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Dt 26,1-3.10-13a.15-16 

Až přijdeš do země, kterou ti Hospodin, tvůj Bůh, dává do dědictví, a obsadíš ji a usadíš se v 

ní, vezmeš z prvotin všech polních plodů, které vytěžíš ze své země, kterou ti dává Hospodin, 

tvůj Bůh, vložíš je do koše a půjdeš k místu, které vyvolí Hospodin, tvůj Bůh, aby tam 

přebývalo jeho jméno. Přijdeš ke knězi, který tam bude v těch dnech, a řekneš mu: „Vyznávám 

dnes Hospodinu, tvému Bohu, že jsem vstoupil do země, o které přísahal Hospodin našim 

otcům, že nám ji dá.“… Nyní tedy, hle, přinesl jsem prvotiny z plodů role, kterou jsi mi dal, 

Hospodine.“ A postavíš koš před Hospodina, svého Boha, a pokloníš se před Hospodinem, 

svým Bohem. Budeš se radovat ze všeho dobrého, co dal Hospodin, tvůj Bůh, tobě a tvému 

domu, ty i lévijec i bezdomovec, který bude mezi vámi.  Když pak třetího roku, v roce desátků, 

odvedeš všechny desátky ze své úrody a dáš je lévijci, bezdomovci, sirotku a vdově, aby jedli v 

tvých branách a nasytili se, řekneš před Hospodinem, svým Bohem: „Vynesl jsem z domu, co 

bylo svaté, a dal jsem to lévijci a bezdomovci, sirotku a vdově, zcela podle tvého příkazu, který 

jsi mi dal… Shlédni ze svého svatého obydlí, z nebes, a požehnej svému izraelskému lidu i 

půdě, kterou jsi nám dal, jak jsi přísežně slíbil našim otcům, tu zemi oplývající mlékem a 

medem.“ Dnešního dne ti Hospodin, tvůj Bůh, přikazuje, abys dodržoval tato nařízení a 

právní ustanovení. Budeš je bedlivě dodržovat celým svým srdcem a celou svou duší.  

Přátelé v Kristu, sestry a bratři, 

 

dnes trochu netradičně. Začali jsme připravovat náš sborový rozhovor o salárech, darech a sborových 

příjmech. Je zřejmé, že nejde jen a předně o to, že rostou náklady a povinné odvody sboru. Že se jedná 

o vztah k Bohu a ke sboru. Že se tedy jedná o naši víru. Že sounáležitost se sborem, spoluzodpovědnost 

za jeho život a budoucnost, které se projevují ochotou štědře dávat, je věcí naší víry. Proto kéž se nám 

stanou východiskem našeho rozhovoru tři kázání k tomuto tématu. Dnes tedy tento cyklus otvíráme. Jak 

jinak, než pohledem a inspirací ze Starého zákona, z praxe Božího lidu Izraele, která v lecčems přetrvala 

až do doby novozákonní církve. A leckde taky do praxe i současné církve. Děti v nedělní škole dnes 

začnou pohledem k nejhlubším kořenům naší víry, že dál přece nejdeme sami. I my dnes pohlédneme 

pro inspiraci ke kořenům biblické víry, která se mj. projevuje svobodným a štědrým dáváním. 

 

Zvolil jsem k tomu napoprvé 26. kapitolu 5. knihy Mojžíšovy. Setkávají se tady dvě hodně staré tradice 

a bohoslužebné praxe. Přinášení tzv. prvotin, prvních, nejlepších dílů úrody, a desátků, tedy desetiny 

z toho, co člověk měl. Ale jak měl? Vydělal, získal, dostal, urodilo se mu? Nejde právě o to? Jaký pohled 

a přístup k tomu se tady Božímu lidu připomíná?  

 

Až přijdeš do země, kterou ti Hospodin, tvůj Bůh dává …, vezmeš z prvotin všech polních plodů, které 

vytěžíš ze své země, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh… To je to první. Připomínej si a připomínejme 

si, komu patří země, na které je ti dopřáno žít, se vším, co je na ní. Co na ní a z ní získáš, vypěstuješ, 

vytěžíš, vyděláš. Všechen ten prostor a výtěžek tvého živobytí je Boží dar a projev jeho dobroty a 

věrnosti. Hospodinova je země se vším, co je na ní. To přece není jen vyznáním Izraele. To východisko 

víry a vděčnosti je nám inspirací. A právě i ta praxe, že to lid Boží má dávat najevo přinášením před 

Hospodina částky toho darovaného a získaného. Nemáme snad i naše saláry a dary nahlížet jako projev 

a součást naší bohoslužby? 

 

Co dalšího tady s tím souvisí? Že ty prvotiny a desátky jsou spojeny s vyznáním. Jsou projevem vyznání 

víry. Přijdeš ke knězi, který tam bude v těch dnech, a řekneš mu: „Vyznávám dnes Hospodinu, tvému 

Bohu, že jsem vstoupil do země, o které přísahal Hospodin našim otcům, že jim ji dá.“ Když pak kněz 

postavil přinesený díl úrody před oltář Hospodina, následuje jedno z nejstarších vyznání Izraele: že 

Hospodin se ujal hrstky zotročených, vysvobodil nás z Egypta, a dal nám tuto zemi, oplývající tolikerým 

dobrým. A to vyznání končí: Nyní tedy, hle, přinesl jsem prvotiny z plodů role, kterou jsi mi dal, 

Hospodine.“ Nemáme snad i my důvod děkovat spolu s tím vším, co můžeme mít i získávat, za svobodu 



v zemi, v níž můžeme žít? I za svobodu v Kristu, z níž můžeme žít, za všech okolností nově? Nesouvisí 

i naše dávání s vyznáním? 

 

To další pro nás podnětné zní vzápětí: Budeš se radovat ze všeho dobrého, co dal Hospodin, tvůj Bůh 

tobě a tvému domu, ty i lévijec i bezdomovec, který bude mezi vámi. Hospodin si tedy nepřeje, aby to 

dávání bylo nějakou vynucenou obětí. Ani pro něho, ani třeba v našem případě, protože už nám ve sboru 

teče do bot a jinak tu za chvíli sbor nebude. Tady zní něco jiného. Bůh chce, abychom se radovali, 

abychom se ze všech jeho darů radovali. A vlastně nám to, co přinášíme a dáváme, v téhle radosti vrací.  

 

Ale s tím úzce souvisí i to další, co odtud slyšíme. Že ty naše částky ze všeho, co dostáváme, a radost 

z nich, se mají týkat i těch, kteří nemají to, co my. Ať už se toho vzdali dobrovolně, ve službě Bohu jako 

lévijci, anebo nedobrovolně nebo z jiných důvodů, třeba jako bezdomovci mezi námi. Proto ve starém 

Izraeli měli ještě zvláštní praxi desátků, které se každý třetí rok odevzdávaly takovým lidem. To tady 

čteme: Když pak třetího roku, v roce desátků, odvedeš všechny desátky ze své úrody a dáš je lévijci, 

bezdomovci, sirotku a vdově, aby jedli v tvých branách a nasytili se, řekneš před Hospodinem, svým 

Bohem: „Vynesl jsem z domu, co bylo svaté, a dal jsem to lévijci a bezdomovci, sirotku a vdově, zcela 

podle tvého příkazu, který jsi mi dal…“ Je to jedno z krásných svědectví Písma, že Pán Bůh svou péčí 

pamatuje na všechny, a zvlášť mu leží na srdci takoví, kteří jsou tady jmenováni. A že výslovně chce, 

aby z toho, co náleží jako projev naší úcty a vděčnosti jemu, bylo pravidelně pamatováno na tyto lidi. 

Nám to, myslím, říká dvojí. Jednak, že i my máme ve svých sbírkách, salárech a darech pamatovat na 

takové lidi. Řeknete, copak na celocírkevních sbírkách na tyto účely neodvádíme dost? OK. Ale zvažme, 

že nedělní sbírky původně nejsou pro potřeby sboru, ale právě pro chudé a potřebné. Třeba se nám časem 

podaří i na ně ještě víc myslet. A druhá věc je, že do našich salárů a darů zřejmě máme počítat i všechny 

naše solidární dary mimo sbor. 

 

Bratři a sestry, na závěr dnes ještě dva podněty z tohoto oddílu Bible.  

 

První: že takováto praktická bohoslužba opravňuje prosbu o Boží požehnání. Shlédni ze svého svatého 

obydlí, z nebes, a požehnej svému izraelskému lidu i půdě, kterou jsi nám dal… Myslím, že i my si to 

uvědomujeme a potřebujeme znovu dobře uvědomit. Že „bez tvého požehnání, marné naše počínání“, 

jak zpíváme v jedné Komenského písni. Žádné naše saláry a dary nás nevytrhnou ani nezachrání. 

Protože bez Boží milosti a požehnání, nemůžeme dál žít ani v této zemi ani v tomto sboru. Ale když 

bereme jeho vůli i naši víru a naše vyznání vážně, můžeme o jeho dobrotivé shlédnutí a požehnání 

s důvěrou prosit a očekávat je. 

 

A to druhé, co tu na závěr zaznívá? Aby Boží lid a každý v něm tohle dodržoval celým svým srdcem a 

celou svou duší. Tak bude Hospodin tvým Bohem a vy budete jeho zvláštním lidem. Ano, je to vlastně 

slavnostní obnovení smlouvy mezi Hospodinem a jeho lidmi. Tak je to vlastně celé výzvou, aby se 

Izraelci vrátili ke smlouvě. Podobně jako pro nás, když můžeme znovu dnes jít ke svaté večeři Páně.  

 

Proto i tohle dnešní kázání nemá rozhodně vyznít tak, že ode dneška všichni máme začít platit desátky. 

Ale kéž vyzní jako podnět a inspirace k tomu, abychom i my své příspěvky a dary nahlíželi ještě jinak, 

z gruntů jinak. 

 

 A díky Bohu, může to všechno vyznít v nové pozvání milosti. K praktické úctě a vděčnosti. K radosti 

z Boží dobroty a solidarity. K návratu do nové smlouvy. 

 

Chvíle ticha 

 

 

Modleme se: 

Vše dobré a potřebné, co máme a dostáváme k životu, i všechno to krásné k tomu navíc, dáváš nám Ty, 

Pane Bože. Nepřestáváš a nepřestaneš to dávat ze svého milosrdenství, ze své dobroty a věrnosti. 

Děkujeme, že jsme si to mohli dnes z Písma nově uvědomit. Ale taky že i po nás chceš, abychom tuhle 



víru a vděčnost, tohle vyznání, projevovali. Úctou před Tebou a vědomou ochotou dávat. Aspoň částku 

z toho, co Ti patří. A čím ty stejně myslíš zase na nás. A zvlášť na ubohé a potřebné lidi. 

Vyznáváme, že nám takový úcta, poslušnost a vědomá ochota dávat nejsou vlastní ani hned po chuti. 

Dlužíme dost v takové praktické víře, zodpovědnosti, solidaritě i lásce. Tobě, konkrétním bližním, i 

sboru a církvi. Potřebujeme a chceme se v tom ještě měnit. Proto prosíme: „Pane, smiluj se nad námi“. 

 

Slova milosti:  

Jestliže vyznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás 

od každé nepravosti. Amen. 

 

P: 358  Dnes k svému stolu zve nás Pán 

 

 

 


