Pavel Kostečka – Desátkový systém jako projev vděčnosti

přepis kázání z 30.9.2017

Je mnoho způsobů, jak „uchopit „ vděčnost. Podívejme se na některé biblické postavy a jejich způsob projevů
vděčnosti.
M.Luther – procházel se, když náhle přišla bouře. Měl velký strach o svůj život a proto slíbil Bohu, že pokud
přežije, stane se mnichem a bude Pánu sloužit. To dodržel.
Jákob – díky matčiným a svým úkladům musel opustit domov a cesty zpět se bál. Ve snu mu byl zjeven žebřík
a Jákob dal podobný slib.
1Moj 28,20.-22.
20 Jákob se tu zavázal slibem: "Bude-li Bůh se mnou, bude-li mě střežit na cestě, na niž jsem se vydal, dáli mi chléb k jídlu a šat k odívání
21 a navrátím-li se v pokoji do domu svého otce, bude mi Hospodin Bohem.
22 Tento kámen, který jsem postavil jako posvátný sloup, stane se domem Božím. A ze všeho, co mi dáš,
odvedu ti poctivě desátky."
Slíbil, že pokud ho Bůh ochrání a navrátí zpět domů,pak:
1. Bude Hospodin jeho Bohem
2. Kámen, který postavil jako sloup, bude místem Božím
3. Bude obětovat část peněz – desátek
Desátkový systém v Bibli
3Moj 27,30.-33.
30 Všechny desátky země z obilí země a z ovoce stromů budou Hospodinovy; jsou svaté Hospodinu.
31 Jestliže si však někdo přeje vyplatit něco ze svého desátku, přidá pětinu obnosu navíc.
32 Každý desátek ze skotu a bravu, každý desátý kus, který při počítání prochází pod holí, bude svatý
Hospodinu.
33 Nebude se prohlížet, je-li dobrý či špatný, a nezamění se za jiný; jestliže jej pak přece zamění, bude ten
i onen svatý. Nesmí být vyplacen."
Lidé mohli provést směnu, pokud chtěli nebo nemohli dát desátek.
4Moj 18,20.-32.
20 Hospodin řekl Áronovi: "V jejich zemi nebudeš mít mezi nimi dědictví ani podíl. Tvůj podíl i tvé dědictví
uprostřed Izraelců jsem já.
21 Léviovcům dávám v Izraeli za dědictví všechny desátky za jejich službu, neboť oni konají službu při stanu
setkávání.
22 Izraelci ať se už ke stanu setkávání nepřibližují, aby se neobtížili hříchem a nezemřeli.
23 Službu při stanu setkávání budou konat pouze lévijci; sami budou odpovědni za každou svou nepravost.
To je provždy platné nařízení pro všechna vaše pokolení. A nebudou mít uprostřed Izraelců dědictví.

24 Zato dávám lévijcům za dědictví desátky Izraelců, které pozdvihují k Hospodinu v oběť pozdvihování.
Proto jsem jim řekl, že nebudou mít uprostřed Izraelců dědictví."
25 Hospodin promluvil k Mojžíšovi:
26 "Mluv k lévijcům a řekni jim: Když převezmete od Izraelců desátky, které vám od nich dávám do
dědictví, budete z nich pozdvihovat v oběť Hospodinu desátý díl z desátku.
27 To vám bude uznáno za vaši oběť pozdvihování, jako by šlo o obilí z humna a o šťávu z lisu.
28 Tak budete pozdvihovat také vy oběť pozdvihování Hospodinu, totiž ze všech svých desátků, které od
Izraelců přijmete, a z nich odevzdáte Hospodinovu oběť pozdvihování knězi Áronovi.
29 Ze všech darů vám náležejících budete pozdvihovat každou oběť pozdvihování Hospodinu, svatý díl ze
všeho nejlepšího.
30 Dále jim řekneš: Když budete pozdvihovat to nejlepší z nich, bude to lévijcům uznáno jako výtěžek z
humna a lisu.
31 Smíte to jíst spolu se svými rodinami kdekoli, neboť to je vaše mzda za vaši službu při stanu setkávání.
32 Neobtížíte se hříchem, když z toho budete pozdvihováním oddělovat to nejlepší, neznesvětíte svaté
dary Izraelců a nezemřete."

5Moj 12,11.+12.
11 potom na místo, které si vyvolí Hospodin, váš Bůh, aby tam přebývalo jeho jméno, budete přinášet
všechno, co vám přikazuji: své zápalné oběti a oběti svých hodů i desátky a oběť pozdvihování svých rukou
i všechno nejlepší ze svých záslibných darů, které jste Hospodinu přislíbili.
12 Budete se radovat před Hospodinem, svým Bohem, vy i vaši synové a vaše dcery, vaši otroci a vaše
otrokyně i lévijec, který žije v tvých branách, protože nemá mezi vámi podíl ani dědictví.

5Moj 14,22.-29.
22 Budeš odvádět desátky z veškeré úrody své setby, která každoročně na poli vyroste.
23 Na místě, které si on vyvolí, aby tam přebývalo jeho jméno, budeš jíst před Hospodinem, svým Bohem,
desátky ze svého obilí, moštu a čerstvého oleje i prvorozených kusů svého skotu a bravu, aby ses učil bát
Hospodina, svého Boha, po všechny dny.
24 Kdybys měl dlouhou cestu a nemohl je donést, protože místo, které vyvolí Hospodin, tvůj Bůh, aby tam
spočinulo jeho jméno, bude od tebe vzdáleno, až Hospodin, tvůj Bůh, ti požehná,
25 směníš je za stříbro, stříbro zavážeš, vezmeš do ruky a půjdeš na místo, které si Hospodin, tvůj Bůh,
vyvolí.
26 Tam koupíš za to stříbro všechno, po čem zatoužíš, skot, brav, víno, opojný nápoj, cokoli budeš chtít, a
budeš jíst před Hospodinem, svým Bohem, a radovat se i se svým domem.
27 Ani lévijce, který žije v tvých branách, nenecháš opuštěného, protože nemá s tebou podíl ani dědictví.
28 Každého třetího roku odneseš všechny desátky ze své úrody toho roku a složíš je ve svých branách.

29 I přijde lévijec, protože nemá s tebou podíl ani dědictví, a bezdomovec, sirotek a vdova, kteří žijí v tvých
branách, a budou jíst dosyta, aby ti Hospodin, tvůj Bůh, žehnal při každé práci, kterou bude tvá ruka konat.

Hospodin chce, abychom měli dostatek a mohli dávat. Uvědomme si, z čí ruky máme dostatek, máme zdraví,
máme peníze a desátek je nabádáním, abychom na to nezapomněli.

