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Streda 20. apríla 2016 

Text: J 15, 1 − 8 
1Ja som pravý vínny kmeň a môj Otec je vinohradník. 2Každú ratolesť na mne, ktorá 

neprináša ovocie, odrezáva, a každú, ktorá prináša ovocie, čistí, aby prinášala viac 

ovocia. 3Vy ste už čistí pre slovo, ktoré som vám hovoril. 4Zostaňte vo mne a ja vo vás. 

Ako ani ratolesť nemôže prinášať ovocie sama zo seba, len ak ostáva na vínnom kmeni, 

tak ani vy, len ak zostávate vo mne. 5Ja som vínny kmeň a vy ste ratolesti. Kto zostáva vo 

mne a ja v ňom, ten prináša veľa ovocia, pretože bezo mňa nič nemôžete činiť. 6Ak 

niekto nezostáva vo mne, vyhodia ho ako (odlomenú) ratolesť, a uschne; také zozbierajú, 

uvrhnú na oheň a zhoria; 7ak zostávate vo mne a moje slová zostávajú vo vás, proste, čo 

chcete, a stane sa vám. 8Tým sa oslavuje môj Otec, keď prinášate veľa ovocia a stanete sa 

mi učeníkmi. 

Piesne: ES č. 235, 648 

Zamyslenie nad Božím slovom: 
Každý z nás túži byť prijatý, niekam patriť, stať sa súčasťou niečoho, čo má zmysel, čo 

napĺňa a dáva pocit bezpečia. Prvým takýmto bodom je pre človeka od narodenia jeho 

rodina − otec, mama, súrodenci, ostatní príbuzní. Človek však postupne dospieva. 

Dozrieva a cíti, že v jeho vnútri je akési prázdne miesto, ktoré treba zaplniť. Niekedy to 

ani nevie poriadne opísať, ale vníma, že život chce naplniť niečím zmysluplným, že 

chce patriť do širšej rodiny tých, ktorí kráčajú za skutočne hodnotným cieľom. Sme ako 

ratolesti, ktoré potrebujú kmeň − zdroj života a tiež priestor pre realizáciu – prinášanie 

ovocia. Pán Ježiš Kristus sa nám ponúka ako kmeň, do ktorého nás nebeský Otec 

zaštepuje už od nášho narodenia. Je na každom z nás, či túto ponuku prijmeme 

a necháme prúdiť do svojho života Jeho moc, požehnanie a lásku, alebo sa 

„odpojíme“, mysliac si, že si vystačíme sami. Dôsledkom potom je naše vnútorné – 

duchovné – usychanie a nemožnosť prinášať ovocie života podľa Božích kritérií. Čo 

takého človeka čaká na konci jeho životnej púte, nám naznačuje sám Pán Ježiš: odlúčenie 

a bolesť, oheň. Dobrou správou pre každého z nás je pozvanie napojiť sa na zdroj života 

– Božieho Syna, ktorý povedal: „… kto prichádza ku mne, nevyhodím ho“ (J 6, 37), 

a tiež: „Ajhľa, stojím pri dverách a klopem. Ak niekto počuje môj hlas a otvorí dvere, 

vojdem k nemu a budem stolovať s ním a on so mnou“ (Zjav 3, 20). Pán Ježiš ti, milý 

brat, milá sestra, ponúka možnosť formovať svoj život. Dnes aj do budúcich dní zasľu-

buje, že sa postará o každého, kto sa napojí – zostane zaštepený do Neho a otvorený pre 

prúdenie životodarnej moci prostredníctvom Ducha Svätého. Nebeský Otec ako dobrý 

Vinohradník bude odstraňovať všetko zlé z tvojho života, čo by bránilo v raste 

a prinášaní dobrého ovocia – ovocia Ducha, ktorým je „láska, radosť, pokoj, 

zhovievavosť, nežnosť, dobrotivosť, vernosť, krotkosť, zdržanlivosť“ (G 5, 22 – 23). Kiež 

je aj dnes ratolesť tvojho života pevne spojená s kmeňom, ktorým je Ježiš Kristus. Amen. 

Modlitba: 
Nebeský Otče, prosím, buď aj dnes v mojom živote tým starostlivým Vinohradníkom, 

ktorý ma ako ratolesť na kmeni Pána Ježiša bude očisťovať, orezávať od všetkého, čo by 

mi mohlo škodiť a brániť v prinášaní dobrého ovocia môjho života. Ďakujem za Tvoju 

veľkú milosť a lásku, s ktorou si ma zaštepil do Kristovej cirkvi a doteraz si sa staral 

o všetky moje potreby. Daj mi, prosím, múdrosť a silu byť až do konca života napojený 

na Pána Ježiša ako na životodarný kmeň a pomôž mi prinášať správne ovocie môjho 

života pre Teba a Tvoje kráľovstvo. Použi si ma podľa svojej vôle a veď ma svojimi 

cestami. Amen. 
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