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Nemilujme len slovom a jazykom,
ale skutkom a pravdou. (1 Jn 3,18)

Keď Šavol prišiel do Jeruzalema, pokúšal sa pripojiť k učeníkom. Ale všetci sa ho
báli, lebo neverili, že je učeníkom.
Ujal sa ho však Barnabáš, priviedol ho k apoštolom a vyrozprával im, ako Šavol na
ceste videl Pána a že s ním hovoril, aj to, ako v Damašku neohrozene vystupoval v
Ježišovom mene.
Zostal s nimi, voľne sa pohyboval v Jeruzaleme a neohrozene vystupoval v
Pánovom mene. Rozprával a prel sa aj s Helenistami a oni ho zamýšľali zabiť. Keď
sa to dozvedeli bratia, odviedli ho do Cézarey a poslali do Tarzu.
Cirkev mala zatiaľ pokoj po celom Judsku, Galilei a Samarii; upevňovala sa, žila v
bázni pred Pánom a s pomocou Ducha Svätého rástla.

Deti moje, nemilujme len slovom a jazykom, ale skutkom a pravdou. Podľa toho
poznáme, že sme z pravdy, a to nám pred ním utíši srdce, lebo keby nám srdce
niečo vyčítalo, Boh je väčší ako naše srdce a pozná všetko.
Milovaní, ak nám srdce nič nevyčíta, máme dôveru v Boha a dostaneme od neho
všetko, o čo len budeme prosiť, lebo zachovávame jeho prikázania a robíme, čo sa
mu páči.
A prikázal nám, aby sme verili v Meno jeho Syna Ježiša Krista a milovali sa
navzájom, ako nám prikázal. Kto zachováva jeho prikázania, zostáva v Bohu a Boh
v ňom. A že v nás zostáva, poznáme z Ducha, ktorého nám dal.

Ježiš povedal svojim učeníkom: "Ja som pravý vinič a môj Otec je vinohradník.
Každú ratolesť na mne, ktorá neprináša ovocie, odreže, a každú, ktorá prináša
ovocie, čistí, aby prinášala ešte viac ovocia.
Vy ste už čistí pre slovo, ktoré som vám zvestoval. Ostaňte vo mne a ja ostanem vo
vás. Ako ratolesť nemôže prinášať ovocie sama od seba, ak neostane na viniči, tak
ani vy, ak neostanete vo mne.
Ja som vinič, vy ste ratolesti. Kto ostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia;
lebo bezo mňa nemôžete nič urobiť.
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Kto neostane vo mne, bude vyhodený von ako ratolesť a uschne; potom ich
pozbierajú, hodia na oheň a spália.
Ak ostanete vo mne a moje slová ostanú vo vás, proste, čo len chcete a dostanete.
Môj Otec je oslávený práve tým, že prinášate veľa ovocia a že sa stávate mojimi
učeníkmi."

Od prvého okamihu nášho bytia sme nastavení na rast. Nakoľko ľudia túto výzvu prijímajú
vidíme a cítime. Ten, kto sa počas života vyhýba dôležitým rozhodnutiam a zmešká správne
kroky, kto neriskuje pri dozrievaní vlastnej nezameniteľnej identity, vlastnej osobnosti je
potom neautentický, nevýrazný, málo presvedčivý.
V centre dnešného evanjelia stojí obraz rastu. Hoci rast znamená pre každého človeka určitú
životnú výzvu, rast kresťana sa zakladá na ďalších špecifických akcentoch (dôrazoch). Úloha
rásť a prinášať ovocie sa rozširuje aj na vieru. Ten, kto nie je pripravený stať sa dospelým vo
viere, prejsť cez fázy a krízy vo viere ako aj v živote, sotva bude môcť priniesť ovocie
v kresťanskom zmysle. Takí kresťania pôsobia potom ako vysušení, vyschnutí, bez životnej
radosti alebo nadšenia, bez presvedčenia.
Ako obraz pre vzrast, rast v kresťanskom zmysle, volí Ježiš vinič. Vinič bol už v prvom zákone
dôverným obrazom dejín ľudu Izraela s Bohom. Bohom chránený ľud, sprevádzaný dejinami
sa vyvinul bez toho, aby niesol pomenovanie hodné ovocia. V tomto obraze viniča, znaku
požehnania a symbolu plodnosti, pokračuje Ježiš. Vzťahuje ho na samého seba. Boh dovoľuje,
aby v jeho Synovi vznikol nový vinič a iba spojenie s ním prinesie ovocie.
Táto kľúčová výpoveď môže byť vnímaná z niekoľkých perspektív:
Vinič je silno zakorenený v zemi, z ktorej prijíma životnú silu a prenáša ju ďalej. Byť silno
zakorenený v zemi znamená mať pevný základ v Bohu, ktorý uvoľňuje životnú silu (Ducha),
z ktorej vinič žije a odovzdáva ju ďalej na ratolesti. Aplikáciou na život by sme mohli
povedať: nikto nemôže zostať kresťanom (ratolesťou) sám zo seba. Je potrebný aspoň jeden
človek, ktorý prežíva Božie dejiny s nami ľuďmi a ďalej ich rozpráva. A tiež ďalší človek,
ktorý je pripravený tieto dejiny nanovo odkryť vo svojom živote a vyvodiť z nich dôsledky pre
tvorenie, usmerňovanie vlastného života. V spoločnosti dobrých ratolestí sa môžu potom
vyvíjať ďalšie dobré ratolesti.
Dobré ratolesti, to zn. skutoční a dospelí kresťania môžu byť iba tí, ktorí sú s Kristom, jediným
pravdivým viničom silno spojení, spojení živým vzťahom k nemu. Byť spojený znamená
nechať presiaknuť celý svoj život tými istými životnými silami, tzn. tým istým Duchom.
"Ostaňte vo mne a ja vo Vás". Ostaňte vo mne – tzn. choďte so mnou do sveta a opečiatkujte
ho láskou. "Lebo bezo mňa nemôžete nič urobiť". Kiež by sme boli dobrými ľuďmi, ale byť
kresťanom vyžaduje o jednu zásadnú dimenziu viac: On v nás a my v ňom.
Ak má vinič splniť svoju úlohu, musia ratolesti priniesť ovocie. Bez skutkov bratskej lásky,
ktorá sa vzťahuje na Ježiša a jeho príklad, neprinesieme ovocie, nebudeme plodní. Ovocie
môže byť výstižne zhrnuté takto: bratskosť a solidarita, živé spolunažívanie. Tak ako sa o nás
postaral Ježiš, tak sme aj my zaviazaní zastávať sa hlavne tých slabších medzi nami, a to
menej slovami a viac skutkami.
Víno je koniec koncov konečný výsledok viniča. Prv, než dokáže víno obveseliť človeka, musí
prejsť dlhým procesom rastu, dozrievania a fermentácie. Niekedy trvá roky, než sa môže víno
degustovať. Môžeme a mali by sme si nechať čas pre náš rozvoj. Ale nie večne! Kiež by sme
boli živí a kreatívni, schopní nadšenia. Potom môžeme dúfať, že naše skutky zaujmú iných a
"nakazia sa" našej životnej radosti. Božie Kráľovstvo, nachádzajúce sa už medzi nami,
a predsa ešte tak túžobne očakávané, sa nesie v znaku vína. Kde sa objavuje život, kde je cítiť
radosť a silu, tam už začal kúsok mesiášskeho času spásy. Potom bude mať Veľká Noc
následky v našom živote – pre nás aj pre iných.


