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Zůstaňte ve mně, a já ve vás. Jako ratolest nemůže nést ovoce sama od sebe, 
nezůstane-li při kmeni, tak ani vy, nezůstanete-li při mně. 

Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. 
 
 
Je obrovský rozdíl mezi očekáváním něčeho od někoho a očekáváním něčeho pro 
někoho. 
 
Ježíš říká: „Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti.“ Když se svět dívá na jednu 
z Ježíšových ratolestí, očekává od ní mnoho. Svět čeká všemožné ovoce, které by 
viděl, ochutnával, jedl a těšil se z něho. Když se však Ježíš dívá na jednu ze svých 
ratolestí, neočekává od ní nic. Místo toho očekává mnoho pro ni. Očekává totiž, že 
sám bude jejím zdrojem života, radosti a plodnosti. 
 
Jste-li Jeho ratolestí, je velmi důležité znát tento rozdíl; to proto, že vaše očekávání 
určuje víc, než si dovedete představit. 
 
Očekáváte-li, že budete neplodní, potom můžete právem očekávat, že neplodní 
budete. Pokud však očekáváte, že Ježíš bude konat to, co zaslíbil, a bude vinným 
kmenem, který s vámi sdílí podstatu života, je plodnost nevyhnutelná. 
 
Ježíši, představa ratolestí, které jsou plodné a nesou ovoce, protože jsou ve svém 
kmeni, je tak jasná a prostá, přestože její důsledky jsou tak pronikavé jak pro nás 
samé, tak i pro druhé, které miluješ! 
 
První den nedělní školy se dozvídáme, že jsi Stvořitel a my stvoření, a přesto o pár let 
později jsme stále jakoby zmateni a bráníme Tvému tvoření plodů v našem životě. 
 
Přítomnost Tvých slibů v nás je tím, co nás činí plodnými, stejně jako byla přítomnost 
Tvého hlasu tím, co kdysi stvořilo svět, ve kterém žijeme. Pomoz nám být stále 
spojení s Tebou způsobem, který umožňuje Tvým slibům skrze nás nepřetržitě proudit 
a přinášet ovoce Tvého života tam, kde to my i tento svět potřebujeme. 
 
Osvoboď nás od matoucí a svazující představy, že něco se od nás očekává. Osvoboď 
nás pochopením, že Ty mnoho očekáváš pro nás. Otevři naše uši, aby dobře slyšely, 
co to znamená, když říkáš, že jsi nám daroval plodnou, ovoce nesoucí víru, když jsi 
nám prostřednictvím svého zaslíbeného Ducha daroval sám sebe. 
 
Jako se vinná réva úrodně projevuje ve svých ratolestech, tak i Ty k nám úrodně 
promlouvej. Amen


