubimo jedni druge kao što nam je dao 
zapovijed. I tko čuva zapovijedi njegove, u njemu ostaje, i On u njemu. I 
po ovom znamo da on ostaje u nama: po Duhu kojeg nam je dao. 
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Evanđelje Ivan 15,1-8 
 
U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima: "Ja sam istinski trs, a Otac moj – 
vinogradar. Svaku lozu na meni koja ne donosi roda on siječe, a svaku koja rod 
donosi čisti da više roda donese. Vi ste već očišćeni po riječi koju sam vam zborio. 
Ostanite u meni i ja u vama. Kao što loza ne može donijeti roda sama od sebe, 
ako ne ostane na trsu, tako ni vi ako ne ostanete u meni. Ja sam trs, vi loze. Tko 
ostaje u meni i ja u njemu, taj donosi mnogo roda. Uistinu, bez mene ne možete 
učiniti ništa. Ako tko ne ostane u meni, izbace ga kao lozu i usahne. Takve onda 
skupe i bace u oganj te gore. Ako ostanete u meni i riječi moje ostanu u vama, 
što god hoćete, ištite i bit će vam. Ovime se proslavlja Otac moj: da donosite 
mnogo roda i da budete moiji učenici." 
 
 
Za razmišljanje 
 
Na početku svog drugog oproštajnog govora kod zadnje večere Isus je rekao: "Ja sam pravi trs". Trs je u 
Izraelu bio slika koja je židovski narod pratila kroz čitavu povijest. Trs usječen u stijenu na prednjem 
ulazu u hram podsjećao je narod na to kako ga je Bog kao svoj trs brižno njegovao i pratio kroz povijest, 
a da on nije donosio plodove koji bi bili vrijedni spomena. Tu sliku o trsu, koji je znak blagoslova i simbol 
plodnosti Isus dalje razrađuje i primjenjuje na sebe. Bog daje da u njegovom Sinu nastane novi trs i 
samo zajedno s njime moći će i čovjek ubuduće donijeti ploda. Iz povezanosti i Kristom, nastaje 
povezanost s ljudima. Glavna misao može se razraditi u nekoliko dijelova: 
a) Trs: Trs je sam Isus. On stoji čvrsto ukorijenjen u tlo iz kojega crpi životnu snagu i daje je dalje. Čvrsto 
stajati u tlu – što drugo to može značiti nego biti čvrsto utemeljen u Bogu, koji oslobađa životne sokove 
(Duh) od kojega trs živi i daje ga dalje mladicama? Na taj Duh, koji daje život, upućuju nas kako prvo 
tako i drugo čitanje. 
b) Loze: Ako sliku razvijamo dalje, onda su loze oni kršćani koji su čvrsto povezani s Isusom, s trsom. S 
njim biti povezan znači dopustiti da ti isti životni sokovi, tj. taj isti Duh prožme naš život. To prožimanje 
će se dogoditi ako budemo usmjereni prema Bogu i Isusu Kristu, što se bitno ostvaruje u molitvi, 
razmatranju sv. Pisma i slavljenju euharistije. 
c) Plodovi: Kao što trs mora ispuniti svoju zadaću, tako moraju i loze donositi rod. Po Isusovom primjeru 
mora i vjera kršćana biti djelatna. Plodovi se mogu sažeti jednom riječju: solidarnost. Kao što se Isus 
zauzeo za nas, tako smo i mi dužni zauzimati se jedni za druge, prije svega stupiti na stranu onih 
najslabijih i to manje riječima nego djelima. Na Pavlovom primjeru (usp. prvo čitanje) zorno nam je 
prikazana jedna takva konkretna solidarnost. 
d) Vino: je konačno zadnji proizvod trsa. Prije nego bi vino moglo razveseliti čovjeka, mora biti 
podvrgnuto dugom procesu rasta, zrenja i vrenja. Ponekad prođu godine dok vino konačno nije spremno 
za uživanje. U našem si razvoju mi trebamo i smijemo dati vremena, ali ne predugo! Jer smijemo se 
nadati da naš život tako prolazi da se drugi na našim djelima mogu zagrijati i biti zahvaćeni našom 
životnom radošću.  


