IBLICKÉ POLEČENSTVÍ

ŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD LABEM

KONEC JEDNÉ ÉRY – GN 50,1
50,1,1-26
Dva pohřby, dva konce a dvojí pláč Josefa
Shrnutí:

Dnes máme před sebou samotný závěr knihy – dva pohřby, dva
konce, dvojí pláč Josefa. Od pohřbu Jákoba do pohřbu Josefa uběhlo
padesát čtyři let – to je období, které zahrnuje tato kapitola. Jako
Jákob viděl syny svých vnuků, tak i Josef se ve svém stáří těšil ze synů
svých vnuků.
Otázky pro děti:
1. Kolik bylo Josefovi let, když jeho otec Jákob umřel?
2. Jak by měli křesťané žít v tomto světě?
3. Co dělá Josef na smrtelné posteli?

I.

ZÁRMUTEK (V. 1-14)
• Jákob zemřel a je pohřben v Kenaánu

A. Zármutek Josefa a Egypťanů (v. 1-3)
Nad smrtí Jákoba truchlí jak jeho syn Josef, tak i Egypťané.
B. Příprava pohřbu (v. 4-6)
Josef se před faraonem odkazuje na otcovu poslední vůli.
Josef slibuje faraonovi, že se vrátí zpátky.
C. Pohřeb (v. 7-14)
Obrovský pohřební průvod se vypravil do Kenaánu.
Jákob měl pocit, že zemře opuštěn, ale nyní ho vyprovází na jeho
poslední cestě celý Egypt.

Biblické odkazy:
 Mt 8,21-22; 1 Kr 2,10; 1 Kr 11,43 ; 2 Pa 21,1; Lk 23,52-53; Gn 37,35; Fp 2,14-15; 1 Pt
2,11-12; Gn 15,13-16; Fp 3,20; J 14,2; Ef 2,3-5

II. VINA A STRACH MÍSTO ZÁRMUTKU (V. 15-21)
• Josefovi bratři stále nemají vyřešený vztah s Josefem
A. Vina (v. 15)
Josefovi bratři si stále nesou svou vinu kvůli prodání Josefa do
otroctví.
B. Strach (v. 16-18)
Jednají sevřeni strachem, ale přesto můžeme v jejich životech vidět
nějaké změny:
1. Vyznávají, že se dopustili vůči Josefovi zla.
2. Odkazují se na Boha.
3. Pokládají své životy Josefovi k nohám.
C. Milost (v. 19-21)
Josef jedná velmi pokorně, laskavě a moudře.

Biblické odkazy:
 Ga 5,17; Ez 18,23;

III. JOSEFOVA SMRT A JEHO POHŘEB (V. 22-26)
• Josefova víra
Josef prokazuje ohromnou víru – dívá se do budoucnosti a dává
pokyny ohledně svého pohřbu.
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1. Mluví o smrti pokojně a přirozeně.
2. Před svou smrtí povzbuzuje ve víře své blízké.

Biblické odkazy:
 Ex 13,19; Joz 24,32; Žd 11,22; Gn 49,24

IV. ZÁVĚR
Konec jedné éry znamená začátek další. Bůh vede příběh lidského
rodu a dovádí ho k vykoupení na Golgotě a k novému Jeruzalému
v knize Zjevení.
Biblické odkazy:
 Zj 22,1-5

Osmisměrka
MOLO, SOUŠ, SNOB, PŘEKÁŽET,
PÍSMENO, CTNOST, STÁREK,
AULY, ŠÍPEK, ŠTYCH, KLAD,
BANÁNEK, TEST, URNA, RACI,
BASY, TEEPEE, CITLIVKA, DRUH,
ATEISTA, PÁDY, ATATÜRK,
SCHODY, DÍRY, ŽITNÁ, ÁMOS,
BŘITVY, KORÁN, AERODYN,
ROBA, KUŘE, RYNK, OGAM,
DOKY, STRŽ, CHRUP, BŘITKOST,
ŘÍĎA
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 (Genesis - shrnutí)
Neděle 17. 6. – shromáždění se společným obědem.

K modlitbám:
Pronásledovaná církev
• Modlete se za křesťany v Maroku. Nejvyšší muslimské autority
vyhlásily fatwu proti těm, kteří opustili islám. Vyzývají, aby
všichni odpadlíci byli popraveni. Křesťané z řad bývalých muslimů
se obávají o své životy. Vyhlášení fatwy je obvykle známkou
dalšího pronásledování.
• Modlete se za křesťany v Iránu, kteří čelí mnoha sankcím a
útlakům ze strany vládních orgánů. I přes těžká protivenství
narůstá počet konvertitů a podzemní církev roste.
• Modlete se za křesťany v Nigérii, kde znovu dochází k nárůstu
násilí ze strany militantních muslimských extrémistů.

Co je zaseto v poníženosti, vstává v slávě. Co je zaseto v slabosti,
vstává v moci. Zasévá se tělo přirozené, vstává tělo duchovní. Je-li tělo
přirozené, je i tělo duchovní.
1 Korintským 15:43-44
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