
5. velikonoční neděle 

AI Dnes jsou velmi populární rozličné umělé květiny. I když je někteří pokládají za kýče, 

přece tvoří součást výzdoby našich domů, veřejných budov a jiných prostor, kde žijí lidé. 

Prostě jsme si zvyklí na umělé květiny. Horší by bylo, kdybychom si zvykli na "umělé 

křesťanství." 

KE Aby se tak nestalo, Ježíš nám představuje další ze svých krásných obrazů. Vinič a 

ratolesti. Ne umělý, ale živý. Sám sebe pokládá za révu = vinič a nás za ratolesti. 

DI Mluví tedy o bytostném nebo existenciálním vztahu. Vždyť z vlastní zkušenosti víme, 

že ratolest nemůže existovat bez révy. Jen chvíli může jako tak být a pak uschne. Z révy 

dostává vše, co potřebuje pro život. 

     O takovém spojení mluví i Ježíš, když sebe nazývá révou a nás ratolestmi. Jak vzniká 

toto spojení? Vzniká přes milost svátosti křtu a pak se udržuje všemi duchovními 

prostředky. Ať už je to Eucharistie, biřmování a svátost smíření, modlitba a rozjímání, 

stavovské svátosti kněžství a manželství, neustálý boj s hříšnou lidskou přirozeností, ale 

i obnovování tohoto vztahu, když se naruší. Je to vlastně vztah vzájemné lásky. A však 

nejen ke Kristu, ale i k lidem, s nimiž žijeme. Jen přes takový vztah může člověk přinášet 

ovoce, o kterém mluví Ježíš. 

PAR Pokud takový vztah neexistuje, a pokud se přece pokládáme za křesťany, tak tehdy 

můžeme mluvit o "umělém křesťanství." Umělé křesťanství je jako umělé květiny, není 

v nich život. Jsou sice navenek pěkné, někdy i vypadají jako živé, ale když se jich 

dotkneme, tak pocítíme, že jsou mrtvé. Jak se projevuje "umělé křesťanství?"  

 Dá se to vysvětlit na vztahu mezi mužem a ženou. Kolik pěkných slov si nejednou 

oba řeknou. Když je někdo vidí a poslouchá, tak si myslí, že je to nejšťastnější pár na 

světě. Po čase se dozvíte, že vztah ztroskotal. Proč? Proto, neboť slova nevycházely ze 

srdce. Že se vše dělalo navenek. Přišly překážky, zkoušky, bolesti a vztah se rozpadl, 

protože neměl vnitřní základ. I jako křesťané můžeme hodně Bohu namluvit. Můžeme se 

navenek, například v kostele, tak chovat, že nás druzí obdivují. Dokud náš vztah nežádá 

oběti. Nebo v duchu dnešního obrazu, pokud nemusíme přinášet ovoce. Neboť přijdou 

situace, kdy se naše víra musí vypořádat například s morálními požadavky, nebo se od 

nás žádá nějaký jasný postoj, nebo nějaká oběť. A tehdy se ukáže, jaký je náš vztah ke 

Kristu. 

MY Ježíš řekl, že Otec "každou ratolest, která přináší ovoce, čistí, aby nesla ještě více 

ovoce." Znamená to, že když se i usilujeme o pravé křesťanství, tak stále potřebujeme 

Boží pomoc. Bůh ví, že my nejsme bezchybné ratolesti. Proto, pokud mu dovolíme, chce 

nás očišťovat. Od našich hříchů. Náklonností. Zlozvyků. Slabostí. Dělá to především 

prostřednictvím svátosti smíření, ale také prostřednictvím Božího slova. Pokud každou 

neděli zodpovědně vyslechneme Boží slovo, pokud mu dovolíme, aby vstoupilo do 

našeho života, tak to je to pravidelné očišťování, které nás činí lepšími ratolestmi. 

Očišťování zajisté i bolí, ale jiný způsob neexistuje, jak postupovat ve vztahu ke Kristu a 

žít pravé náboženství. (Podobně je třeba chápat i "očišťování světa" prostřednictvím 

různých neštěstí a válek. Univerzální utrpení má očišťovat lidstvo od vlastního egoismu, 

pýchy a touhy po moci). 

ADE Možná i my máme doma umělé květiny a když chceme, aby voněly, musíme je 

něčím postříkat. Umělé náboženství se nedá žít do smrti, i když ho budeme "postřikovat" 

těmi nejlepšími nahrážkami „života“. Proto se nejvíce těšíme ze živých květin, protože 

voní. I živé křesťanství "voní." Ať voní i náš život podle Krista, Spasitele. Amen 


