
Sobota 25. prosince 2021 – Boží hod vánoční 

 

Numeri 24,
 
17–19 

 

17 
Vidím jej, i když to není teď, hledím na něj, i když ne zblízka:  

Vyjde hvězda z Jákoba, povstane žezlo z Izraele;  

rozdrtí spánky Moábovy a temeno všech synů Setových.  
18 

Také Edom bude poražen, poražen bude Seír od svých nepřátel,  

Izrael bude slavně vítězit. 
19 

Panovat bude, kdo z Jákoba vzejde… 

 

V nedělní škole, kde se teď seznamujeme s Jákobem, i zde v právě přečteném textu 

nacházíme společný prvek – požehnání .  Slib něčeho dobrého, co člověk v budoucnu 

dostane.  

Jákob dostal v otcově požehnání příslib toho, že bude mít mnoho potomků a zemi 

a vládu, a proto i zde Jákobův potomek toto slyší a je účasten i naplnění toho slibu. 

Bůh řekl – a nedá se s tím nic dělat.  

Zde v textu moábský král Balák pozval proroka Balaáma, aby zlořečil lidu Izraele 

– tedy aby proklel Jákobovy potomky. Ale on místo toho potvrdil dříve vyslovené 

požehnání…  

Bůh dal slib lidem na zemi, že jim připraví a dá nový a lepší život, když tento – 

lidmi pokažený, skončí. Nedá se s tím (proti tomu) nic dělat. Ve stanoveném čase se to 

začalo naplňovat narozením Pána Ježíše a bude to dokončeno jeho druhým příchodem. 

Tento slib – požehnání – přijímáme vírou, kterou máme a snažíme se ji předávat. 

Najde Pán na zemi – a zde v Pusté Rybné – víru, až přijde? Zdálo by se, že to záleží 

jen na něm: Jestli ji dá, tak ji nalezne…  

Bratr kazatel Michal Petratur tu minulou neděli četl text, který této otázce předchází 

(Lukáš 18,
 
1–8). Hlavní postavou tam byla jedna vdova – „otravná“ vdova. A nakonec 

se jí dostalo dobrých věcí.  

Jákob s pomocí své matky musel vynaložit také mnoho trpělivosti a vynalézavosti, 

aby své požehnání dostal.  

V našich rodinách – a tedy zde – bude (třeba za padesát let) víra, pokud zde bude 

Boží požehnání, jinak ne.  

A Boží požehnání je připraveno, jen si ho musíme vzít, vyžádat, vyprosit… 

Dělejme to i teď ve společných modlitbách. 


