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Naše životy mohou přinášet užitek pouze ve spojení s Pánem Ježíšem Kristem. 

On sám nám tu říká: „ …beze mne nemůžete činit nic. “ (J 15,5c ČEP) Bez Pána 

Ježíše můžeme samozřejmě dělat spoustu věcí, a to jako jednotlivci, jako sbor i 

jako celá církev. Bez Pána Ježíše můžeme vydat hodně času, energie i peněz, ale 

z Božího hlediska bude výsledkem pouhé NIC. Odděleně od Pána Ježíše 

nemohou naše životy nést ovoce, o kterém tu Pán Ježíš mluví. Ovoce, které by 

přineslo slávu našemu nebeskému Otci. Bez Krista dokážeme určitě docílit 

výsledků, díky nimž budeme mít sami ze sebe dobrý pocit. Případně nám mohou 

přinést uznání lidí. Ale nepřinesou slávu Bohu. 

 Pán Ježíš zde o sobě mluví jako o tom pravém vinném kmeni. Ve Starém 

zákoně je k vinné révě či k vinici přirovnáván lid Izraele (Ž 80,9-18; Iz 5,1-7; Jr 

2,21; Oz 10,1-2). Mluví se tam o něm jako o vinné révě, která nedává dobré 

ovoce. Jinými slovy, Izrael nedodržoval Boží přikázání. Nestal se příkladem 

společnosti, kde převládá láska k Bohu a k lidem. Právě naopak. Pán Ježíš Izrael 

nahrazuje. Sám se stává tím, kdo naplňuje původní Boží záměr s jeho lidem. 

Stává se základem nového Božího lidu, který nese ovoce. Dobré ovoce. Hojné 

ovoce. Svou smrtí položil základ tohoto nového společenství Boha a lidí. 

Připomíná nám tu, že ratolest vinné révy nemůže nést ovoce (tedy hrozny), 

pokud nezůstane při kmeni. Odříznutá ratolest vinné révy se nehodí k ničemu 

jinému než ke spálení. S námi křesťany ve vztahu k Pánu Ježíši je to podobné. 

Nemůžeme nést to žádoucí ovoce odděleně od Pána Ježíše. Ve spojení s ním 

jsme ale všestranně duchovně plodní. Zrajeme do společenství opravdové lásky. 

Noví lidé skrze nás přicházejí ke Kristu a stávají se Božími dětmi. 

 

Proto je důležité, abychom zůstávali v blízkém vztahu s Pánem Ježíšem. To není 

totéž jako vstoupit do vztahu s Pánem Ježíšem, tedy stát se tou ratolestí. K Pánu 

Ježíši přirůstáme vírou v jeho slovo, vírou v evangelium. Vírou v tuto pravdu 

jsme „ … očistili své duše k nepředstírané bratrské lásce, … “ (1P 1,22 ČEP) 

Podobně jako jeho první učedníci jsme čisti pro jeho slovo. Jsme Božími dětmi. 

Pán Ježíš za nás položil život a tím nám umožnil stát se jeho přáteli. Ve zvěsti 

evangelia nám podává ruku ke smíření, nabízí nám své přátelství. Vírou 

můžeme tuto nabídku přijmout. A když ji přijmeme, vstupujeme do nového 

vztahu s Bohem, do vztahu, který se časem může rozvíjet a prohlubovat. Jde o 

to, abychom v tomto vztahu s Pánem Ježíšem zůstávali, tedy abychom zůstávali 

v jeho lásce.  

„ Zůstaňte ve mně … “ (J 15,4a ČEP) Ratolesti vinné révy takový pokyn 

vůbec nepotřebují. Drží při kmeni naprosto přirozeně, oddělit je lze pouze 
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násilím. V našem vztahu s Kristem to ale tak samozřejmé není. Blízký vztah 

s ním si potřebujeme hlídat. Ratolest se od vinného kmene neoddělí ani na 

sekundu. My jsme však schopni vzdálit se od Krista, od jeho slova, od jeho 

vlivu na minuty, hodiny, dny, týdny, měsíce, ba i roky. Bohužel. Můžeme 

popřávat sluchu všelijakým jiným hlasům. Často jsou to vlivy, které hrají na 

strunu našich sobeckých sklonů, naší touhy po pohodlí, po uznání od druhých … 

Pán Ježíš nám tu ukazuje, že zůstávání v něm vlastně znamená zůstávání 

v blízkém vztahu s ním. V tomto zůstávání nám Pán Ježíš dává za příklad svůj 

vztah s nebeským Otcem. On zůstával v blízkém vztahu se svým Otcem tak, že 

zachovával jeho přikázání. Dělal to, kvůli čemu ho Otec do světa poslal. Dělal to 

rád a ochotně, protože svého nebeského Otce miloval (srov. J 10,17-18). Mezi 

ním a Otcem byla (a je) hluboká vnitřní shoda. Dokonce říká: „ Můj pokrm jest, 

abych činil vůli toho, který mě poslal, a dokonal jeho dílo. “ (J 4,34 ČEP) A 

právě tak máme zůstávat i my v blízkém vztahu s Pánem Ježíšem, poslušností 

vůči němu. Nejde o poslušnost, kterou bychom si kupovali jeho lásku. Tato 

poslušnost nemá vycházet ze špatného svědomí, nebo z vypočítavosti. Má 

vycházet z lásky k tomu, který si nás zamiloval a položil za nás život. My v tom 

zachovávání jeho přikázání nikdy nejsme a nebudeme zcela bez chyby (viz 1J). 

Ale když milujeme Pána Ježíše, poslušnost vůči němu celkově charakterizuje 

náš život. Naše životy mohou přinést dobré ovoce, jen když se budeme držet 

jeho slova. Jen když budeme jednat podle jeho přání. Není to ale slepá 

poslušnost. Protože jako svým přátelům nám Pán Ježíš dává vhled do svých 

záměrů. 

 

V blízkém vztahu s Pánem Ježíšem zůstáváme zejména tak, že usilujeme o 

vzájemnou lásku. To je zásadní přikázání, které nám tu Pán Ježíš dává: „ To vám 

přikazuji, abyste jeden druhého milovali. “ (J 15,17 ČEP) Ježíš nám tuto lásku 

ukázal tím, že přišel z nebe mezi nás lidi a zejména pak tím, že za nás položil 

život ještě jako za své nepřátele (srov. Ř 5,8 ČEP). A neudělal to neochotně, 

nýbrž ochotně, protože mu na nás záleželo. Taková láska je nám lidem bytostně 

cizí. Potřebujeme, aby ji do nás Ježíš vložil (srov. Ř 5,5 ČEP) a potřebujeme se 

jí od něho prakticky učit. To je směr, který nám Ježíš dává. Pravděpodobně nám 

bude v tomto procesu řada věcí docházet velmi pomalu. Budeme při učení dělat 

mnoho chyb. A budeme se muset stále znovu a znovu radit s Pánem Ježíšem, 

jako se svým Učitelem. Je to však správná cesta (srov. 1K 13). Jít po ní znamená 

být v souladu s Duchem svatým. A jsme-li ve svém myšlení i způsobu života 

v souladu s Pánem Ježíšem, můžeme se modlit úplně novým způsobem. Budeme 

prosit za věci, které jsou blízké Ježíšovu srdci. Proto budeme mít i jistotu 

vyslyšení. 


