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Lid se radoval z toho, co bylo dobrovolně darováno, že z celého srdce se odevzdávaly 

dobrovolné dary Hospodinu. Také král David se převelice radoval…I dobrořečil David 

Hospodinu před zraky celého shromáždění ... Vždyť co jsem já a co je můj lid, že máme 

možnost takto přinášet dobrovolné dary? Od tebe pochází všechno. Dáváme ti, co jsme 

přijali z tvých rukou…Hospodine, Bože Abrahama, Izáka a Izraele, našich otců, zachovej 

navěky to, co si tvůj lid ve svém srdci předsevzal, a jejich srdce si připrav pro sebe.  

Nejste již tedy cizinci a přistěhovalci, máte právo Božího lidu a patříte k Boží rodině. Jste 

stavbou, jejímž základem jsou apoštolové a proroci a úhelným kamenem sám Kristus 

Ježíš. V něm je celá stavba pevně spojena a roste v chrám, posvěcený v Pánu;     v něm 

jste i vy společně budováni v duchovní příbytek Boží.  

Milí přátelé, sestry a bratři v Kristu, 

pokračujeme dnes v biblické přípravě na náš rozhovor o sborových příjmech, salárech a darech. 

Možná si někdo nad minulým kázáním položil otázku. Proč jsem na konci řekl, že to nemá vyznít 

k tomu, že máme ode dneška všichni začít platit desátky? Když by to přece bylo potřebné a dobré. 

Ano, bylo. Ale ne jako povinnost nebo vynucená zatěžující oběť. Nýbrž z víry. Z důvěry 

odpovídající na Boží dobrotivou péči o nás. Proto svobodně z vděčnosti. Dobrovolně.  Ano i 

závazně a zodpovědně. Vůči Bohu i sboru, který je v podstatě jeho dílem. Proto jsem to na konci 

minulého kázání tak řekl.  

A tady můžeme navázat tím, co slyšíme z toho dnešního oddílu. Víme, že Hospodin chtěl, aby mu 

chrám postavil až Davidův syn a nástupce Šalomoun. Ale pisatelům 1. knihy Letopisů záleželo na 

tom zdůraznit, že už král David připravil pro dům svého Boha, co mohl. Co pro to udělal a řekl, 

vlastně se modlil. A co to způsobilo v těch, kteří byli přitom. 

Co tady nápadně opakovaně zní? Možná jste to už na to dvojí přečtení zaslechli. Dobrovolně! To 

tady zazní pětkrát. Z toho dvakrát v 9. verši: Lid se radoval z toho, co bylo dobrovolně darováno, 

že z celého srdce se odevzdávaly dobrovolné dary Hospodinu. Také král David se převelice 

radoval. Ano, taky radost se tady vícekrát ozývá. Radost spojená s tím dobrovolným darováním. 

Ale zaměřme se nejdřív na tu dobrovolnost. Z čeho tady vychází ty dobrovolné dary, které David a 

s ním lid Boží s radostí přinášel pro chystané budování chrámu? Když projdeme postupně tenhle 

oddíl, zjistíme, že je to několik skutečností. 

Zaprvé je to zalíbení v domě Božím. David říká: A jelikož mám v domě svého Boha zalíbení, 

přidávám pro dům svého Boha i ze svého vlastního jmění…David nazývá chrám „domem svého 

Boha“. Má oddaný vztah k Bohu a k místu, prostoru setkávání s ním. A vyznává, že má v domě 

svého Boha zalíbení. To může mít široké spektrum významů. Když pomyslíme, s jakým zalíbením 

např. mluví o domě Božím žalmisté. Myslím, že i my máme v tomto místě a prostoru – kostela, 

fary, sboru – své zalíbení. Můžeme si sami uvědomit v jakém smyslu. Dům našeho Boha není jen 

kostel a fara, nýbrž živé společenství věřících bratrů a sester, přátel v Kristu. Připomenula nám to 

slova apoštolova.  Při biblické hodině jsme si říkali: ano, mohli bychom chválit Hospodina každý 

sám. Ale díky Bohu a Ježíši Kristu, že nás spojuje dohromady. Kdyby tu tenhle sbor a kostel nebyly, 

co by to znamenalo? Ano, i tenhle dům víry je Boží. Ale záleží taky na nás, jestli tu bude a jak 

v něm bude. David měl zalíbení v domě svého Boha, který ještě nestál. A přidával proto z vlastního 

jmění pro ten budoucí chrám Boží. I to se nás týká. Chceme přece, aby i tady svým způsobem dům 



Boží do budoucna byl. A aby i ti, co přijdou po nás, v něm mohli mít zalíbení. Tak to je to první, 

z čeho vyrůstají ty dobrovolné dary.  

S tím úzce souvisí to druhé. Jsou to a mají to být dobrovolné dary Hospodinu. Lid se radoval z toho, 

co bylo dobrovolně darováno, že z celého srdce se odevzdávaly dobrovolné dary Hospodinu. Na 

tom dost záleží i v našem případě. Jestli i ty naše saláry a dary můžeme takto chápat. Že je 

odevzdáváme Hospodinu. Na jeho dílo v tomto sboru, ale i městě. 

Ale není ta dobrovolnost poněkud vynucená? Tenkrát Davidem a dneska třeba někým nebo něčím 

jiným? Není. Když slyšíme, že vychází ze zalíbení v Božím domě a díle. „Kdo by chtěl dnes něco 

ze svého dobrovolně obětovat pro Hospodina?“ – ptal se tenkrát David. To je pozvání k osobní 

účasti na tom zalíbení. A navíc: David jde sám příkladem. A první, kdo na to zareagovali a přinášeli 

dobrovolné dary na dílo Božího domu byli ti, co stáli v čele a zřejmě na to i nejvíc měli. I to je pro 

nás inspirativní. 

A pak je tady ta modlitba. David dobrořečil Hospodinu před zraky celého shromáždění. A z této 

modlitby zaznívají další zdroje toho dobrovolného přinášení darů.  

David přiznává Hospodinu jeho požehnanost. Hospodine tvá je velikost a bohatýrská síla, skvělost, 

stálost a velebnost, všechno, co je na nebi i na zemi je tvé. Hospodine, tvé je království, ty jsi 

vyvýšen nade vším jako hlava… Vlastně s tím souzní Pán Ježíš, syn Davidův, když nás učí modlitbě 

Otče náš. A pak David říká: Vždyť co jsem já a co je můj lid, že máme možnost takto přinášet 

dobrovolné dary? Slyšíme? Copak bychom se tady nemohli přidat? Vždyť, co jsem já a co jsme 

my, že jsi k nám Hospodine tak dobrý!? Tak nepochopitelně dobrý v Ježíši Kristu, ve kterém ses 

k nám sklonil a pozval jsi nás do svého domu a připojil z lásky k rodině svých dětí! A tak, co jsem 

já a co jsme my, že máme možnost takto přinášet dobrovolné dary? Slyšíme? Ne povinnost. Že 

máme tuhle zvláštní, nezaslouženou možnost! 

Vždyť, pokračuje David – Od tebe pochází všechno. Dáváme ti, co jsme přijali z tvých rukou. Ano, 

to je to klíčové vyznání. Pohled a postoj víry. To, co dáváme jakoby ze svého, jsme přijali z tvých 

rukou. Můžeme a dokážeme se i my takhle dívat? Na náš život. Na tento sbor. A odtud i na naše 

saláry a dary? 

Jde přitom o naše srdce! I to tady nápadně vícekrát zazní. Z jakého že srdce král David a jeho lidé 

odevzdávali ty dobrovolné dary? Z celého srdce. Ale vždyť to připomíná: Miluj Hospodina, Boha 

svého, z celého svého srdce… Takže láska k Bohu se projevuje i dobrovolnými dary na jeho dům a 

dílo!    A dál se David modlí a mluví o přímém srdci. Poznal jsem, můj Bože, že ty zkoumáš srdce, 

že máš zalíbení v přímosti. Přinesl jsem všechny tyto dobrovolné dary z přímého srdce. Sestry a 

bratři, jaké je to naše srdce, když pomyslíme na ty své dary? Zřejmě není hned a vždycky přímé, 

svobodné, celé k takovému dávání. Ani král David si nedělal iluze o srdci Božího lidu ani o srdci 

svém. Vždyť se nakonec modlí: Hospodine… zachovej navěky to, co si tvůj lid ve svém srdci 

předsevzal, a jejich srdce si připrav pro sebe. Jejda, jak i my se potřebujeme takhle modlit: Pane 

Bože, připrav si naše srdce pro sebe. 

A nakonec, co to všechno působí? Radost. Osobní i společnou. Lid se radoval z toho, co bylo 

dobrovolně darováno… Také král David se převelice radoval. A v modlitbě říká: A nyní vidím, 

jak radostně ti přináší dobrovolné dary tvůj lid, který je zde.  

Sestry a bratři, není to lákavé, vzácné a krásné!? Dát Pánu Bohu prostor v našem srdci, aby si ho 

připravil pro sebe? Však slyšíme, jaká ochota dávat a jaká radost z toho může být! 

Chvíle ticha 



Modleme se: 

Požehnaný jsi Hospodine, náš nebeský Otče, 

že jsi ve svém synu Ježíši Kristu i na nás ve své lásce a milosti myslel. Už když David a tvůj lid 

přinášeli s radostí dobrovolné dary na budoucí chrám. A už daleko dřív.  

 I my jsme před tebou sami o sobě jen hosté a příchozí, navíc hříšní a nestálí lidé. A přece jsi chtěl, 

abychom už nebyli před Tebou cizinci a přistěhovalci, ale měli právo Božího lidu a patřili ke Tvé 

rodině. Zapojil jsi nás do stavby svého domu, živého chrámu, svého duchovního příbytku. Jeho 

úhelným kamenem je sám Tvůj syn, Kristus Ježíš. 

Děkujeme a oslavujeme Tě za to, co jsme právě slyšeli. I tenhle dům a sbor patří Tobě. I my Ti 

nedáváme nic, co by nebylo Tvé a od Tebe.  

I naše srdce znáš dokonale. Víš, co všechno v něm je. Čím vším bývá zanešené. Že není samo osobě 

a hned připravené pro Tebe. Proto nahlas prosíme: Pane, smiluj se nad námi. 

Slova milosti: 

Ve své lásce nás předem určil, abychom rozhodnutím jeho dobroty byli skrze Ježíše 

Krista přijati za syny a chválili slávu jeho milosti, kterou nám udělil ve svém 

Nejmilejším. V něm jsme vykoupeni jeho krví a naše hříchy jsou nám odpuštěny pro 

přebohatou milost, kterou nás zahrnul… Amen. 

P: 286 Můj Pane, píseň vděčnosti 

 

 

 


