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Jákob žehná svým vnukům
 

Shrnutí:   

Jákob žehná svým vnukům (a v následující kapitole také svým 

synům), předává jim proroctví o Mesiáši, povzbuzuje jejich víru i 

naději a kromě toho slyšíme z jeho úst znovu zhodnocení jeho života. 
 

Otázky pro děti:   

1. Na co musí křesťan být vždy připraven? 

2. Koho mají křesťané brát na návštěvu nemocných a proč? 

3. Proč Jákob při požehnání úmyslně zkřížil ruce? 
 

ÚVOD 

• Jákob je na prahu smrti 
 

Smrtí končí život každého člověka. Smrtí končí také čas milosti pro 

každého člověka.  

Jaká slova o nás samotných bychom chtěli slyšet na svém pohřbu? 

 

Biblické odkazy:  

�  Gn 47,27; Gn 47,9; Žd 9,27; Lk 21,34;  
 

1. ADOPCE (V. 1-7) 

• Jákob přijal dva Josefovy syny za vlastní 
 

A. Josef spěchá k otci (v. 1-2) 

1. Je správné navštěvovat nemocné. 

2. Vezměte s sebou své děti. 

3. Jákob ve své nemoci sebral síly.  
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B. Jákob adoptuje své vnuky (v. 3-7) 

1. Jákob předává Boží sliby. 

2. Jákob adoptuje vnuky. 

3. Jákob připomíná smrt a pohřeb Ráchel. 
 

 

 

 

Biblické odkazy:  

�  Př 18,14; Gn 28,10-17; Gn 35,9-12 
 

2. POŽEHNÁNÍ (V. 8-20) 

• Jákob žehná svým vnukům 
 

A. Manases a Efrajim (v. 8-13) 

B. Požehnání křížem (v. 14-16) 

1. Úmyslné zkřížení rukou. 

2. Jákobův Bůh. 

3. Jákobovo zhodnocení vlastního života. 

C. Odmítnutá náprava (v. 17-20) 
 

 
 

Biblické odkazy:  

�  Žd 11,21; Př 17,6; Ř 8,2á; Iz 63,9; Ž 23,2.4; Př 22,2; Ž 113,7; Ž 13,9 
 

3. ZASLÍBENÍ (V. 21-22) 

• Jákob povzbuzuje Josefa ve víře 
 

 

Biblické odkazy:  

�   
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Tajenka: 

 

_________________________ 

4. ZÁVĚR 

• Bůh Jákobův 
 

A. Víra, při pohledu vzhůru. 

B. Láska, při pohledu dolů. 

C. Vděčnost, při pohledu zpět. 

D. Naděje, při pohledu vpřed. 

E. Bůh, který nade vším vládne.  
 

 
 

Biblické odkazy:  

�  2 Tm 3,2; 1 Pt 3,15; Ex 15,11 
 

 

 

 

 

 

   
   

CHTÍČ, TRUHLICE, VRÁŽ, 

ŠPIONKA, OPTIK, ZAHALIT, 

ŽOLDNÉŘI, TÚRA, SKÚTR, 

CHLUP, ROCO, TROKAR, VAZÁK, 

KARBANÍCI, TOKY, OTEC, RÉTA, 

COUL, OTKA, OKTANTY, DEPA, 

KALA, STUHY, ETEN, OCKO, 

ANTUKA, PATRIOT, SÁLY, PÓVL, 

ÚČET, ALČA, STOA, TORNA, ČIVA, 

ÚNOR, PAPIŇÁK, RAJZ 

Osmisměrka 
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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 (Gn 49) 

 

K modlitbám: 

Představitelé syrských církví vyzvali ke dni modliteb za obnovení pokoje v 

jejich zemi, aby všichni Syřané mohli pokojně žít ve své zemi. Někteří se 

obávají, že irácký scénář (nárůst protikřesťanského násilí a s ním spojená 

emigrace křesťanů) by se mohl opakovat v Sýrii. Neboť mnoho křesťanů již 

zemi opustilo, představitelé církví vyzvali zbývající, aby v zemi zůstali. 

Obavy uvnitř křesťanských komunit narostly zvláště po únosu dvou kněží 

v únoru a následném únosu dvou biskupů v dubnu tohoto roku.  

Syrští křesťané prosí, abyste se k nim připojili v modlitbách za to, aby:  

• byl ukončen násilný konflikt a začal proces smíření, 

• pozůstalí a postižení tímto konfliktem byli uzdraveni dotekem Ježíše, 

• vysídlení poznali zajištění a ochranu od Otce a ti, kdo jim poskytují 

pomoc, poznali moudrost a sílu od Ducha svatého, 

• všichni, kdo byli z různých komunit uneseni, včetně dvou biskupů a 

dvou kněží, byli brzo bez jakékoliv újmy propuštěni, 

• byla posílena jednota mezi křesťanskými komunitami, a aby viděli, jak 

je Pán buduje, když reagují na obrovské potřeby lidí kolem sebe,  

• všichni, kdo se podíleli na násilí, byli Duchem usvědčeni z hříchu, a 

odpověděli na Otcem nabízené odpuštění a nový život v Synu.  

 

 

Hospodine, Bože zástupů, kdo je jako ty? Jsi nepřemožitelný, 

Hospodine, a tvá věrnost tě provází všudy. 

Žalmy 89:9 


