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BOHATSTVÍ RÉVY
(J 15:1-11)
Považ dobrotu i přísnost Boží: přísnost k těm, kteří odpadli,
avšak dobrotu Boží k tobě, budeš-li se jeho dobroty
držet. (Ř 11:22)
Jan 15:1 "Já jsem pravý vinný kmen a můj Otec je vinař.
2 Každou mou ratolest, která nenese ovoce, odřezává, a každou,
která nese ovoce, čistí, aby nesla hojnější ovoce.
3 Vy jste již čisti pro slovo, které jsem k vám mluvil.
4 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.
5 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.
6 Kdo nezůstane ve mně, bude vyvržen ven jako ratolest a uschne;
pak ji seberou, hodí do ohně a spálí.
7 Zůstanete-li ve mně a zůstanou-li má slova ve vás, proste, oč
chcete, a stane se vám.
8 Tím bude oslaven můj Otec, když ponesete hojné ovoce a budete
mými učedníky.
9 Jako si Otec zamiloval mne, tak jsem si já zamiloval vás. Zůstaňte
v mé lásce.
10 Zachováte-li má přikázání, zůstanete v mé lásce, jako já
zachovávám přikázání svého Otce a zůstávám v jeho lásce.
11 To jsem vám pověděl, aby moje radost byla ve vás a vaše radost
aby byla plná."
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I.

ÚVOD

Biblické odkazy:
 2Tm 3:16

II. JEŽÍŠ JE VINNÝ KMEN (1)
A.

Pravý vinný kmen (1)

B.

Otec je vinař (1)

Biblické odkazy:
 Ž 80:9-12; Iz 5:1-7; Ef 5:25-27;

III. OTEC SE STARÁ O SVOU RÉVU (2-5)
A.

Způsob jeho péče (2)

B.

Vysvětlení (aplikace k učedníkům) (3-5)

Biblické odkazy:
 Ř 3:22;

IV. JAK NÉST HOJNÉ OVOCE (6-11)
A.

Bez Krista (6)

B.

V Kristu (7-11)

Biblické odkazy:
 Zj 20:15; Ga 5:22-23; 1K 10:13;
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IZOLACE, ZINEK, PSANÍ, PROSO,
TYČKA, PATKA, TOASTY, SPÁSA,
ORÁTOŘI, SLIAČ, VZKAZ, ZŘENÍ,
SÍPOT, MYČKA, ČÁSTKA, DRAHÁ,
BARVY, KŘOVÍ, ONAMO, RASTR,
IONTY, NEHTY, SÍŇKA, LHANÍ,
RUKÁVY, DATUM, PLEVY, ÚDOLÍ,
KAPOTY, TRAPEZA, YSATY, DIODA,
PROTEIN, IZOLANT, EFÚZE, BÁZEŇ

Tajenka:
Římanům 8:9 Vy však nejste živi ze
své síly, ale ……………………………, jestliže
ve vás Boží Duch přebývá.

Otázky:
1. Kdo je ve Starém zákoně přirovnáván k vinné révě?
2. Co dělá vinař s větvemi, na kterých nejsou žádné hrozny?
3. Co Pán Bůh dělá, abychom nesli hojnější ovoce?
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OZNÁMENÍ:
Pravidelná shromáždění:
úterý 1700 – Biblické studium a modlitební čas
neděle 930 – Shromáždění církve. Kázání Pavel Borovanský, vedení Jan Suchý
(Žalm 99), písně Terezka Weberová. Po shromáždění budeme
mít společný oběd.
24. 7. (středa) - 27. 7. (sobota) proběhne konference Biblického poradenství
s Georgem Scippione, tentokrát v hotelu Černá bouda u Jánských lázní
27. 7. (sobota) – 2. 8. (pátek) navážeme sborovou dovolenou v hotelu
Roxana, v Rokytnici nad Jizerou, v Krkonoších (www.juniorhotelroxana.cz).
Letošním biblickým tématem bude „Boží láska“.
Severní Korea: Bible jako nástroj ke sledování zběhů
V rámci programu sledování osob, kterým se podařilo uprchnout ze země,
začali agenti severokorejské tajné policie studovat Bibli. Jejich záměrem je
navázat kontakty a získat si důvěru přeběhlíků žijících na území Číny a
Jižní Koreje. Doufají, že tímto způsobem získají informace o místě pobytu
dalších osob a otevřou se jim nové možnosti vedoucí k jejich odhalení a
monitorování. Pokud tajní agenti vystopují severokorejské uprchlíky na
území Číny, hrozí jim nahlášení čínským orgánům, zadržení a následná
repatriace.
Vyprošujte uprchlíkům ze Severní Koreje moudrost a schopnost odhadovat
druhé lidi, zejména když je kontaktuje někdo se špatnými úmysly.
Současně se modlete, aby Boží Slovo mocně působilo v životech agentů,
kteří ho čtou, i když jsou jejich motivy pokřivené.
Tak tomu bude s mým slovem, které vychází z mých úst: Nevrátí se ke mně s
prázdnou, nýbrž vykoná, co chci, vykoná zdárně, k čemu jsem je poslal."
Izajáš 55:11
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