IBLICKÉ POLEČENSTVÍ

ŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD LABEM

PROROCTVÍ JÁKOBA – GN 49,1
49,1,1-33
Cíl a smysl proroctví
Shrnutí:

Máme před sebou předposlední kapitolu knihy Genesis. Jedná o
Jákobovo proroctví, které se týká potomků Jákobových synů. Mají se
oddělit od světa a být spolu, být pohromadě, blízko sebe. Jsou
shromážděni kolem otcova smrtelného lože a čekají na jeho poslední
slova.
Otázky pro děti:
1. Ke kterým zvířatům jsou přirovnané izraelské kmeny?
2. Který prorok měl proroctví, které se nevyplnilo?

I.

ÚVOD (V. 1-2)
• Proroctví a požehnání

A. Širší souvislosti
Tento text je báseň.
B. Pro třísky nevidět les
Můžeme se tak zabrat do detailů proroctví, že nám unikne jeho
smysl.
C. Jákob umírá
Toto proroctví jsou poslední slova Jákoba.

Biblické odkazy:
 Gn 42,36; Mt 28,19-20; Zj 21,12;

II. PROROCTVÍ (V. 3-27)
• Jákob žehná jednotlivým synům
A. Rúben – nebezpečí nestability (v. 3-4)
B. Šimeon a Levi – ostuda prchlivosti (v. 5-7)
C. Juda – požehnání svrchovanosti (v. 8-12)
D. Zabulón – uchopení příležitosti (v. 13)
E. Isachar – slabost pohodlnosti (v. 14-15)
F. Dan – nebezpečí vychytralosti (v. 16-18)
G. Gád – sláva vítězství (v. 19)
H. Ašer – výsada spokojenosti (v. 20)
I. Neftalí – potřeba aktivity (v. 21)
J. Josef – radost prosperity (v. 22-26)
K. Benjamín – hodnota schopnosti (v. 27)

Biblické odkazy:
 Př 1,10-16; Dt 33; Ef 4,26; Gn 28,14; Mt 28,18; Iz 55,1; Mt 5,14-16; 1 Pa 12,9; Ř 8,37; Ž
32,1; Dn 12,3; Oz 4,17;
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III. SMYSL A CÍL PROROCTVÍ (V. 28-33)
• Proč Mojžíš dal Izraelcům tato proroctví?
A. Proroctví upíná náš pohled do budoucnosti
B. Proroctví nám ukazuje, jak máme žít ve světle budoucích věcí
C. Některá proroctví jsou varováním před tím, co by se mohlo stát

Biblické odkazy:
 1 Pt 1,4-5; 2 Pt 3,10-13; 1 Te 4,16-18

Osmisměrka
BORY, TRUHLÁŘ, HADRONY,
ČRTA, BÓJE, KOPIE, SUMO,
ČTYRKA, VROD, KASY, OBŽERA,
PLUIE, HOLE, BLIK, ASIE,
ŘEDKEV, BEAT, LARVA, SVAZ,
KVAS, PROSO, OPATKY, DRAK,
KRAVÁL, SAKA, KRÁPĚJ, KIKS,
AŠER, MRAVY, RÁZY, HŘMOTY,
KANK, ČERV, CUKR, NĚMOHRA,
JMÉNO, TERČOVKA, JUDA, SNÍH,
KOZY, TISK
Tajenka:
_________________________
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PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ:
Pravidelná shromáždění:
Úterý 1700 – Biblické studium a modlitební setkání (připravte si otázky,
poznámky a postřehy k nedělnímu kázání)
Neděle 930 – Společné shromáždění v Domě techniky (Pavel Borovanský –
2 Pt 3)
K modlitbám:
Ázerbájdžán: Pastoři obdrželi pokutu za pořádání bohoslužeb
Na nedávném soudním přelíčení, které proběhlo na Velký pátek, byly
vedoucím dvou malých baptistických společenství v Ázerbájdžánu
vyměřeny vysoké pokuty za pořádání bohoslužeb. Soudci jim navíc
vyhrožovali přísnějšími tresty, pokud s bohoslužbami neskončí úplně.
Podle Malchaze Songulašviliho z Evanglikální baptistické církve v Gruzii
pastoři Zaur Balajev a Hamíd Šabanov zakoušejí pronásledování již více než
patnáct let. „Byli upozorněni, že pokud neuposlechnou soudní nařízení a budou
v pořádání bohoslužeb pokračovat, obdrží ještě vyšší pokutu nebo skončí ve
vězení.“ Oba pastoři se mají v plánu proti rozhodnutí soudu odvolat.
Modlete se za příznivý výsledek odvolání, zrušení vyměřených pokut a
respektování práva na svobodu vyznání. Kéž Bůh oba pastory během
celého procesu naplňuje svým dokonalým pokojem a ujištěním, že je v
této duchovní bitvě s nimi. Modlete se také za představitele
ázerbájdžánského režimu, aby poskytli místním společenstvím větší
náboženskou svobodu, aby křesťané mohli na bohoslužbách radostně a
bez obav vzdávat Bohu díky.

…my živí, kteří se toho dočkáme, budeme spolu s nimi uchváceni v
oblacích vzhůru vstříc Pánu. A pak už navždy budeme s Pánem.
1 Te 4,17
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