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 Biblické texty:  

Skutky apoštolů 8,26-40:  Anděl Páně řekl Filipovi: „Vydej se na jih k cestě, která vede z Jeruzaléma do 
Gázy.“ Ta cesta je opuštěná. Filip se vydal k té cestě a hle, právě přijížděl etiopský dvořan, správce všech 
pokladů kandaky, to jest etiopské královny. Ten vykonal pouť do Jeruzaléma a nyní se vracel na svém 
voze a četl proroka Izaiáše. Duch řekl Filipovi: „Běž k tomu vozu a jdi vedle něho!“ Filip k němu přiběhl, a 
když uslyšel, že ten člověk čte proroka Izaiáše, zeptal se: „Rozumíš tomu, co čteš?“ On odpověděl: „Jak 
bych mohl, když mi to nikdo nevyloží!“ A pozval Filipa, aby nastoupil a sedl si vedle něho. To místo Písma, 
které četl, znělo: ‚Jako ovce vedená na porážku, jako beránek, němý, když ho stříhají, ani on neotevřel 
ústa. Ponížil se, a proto byl soud nad ním zrušen; kdo bude moci vypravovat o jeho potomcích? Vždyť 
jeho život na této zemi byl ukončen.‘ Dvořan se obrátil k Filipovi: „Vylož mi, prosím, o kom to prorok 
mluví – sám o sobě, či o někom jiném?“ Tu Filip začal u toho slova Písma a zvěstoval mu Ježíše. Jak 
pokračovali v cestě, přijeli k místu, kde byla voda. Dvořan řekl: „Zde je voda. Co brání, abych byl pokřtěn?“ 
Filip mu řekl: „Jestliže věříš celým svým srdcem, nic tomu nebrání.“ On mu odpověděl: „Věřím, že Ježíš 
Kristus je Syn Boží.“ Dal zastavit vůz a oba, Filip i dvořan, sestoupili do vody a Filip jej pokřtil. Když 
vystoupili z vody, Duch Páně se Filipa zmocnil a dvořan ho už neviděl, ale radoval se a jel dál svou cestou. 
Filip se pak ocitl v Azótu. Procházel všemi městy a přinášel jim radostnou zvěst, až se dostal do Cesareje. 
1.List Janův 4,7-21: Milovaní, milujme se navzájem, neboť láska je z Boha, a každý, kdo miluje, z Boha se 
narodil a Boha zná. Kdo nemiluje, nepoznal Boha, protože Bůh je láska. V tom se ukázala Boží láska k nám, 
že Bůh poslal na svět svého jediného Syna, abychom skrze něho měli život. V tom je láska: ne že my jsme 
si zamilovali Boha, ale že on si zamiloval nás a poslal svého Syna jako oběť smíření za naše hříchy. 
Milovaní, jestliže Bůh nás tak miloval, i my se máme navzájem milovat. Boha nikdy nikdo neviděl, ale 
jestliže se milujeme navzájem, Bůh v nás zůstává a jeho láska v nás dosáhla svého cíle. Že zůstáváme v 
něm a on v nás, poznáváme podle toho, že nám dal svého Ducha. A my jsme spatřili a dosvědčujeme, že 
Otec poslal Syna, aby byl Spasitelem světa. Kdo vyzná, že Ježíš je Syn Boží, v tom zůstává Bůh a on v Bohu. 
Také my jsme poznali lásku, kterou Bůh má k nám, a věříme v ni. Bůh je láska, a kdo zůstává v lásce, v 
Bohu zůstává a Bůh v něm. V tom jeho láska k nám dosáhla cíle, že máme plnou jistotu pro den soudu – 
neboť jaký je on, takoví jsme i my v tomto světě. Láska nezná strach; dokonalá láska strach zahání, vždyť 
strach působí muka, a kdo se bojí, nedošel dokonalosti v lásce. My milujeme, protože Bůh napřed miloval 
nás. Řekne-li někdo: „Já miluji Boha,“ a přitom nenávidí svého bratra, je lhář. Kdo nemiluje svého bratra, 
kterého vidí, nemůže milovat Boha, kterého nevidí. A tak máme od něho toto přikázání: Kdo miluje Boha, 
ať miluje i svého bratra. 
 Jan 15,1-8:  „Já jsem pravý vinný kmen a můj Otec je vinař. Každou mou ratolest, která nenese ovoce, 
odřezává, a každou, která nese ovoce, čistí, aby nesla hojnější ovoce. Vy jste již čisti pro slovo, které jsem k 
vám mluvil. Zůstaňte ve mně, a já ve vás. Jako ratolest nemůže nést ovoce sama od sebe, nezůstane-li při 
kmeni, tak ani vy, nezůstanete-li ve mně. Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v 
něm, ten nese hojné ovoce; neboť beze mne nemůžete činit nic. Kdo nezůstane ve mně, bude vyvržen ven 
jako ratolest a uschne; pak ji seberou, hodí do ohně a spálí. Zůstanete-li ve mně a zůstanou-li má slova ve 
vás, proste, oč chcete, a stane se vám. Tím bude oslaven můj Otec, když ponesete hojné ovoce a budete 
mými učedníky. 
 

Bůh v nás a my v Bohu 
Texty, kterým jsme dnes naslouchali, na sebe navazují. Podle prvního slova prvního textu, žalmu 98. se 

jmenuje dnešní neděle Cantate. Slyšeli jsme výzvu: „Zpívejte Hospodinu, neboť učinil podivuhodné věci“ 

(Ž 98,1). Výzva ke zpěvu nové písně a ke zpěvu vůbec se vyskytuje na mnoha místech v Bibli. V poslední 

knize Bible ve Zjevení Janovu je zpěv nové písně v souvislosti s vítězstvím Krista – Beránka (Zj 5,9-14). 

Zařazení tohoto oslavného žalmu do bohoslužby právě ve velikonoční době má zřejmou spojitost s 

Kristovým vítězstvím nad smrtí.  

Jak příhodné, že uvolňující se opatření již zpěv neomezují a my můžeme společně zpívat. Včera večer 

přirovnal Jarek Nohavica píseň k viru. Na rozdíl od jiných druhů umění má píseň zvláštní vlastnost. Jako 

virus letí světem a když se nás dotkne, proniká do naší duše, kde se usídlí a stává se naší vlastností. Umíme 

ji nazpaměť. Takhle se zavirujeme v pozitivním slova smyslu a jsme spolu propojeni. 



Duchovní písně nás vedou k rozpomenutí se na Boha a jeho skutky ve světě, v dějinách i v našich životech. 

Duchovní píseň upomíná na Boží skutky a šíří o nich zvěst i mezi ty, kteří buď Boha nepoznali anebo na 

něho zapomněli. Tento žalm vybízí k chvále Hospodina nejen Izrael, Boží lid, ale lidi ze všech národů, a 

dokonce i vesmír a přírodu.  

  

Slyšeli jsme ze Skutků apoštolských o Filipovi, který zvěstoval evangelium etiopskému dvořanovi. Ten 

vyznal „Věřím, že Ježíš Kristus je Syn Boží.“ a byl pokřtěn. 

Z první Janovy epištoly slyšíme ujištění: Kdo vyzná, že Ježíš je Syn Boží, v tom zůstává Bůh a on v Bohu. 

Zůstávat v Bohu. Ježíš opakovaně říká „zůstaňte ve mně“. Zní jako refrén písně „Podobenství o vinném 

kmeni a ratolestech“. Pojďme blíž k tomuto obrazu, který je i tady v tomto našem sboru. 

Ratolest je prodloužená část vinného kmene. Z něj do ratolesti proudí míza, která ji zásobuje živinami. 

Kmenem přichází také vlhkost z půdy a všechno to, co pak ratolest proměňuje v hrozny pod letním žárem 

slunce. Nebyla-li by vyživována kmenem, nemohla by přinést žádné ovoce: ani jeden révový list, ani jednu 

hroznovou bobuli, vůbec nic.  

Jaký úkol je zadán nám, vinným ratolestem? Máme zůstat sjednoceni s vinnou révou, kterou je Kristus: 

„Zůstaňte ve mně a já zůstanu ve vás… Kdo zůstává ve mně… Kdo nezůstane ve mně…“ Zůstat napojeni na 

kmen a zůstat v Kristu Ježíši znamená zůstat „v jeho lásce“. Spojením „v lásce“ se vyjadřuje jeho vztah k 

nám, spíše než láska, kterou my máme k němu; aby nás mohl milovat, pak to znamená nechat se proniknout 

jeho „mízou“, jíž je jeho Duch. Tomuto životodárnému proudění nemáme do cesty stavět překážky nebo 

přímo hráze hříchu svou soběstačností nebo lhostejností. 

Ježíš s velkým důrazem trvá na tom, abychom zůstali v něm; ukazuje nám dokonce jaké fatální důsledky by 

pro nás znamenalo odtržení se od něho. Ratolest, která nezůstane spojena s kmenem usychá, nenese plody, a 

proto musí být odřezána a poté hozena do ohně a spálena. Dřevo vinné révy po uříznutí už neslouží skutečně 

k ničemu, na rozdíl od jiných druhů dřeva, která se po odříznutí od kmene ještě dají využít k mnoha různým 

účelům. Zůstat v Kristu znamená zůstat v jeho lásce, v jeho slovu, a někdy dokonce i zůstat v jeho kříži – 

vytrvat s ním ve zkoušce. Nejde však o pouhé zůstávání beze změny, o zůstávání v dětském stavu křtu, ale 

stát se dospělými a zralými ve víře, jinak řečeno – přinášet hojné ovoce. 

Pro umožnění takového růstu je zapotřebí čistění a prořezávání: „Otec – vinař každou mou ratolest, která 

nenese ovoce, odřezává, a každou, která nese ovoce, čistí, aby nesla hojnější ovoce.“ 

Jak vysvětlit slovo „čistí“? – Myslí se tím, že osekává nadbytečné a parazitující výhony, aby umožnil 

soustředit veškerou energii pro růst révy jediným směrem, k jejímu skutečnému růstu. Pěstitel dává opravdu 

velký pozor, když se réva obtěžkává plody hroznů, aby našel a odřezal suché nebo zbytečné větve, poněvadž 

jinak by bylo ohroženo dozrávání všeho ostatního.  

„Vy jste již čisti pro slovo, které jsem k vám mluvil.“ říká Ježíš svým učedníkům. Evangelium, které je 

Božím slovem v Ježíši Kristu, se dá vnímat jako určité „prořezávání“. 

V tomto světle bychom mohli vidět nejen naše trápení – smutky, nemoci nebo úzkosti, které zasahují nejen 

nás nebo naši rodinu, ale celou naši společnost a celý svět. I toto je nutný „řez“ do lidské pýchy a 

domýšlivosti. Pán se nám pravděpodobně tímto způsobem snaží sdělit všemi dostupnými prostředky, že bez 

něho nemůžeme dělat nic. „Ponesete hojné ovoce a budete mými učedníky.“ Ježíšův učedník není nikdy 

hotov, nikdy není zcela vyučen. Vždy znovu se jím stává. Stále víc poznává, kdo je Ten, který říká jemu i 

jeho bratřím tak jedinečné vyznání lásky: „Jako Otec si zamiloval mne, tak jsem si já zamiloval vás." 

Zamiloval si nás, to je naprosto nepochopitelné, protože nic pomilování hodného na nás není. Krásná a 

vznešená slova nám Pán upřesňuje: „Zachováváte-li má přikázání, zůstanete v mé lásce." Jde mu o to, 

abychom zůstali napojení na jeho lásku. 

Když poslechneme to, co On přikazuje, patříme k němu. Jeho přikázání je celá řada. Ale v našem textu 

nakonec slyšíme jen jedno jediné. Jako by Pán od svých učedníků chtěl, aby právě to šlo s nimi staletími a 

tisíciletími, aby formovalo Církev, již tvoří všichni, kdo s ním žijí v osobním vztahu. I kdyby učedníci na 

leccos zapomněli, kdyby se jim učení Páně zdálo příliš komplikované, mají slyšet, na čem opravdu záleží a 

co shrnuje všechno podstatné: „To je mé přikázání, abyste se milovali navzájem, jako jsem já miloval vás." 

Do světa, v němž je domovem nenávist, vychytralé ovládání druhých, sobecká lhostejnost a podezíravost, 

teď má vstoupit společenství, jež má jen jediné přikázání, přikázání lásky. A míra té lásky není libovolná, 

závislá na sympatiích či omezená lidskými nechutěmi, ale určená tím, jak On miloval ty, k nimž teď mluví. 

„Jako já jsem miloval vás“ až na nejvyšší úroveň nás vede toto jediné přikázání. Být učedníkem Kristovým, 

znamená tedy zůstávat napojen na jeho životodárnou mízu, zůstávat v něm, mít jeho lásku k druhým a nést 

ovoce Pánu Bohu k slávě.  


