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5. velikonoËna nedelja B 
 
Ne ljubimo z besedo, tudi ne z jezikom,  
ampak v dejanju in resnici. (1 Jn 3,18) 
 
 
Prvo berilo Apostolska dela 9,26-31 
 
Tiste dni je Savel priöel v Jeruzalem, kjer se je skuöal pridruûiti uËencem. Toda vsi 
so se ga bali in mu niso verjeli, da je uËenec. Tedaj se je zanj zavzel Barnaba in ga 
predstavil apostolom. Povedal jim je, kako je Savel med potjo videl Gospoda, ki mu 
je govóril, in kako je v Damasku brez strahu nastopal v Jezusovem imenu. Poslej se 
je z njimi druûil v Jeruzalemu in pogumno govóril v Gospodovem imenu. 
Razpravljal je s helenisti in se z njimi prerekal, ti pa so ga nameravali ubiti. Ko so 
bratje to zvedeli, so ga odpeljali v Cezarejo, nato pa poslali v Tarz. Cerkev je tedaj 
po vsej Judeji, Galileji in Samariji ûivela v miru. Izgrajevala se je, napredovala v 
strahu Gospodovem ter rastla v tolaûbi Svetega Duha. 
 
 
Drugo berilo 1 Janez 3,18-24 
 
Otroci, ne ljubimo z besedo, tudi ne z jezikom, ampak v dejanju in resnici. Po tem 
bomo tudi spoznali, da smo iz resnice. In pred njim bomo pomirili svoje srce, Ëe 
nas srce obsoja; saj je Bog veËji od naöega srca in vé vse. Preljubi, Ëe pa nas naöe 
srce ne obsoja, smo lahko z Bogom zaupni in dobimo od njega, kar ga prosimo, ker 
se drûimo njegovih zapovedi in delamo, kar mu je vöeË. To pa je njegova zapoved, 
da verujemo v ime njegovega Sina Jezusa Kristusa in se ljubimo med seboj, kakor 
nam je zapovedal. Kdor se drûi njegovih zapovedi, ostaja v Bogu in on v njem. Da 
ostaja v nas, pa spoznamo po Duhu, ki nam ga je dal. 
 
 
Evangelij Janez 15,1-8 
 
Tisti Ëas je Jezus rekel svojim uËencem: "Jaz sem prava vinska trta in moj OËe je 
vinogradnik. Vsako mladiko na meni, ki ne rodi sadu, odstrani; in vsako, ki rodi 
sad, otrebi, da rodi öe veË sadu. Vi ste ûe Ëisti po besedi, ki sem vam jo povedal. 
Ostanite v meni in jaz v vas. Kakor mladika ne more sama roditi sadu, Ëe ne ostane 
na trti, tako tudi vi ne, Ëe ne ostanete v meni. Jaz sem trta, vi mladike. Kdor ostane v 
meni in jaz v njem, rodi obilo sadu, kajti brez mene ne morete niËesar storiti. »e 
kdo ne ostane v meni, ga vrûejo proË kakor mladiko in se posuöi. Te mladike 
poberejo in vrûejo v ogenj in zgorijo. »e ostanete v meni in moje besede ostanejo v 
vas, prosíte, kar koli hoËete, in se vam bo zgodilo. V tem je poveliËan moj OËe, da 
obrodite obilo sadu in postanete moji uËenci." 
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V razmislek 
 
Vse od zaËetka naöega ûivljenja stremimo k rasti. »e ljudje dejansko delajo na rasti, se to 
vidi in Ëuti. Kdor se skuöa skozi ûivljenje izmuzniti, se izogniti pomembnim odloËitvam – 
ta zamudi pomembne korake; kdor ne tvega, da bi razvil lastno nezamenljivo identiteto in 
lastno osebnost – ta deluje medlo, nepristno in neprepriËljivo.  
Danaönji evangelij postavlja v srediöËe prispodobo za rast. »eprav pomeni rast za vsakega 
posameznika ûivljenjski izziv, pa ima kröËanska rast öe dodatne, specifiËne odtenke. 
Naloga, da rastemo in obrodimo sadove, se v tem primeru razöiri na vero. Kdor ni 
pripravljen odrasti v veri, prebroditi obdobij entuziazma vere in krize vere kot so obdobja 
dobrega ûivljenja in krize ûivljenja, bo v Kristusovem smislu teûko obrodil sadove. Taköni 
Kristjani delujejo izËrpano in medlo, brez ûivljenjskega veselja ali brez prepriËljivega in 
ûareËega navduöenja.  
Kot prispodobo za rast v kröËanskem smislu je Jezus izbral vinsko trto. Vinska trta je bila 
ûe v Stari zavezi poznana prispodoba, ki je bila pomembna za Boûjo zgodovino 
Izraelskega ljudstva. Ljudstvo je Bog negoval, "obrezoval" in spremljal skozi zgodovino, a 
vendar ljudstvo ni obrodilo omembe vrednega sadu. Ta prispodoba vinske trte, znak 
blagoslova in simbola plodovitosti öe naprej ûivi v Jezusu in se nanj navezuje. Bog 
omogoËi, da zraste v Njegovem sinu nova vinska trta in zgolj povezanost z Njim lahko 
prinese sadove.  
To misel lahko opazujemo iz razliËnih perspektiv: 
Vinska trta je trdno zakoreninjena v tla, iz katerih Ërpa ûivljenjsko moË in jo posreduje 
naprej. Biti trdno zakoreninjen v tla pomeni biti trdno zasidran v Boga, ki daje sok 
ûivljenja (duha), iz katerega vinska trta Ërpa ûivljenje in ga posreduje v grozde. »e to 
prenesemo na naöe ûivljenje, lahko reËemo, da nihËe ne more sam od sebe postati Kristjan 
(= grozd). Za to potrebujemo najmanj enega Ëloveka, ki ûivi Boûjo zgodbo z nami ljudmi 
in jo pripoveduje naprej in öe najmanj enega dodatnega Ëloveka, ki je pripravljen v 
svojem lastnem ûivljenju ponovno odkriti to zgodbo in na podlagi nje oblikovati svoje 
ûivljenje. V druûbi dobrih grozdov se lahko nato razvijejo tudi drugi dobri grozdi. 
Dobri grozdi (pristni in zreli Kristjani) so lahko le tisti, ki so moËno povezani s Kristusom, 
edinstveno in edino pravo vinsko trto; to so lahko le tisti, ki so povezni v ûivem odnosu z 
njim. Biti povezan pomeni dovoliti, da celotno ûivljenje prevzamejo ti isti ûivljenjski 
sokovi (duh). "Ostanite v meni in jaz v vas." Ostanite v meni pomeni pojdite z menoj v 
svet in dajte svetu ûig ljubezni. "Brez mene ne morete niËesar storiti." Radi bi bili dobri 
ljudje, vendar biti Kristjan zahteva öe nekaj veË – da je On v nas in mi v Njem. 
»e naj bi vinska trta izpolnila svoj namen, mora obroditi sadove. Brez dejanj bratsko 
sestrske ljubezni, ki se zgledujejo po Jezusu in njegovem zgledu, ne moremo obroditi 
sadov. Sadeûi se lahko moËno poveûejo med seboj in prinesejo – ûivahno sobivanje, 
bratstvo in solidarnost. Kot se je Jezus zavzel za nas, tako smo se tudi mi dolûni zavzeti za 
sestre in brate med nami in sicer veliko bolj z dejanji kot z besedami.  
Vino je konËni rezultat vinske trte. Preden lahko vino razveseli ljudi, mora prehoditi dolgo 
pot (od rasti do zorenja pa vse do vrenja). VËasih traja leta preden postane vino uûitno. 
Moramo in smemo si pustiti Ëas v naöem razvoju, ampak ne celo veËnost! Radi bi bili 
polni ûivljenja in ustvarjalni, sposobni navduöevanja drugih in biti iskrica za druge – vse, 
kar nam prikliËe majhen kozarËek vina! Potem lahko samo upamo, da se drugi ogrejejo ob 
naöih dejanjih in da se nalezejo naöega veselja do ûivljenja. Boûje kraljestvo, ki je ûe med 
nami in ki ga öe vedno hrepeneËe priËakujemo, lahko vidimo v znamenju vina. Kjer 
vzcveti ûivljenje in kjer lahko zaËutimo moË in veselje, tam lahko ûe vidimo delËek 
odreöenjskega Ëasa. In takrat ûe ima Velika noË posledice za naöe ûivljenje – za nas in za 
druge. 


