IBLICKÉ POLEČENSTVÍ

ŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD LABEM

BŮH ZJEVUJE SKRYTÉ VĚCI
VĚCI – GN 42,1
42,1,1-38
Před vlastním hříchem nelze utéct!
Shrnutí:

V předchozích dvou kapitolách se naplňovaly sny, které Josef z Boží
moudrosti vyložil druhým lidem, nyní uvidíme, jak se začínají
naplňovat jeho vlastní sny, které měl ještě jako mladík v domě svého
otce, a jejichž výklad až do této chvíle postrádal.
Otázky pro děti:
1. Proč je v Bibli tento příběh o Josefovi a jeho bratrech?
2. Proč si Josef vybral ze všech bratrů právě Šimeóna?
3. Proč nemá smysl snažit se zatajit nějaký hřích?

1.

POZADÍ UDÁLOSTÍ
• Zbožnost a bezbožnost

A. Pozadí Jákobovy rodiny
B. Zbožnost a moudrost Josefa
C. Boží slovo k poučení

Biblické odkazy:
 Gn 35,22; Př 15,33; Ř 15,4;

2.

HLAD V KENAÁNU (V. 1-6)
• Boží zkouška

A. Hlad v Kenaánu (v. 1)

B. Jákobovi synové (v. 1-4)
C. Snopy se klaní (v. 5-6)

Biblické odkazy:
 Gn 41,57; Gn 26,2;

3.

BRATŘI PŘED JOSEFEM (V. 7-20)
• Naplnění snů

A. Boží slovo
B. Bratrská zkouška
C. Boží bázeň Josefa
Biblické odkazy:
 Joz 1,8;

4.

BŮH POMALU ODHALUJE (V. 21-28)
• Bázeň jednoho probouzí bázeň dalších

A. Bůh probouzí jejich svědomí
B. Josefovo milosrdenství
C. Bratři se třesou před Bohem
a. Provinilé svědomí hříšníků nechápe Boží milost.
b. Bohatství s sebou někdy přináší víc starostí než nedostatek.
c. Bůh vzbuzuje bázeň.

Biblické odkazy:
 Př 28,1; Př 30,8-9;
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5.

BŮH PŘIPRAVUJE NA BUDOUCNOST (V. 29-38)
• Vytrvalé Boží dílo při člověku

A. Jákob si uvědomuje Boží jednání.
B. Jákob zakouší hluboký zármutek.
C. Jákob maluje čerty na zeď.
Biblické odkazy:
 Jb 1,21; Jk 1,19; Ř 2,4

Osmisměrka
ŠAŠEK, FILÉ, PRTĚ, AKAŠU,
UHEL, IVÁNEK, DĚDICTVÍ,
BAHNISKO, KANK, HÁVY, KLEP,
HONEC, AMNESTIE, POPEL,
FOUET, KAPA, MRAVY, LAKY,
PŘÍKLAD, COUL, TYGŘI,
KRAKSNA, VKUS, KUPÉ,
LESNÍK, SNĚM, KŘEZ, OPAR,
HLTY, PÍSEŇ, BLAHO, BIŽU,
TOKY, KEFA, OBĚŤ, ORLI,
OKOS, NEÓN
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 (Honza Suchý)
K modlitbám:
Soudce u paňdžábského provinčního soudu 28. ledna zamítl obvinění z
rouhání vznesená proti konvertitovi ke křesťanství Barkatu Masihovi,
nařčeného z hanobení islámu.
Všechno začalo v září 2011 v hinduistickém chrámě v Barkatově rodné
vesnici Khairpur Tamewali. (Svatyně se nachází na dvouakrovém pozemku,
který již několik generací patří Barkatově rodině.) Dva častí návštěvníci
chrámu se tehdy s Barkatem pustili do zanícené hádky a tvrdili, že se neuctivě
vyjádřil o muslimském prorokovi. Poté co podali stížnost na policii, 1. října byl
Barkat zadržen a bylo proti němu vzneseno obvinění. (V Pákistánu může být
člověk za rouhání odsouzen k doživotnímu odnětí svobody nebo trestu smrti.)
Téměř šestnáct měsíců čekal Barkat ve vazbě na zahájení procesu.
Vyšetřování odhalilo, že oba návštěvníci svatyně chtěli nepoctivým způsobem
získat Barkatův pozemek a tak si obvinění vymysleli. Protože nemohli prokázat
opak, případ byl zrušen. „Nečekal jsem, že mě Bůh vysvobodí z takové
nemožné situace,“ prohlásil Barkat po vyslechnutí rozsudku, „zázračné
vysvobození však posílilo mou víru v něho.“
Kvůli výhrůžkám od ostatních vesničanů se Barkat s rodinou budou muset
přestěhovat jinam.
Radujme se ze skutečnosti, že zvítězila spravedlnost. Kéž Bůh obdaří moudrostí
každého zástupce pákistánského právního systému a způsobí změny, které budou
mít významný pozitivní dopad na všechny občany této země.

On odplatí každému podle jeho skutků.
Římanům 2:6
Biblické společenství křesťanů v Ústí nad Labem, www.cirkevusti.cz
10. března 2013 © BSK

