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BOHATSTVÍ RÉVY (J 15,1-11) 
Považ dobrotu i přísnost Boží …  

 

Víte, jak vinař pročišťuje ratolesti, které nesou ovoce, aby bylo ještě lepší 

a nesla hojnější ovoce? Vezme zahnutý vinařský nůž, velmi ostrý a 

chirurgicky přesnými řezy odstraňuje plané výhonky na té větvi. Jen 

proto, aby životodárná míza nemusela zbytečně vyživovat tyto nepotřebné 

výhonky a pak se nakonec nedostala až k ovoci, kde je výživy potřeba. 

Téměř můžeme slyšet Pána, jak povzbuzuje a ujišťuje své nejbližší: nebojte 

se, Otec pečlivými a přesnými řezy ve vašem životě odstraní to, co vám 

brání, abyste nesli hojnější ovoce a mohli tak růst k Jeho slávě. 
 

Text (J 15,1-11): 

1Já jsem pravý vinný kmen a můj Otec je vinař. 2Každou mou ratolest, která nenese 
ovoce, odřezává, a každou, která nese ovoce, čistí, aby nesla hojnější ovoce. 3Vy jste již 
čisti pro slovo, které jsem k vám mluvil. 4Zůstaňte 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. 5Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese 

hojné ovoce; neboť beze mne nemůžete činit nic. 6Kdo nezůstane ve mně, bude vyvržen 
ven jako ratolest a uschne; pak ji seberou, hodí do ohně a spálí. 7Zůstanete-li ve mně a 
zůstanou-li má slova ve vás, proste, oč chcete, a stane se vám. 8Tím bude oslaven můj 

Otec, když ponesete hojné ovoce a budete mými učedníky. 9Jako si Otec zamiloval mne, 
tak jsem si já zamiloval vás. Zůstaňte v mé lásce. 10Zachováte-li má přikázání, 

zůstanete v mé lásce, jako já zachovávám přikázání svého Otce a zůstávám v jeho 
lásce. 11To jsem vám pověděl, aby moje radost byla ve vás a vaše radost aby byla plná.  

 

Otázky ke kázání:  

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? 
 

 

ÚVOD 
 

Biblické odkazy:  

 2Tm 3,16 



 

 

I. JEŽÍŠ JE VINNÝ KMEN (v. 1) 

•  
 

 

A. Pravý vinný kmen 

 

 

B. Otec je vinař 

 

 

 
 

Biblické odkazy:  

  Ž 80:9-12; Iz 5:1-7; Ef 5:25-27 
 

II. OTEC SE STARÁ O SVOU RÉVU (v. 2-5) 

•  
 

 

 

A. Způsob jeho péče 

 

 

 

B. Vysvětlení (aplikace k učedníkům) 

 

 

 
 

 

Biblické odkazy:  

  Ř 3,22 



 

 

 

III. JAK NÉST HOJNÉ OVOCE (v. 6-11) 

• Vůči komu máme činit správné věci? 
 

 

 

A. Bez Krista (v. 6) 

 

 

 

B. V Kristu (v. 7-11) 

 

 

 

Biblické odkazy:  

  Zj 20:15; Ga 5:22-23; 1K 10:13; 
 

   

 

 
   POČEST, TRNÍ, DISCIPLÍNA, TKÁT, 

IRÁK, TOLUEN, KLAS, KUŘÍ, LOKTE, 

OCAS, LEICH, HEJL, ČISTÍRNA, 

SKON, KRUL, TIRÉ, PŘEŠKRTNOUT, 

OKULTISTA, STRH, SŮVA, TROL, 

BUŘT, ŠERO, ROUCHO, VUŘT, SHÍH, 

PRYSKYŘICE, VYHNOUT, INKA, 

APROXIMACE, VSYP, AKLÉ, VDECH, 

REKAPITULACE, NEVLASTNIT, 

RUKSAK, SILK, LIPA, NÝTI, POET, 

UMÍRÁNÍ, LOUH, PIKSLE 

Osmisměrka 

Tajenka Zach 4,6: 

 

_________________________ 
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PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ: 
Středa 1830 Biblické studium a modlitební setkání v kanceláři (Ga 6,6-10). 

Neděle 930 Shromáždění v hotelu Čechie vedle divadla Kámen. Kázání J. 

Kernal (Ga 6,11-18), vedení A. Vondruška, památka P. Petrecký, 

chvály B. Šedivá.  

 Po shromáždění budeme mít společně oběd – pamatujte na to, že 

budeme v hotelu a připravte jídlo jednoduché na konzumaci. 

 Po obědě bude v kanceláři vyučování o biblickém staršovství. 

Konference biblického poradenství: 24. 7. – 27. 7. 2019 v Jánských Lázních. 

Téma: Přinášení naděje nevěřícím. Přihlašujte se na 

www.reformovanacirkev.cz 

Sborová dovolená: 27. 7. – 2. 8. 2019 v Rokytnici nad Jizerou (Juniorhotel 

Roxana). 

 

Čína: Horká linka pro nahlašování náboženských aktivit 

V provincii Che-nan se 28. ledna objevilo oznámení o zavedení telefonické horké 

linky určené k nahlašování „nelegálních náboženských aktivit“. Obecní úřad ve 

správní oblasti Tchang-che, který oznámení vydal, slibuje volajícím diskrétnost a 

peněžitou odměnu. 

Text oznámení současně hrozí pokutou v přepočtu ve výši až 660 tisíc korun pro 

majitele nemovitostí, kteří ve svých prostorách umožní pořádání náboženských 

setkání, a dalšími vysokými tresty. Veřejnost je vyzývána k „nebojácnému 

sledování“ lidí v okolí, kteří by stanovená pravidla porušovali. 

 

 

 

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 


