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3. 10. 2021 – Díkčinění 

1. čtení: Ž 67 
 
Píseň (Svítá): S255 – Plné ruce, plná ústa díků 
  
Základ kázání: Dt 16, 13-15 
  

Kázání: Milí shromáždění, 
 

v židovství je několik svátků, které zdůrazňují lidskou radost. 
Lidé se během nich mají radovat, veselit, v mírnějším slova smyslu 
„užívat si.“ Kromě svátku Sukkot – stanů – je takovým také svátek 
Púrím. Při něm se mají účastníci radovat dokonce tak moc, že 
nerozeznají Hamana od Mordokaje. Zřejmě také proto v knize Ester 
nenalezneme Boží jméno – aby ho náhodou někdo, rozradostněn 
vínem, nevyslovil se vším všudy. 

Tak i dnes křesťanské Díkčinění, řecky eucharistie. Dle Bible se 
měli účastníci radovat celý týden – z úrody humna, lisu, polí i dalších. 

Snad pochopitelně – mimo oblast pobřeží Středozemního moře 
je Israel spíš poušť, navíc hornatá. Každá úroda byla a je malým 
zázrakem. Stejně jako každý déšť. 

A tak se dnes i my vrátíme ke kořenům svátku Díkčinění – 
k vděčnosti za půdu a její plody. Za úrodu a jídlo a pití. Za bohatství a 
šíři jedlého na Hospodinově světě. 

Protože hned po kyslíku je potrava nejzákladnější potřebou 
k životu. Zdaleka ne jen lidskému. Bez vody člověk umírá během 
několika málo dní. Bez jídla během pár týdnů. 

Také proto Bůh zařídil, že je na světě co jíst a co pít. Že je na 
světě tolik vody a tolik jídla. V tolika různých podobách a chutích, 
abychom si mohli užívat, radovat se, veselit se. 

Tedy nejen přežívat. Biblická logika jde daleko za „nasycení 
biologických potřeb.“ Jídlo a pití nejsou pouhé zdroje přežití. Nejsou a 
nemají být jen nezbytností chránící před smrtí. Jsou také příležitostí 
ke společenství, k rozhovoru, ke sdílení, k blízkosti až intimitě, 
k radosti a smíchu. K radosti a smíchu a veselí sdíleným, tedy 
dvojnásobným. A tak velkým důvodem ke každodenní vděčnosti. 
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I radost a veselí se však mohou snadno stát hříchem. Přílišným 
hlukem a dalšími bezohlednými projevy vůči ostatním živým tvorům. 
Mohou se stát hlavním smyslem života i náboženství. Zejm. kruhy 
charismatické a letniční usilují hlavně se radovat, hlavně se věnovat 
radostným biblickým oddílům. Až se toho přejídají, až jim leze 
krkem. Obvykle dost rychle. Protože jen na radosti život stavět nelze. 
Život není zdaleka jen o veselení se. 

Tak i v židovství jsou svátky radosti a vděčnosti a hlaholu 
vyvažovány svátky vyznání vin, pokání, smutku – např. Jom kippur. 
Trochu jako Velký pátek a neděle vzkříšení během Velikonoc patří 
neoddělitelně k sobě. 

Biblická tradice se však soustředí při předpisu svátku radosti a 
veselí na něco jiného. Idiocie lži, že všechno je, nebo dokonce má být, 
hlavně radost a štěstí, včetně Boha a Bible a náboženství a lidského 
života je Bibli naprosto cizí. Bible se raději soustředí na to, pro koho 
Boží svátky jsou. A tak, pro koho nejsou. 

Tak i předpis o svátku úrody možná překvapil, ačkoli 
ekumenický překlad tu nejožehavější skupinu schoval do nepřesného 
překladu. Slavnosti Sukkot, jako v podstatě všech biblických svátků, 
se mohou účastnit všichni. Všichni jsou zváni slavit Pesach a Šabat i 
Sukkot. 

Tak jsou ke slavnosti úrody, k radosti a vděčnosti za Boží milost 
jídla a pití zvány k dospělým také děti. Ale také otroci a otrokyně. 
Také lévijci, tj. kněží a pečovatelé o chrám a náboženské obřady. 
Dokonce i sirotkové a vdovy se mají radovat – alespoň během 
Sukkotu. Také pro ně má toto slavení trvat týden. 

A dokonce, podle ekumenického překladu, i bezdomovec. 
Vzhledem k ostatním skupinám nakonec vlastně asi nepřekvapuje. 
Navíc uvedení bezdomovce působí velmi moderně. Avšak hebrejský 
text zve ke slavení i tohoto svátku mnohem překvapivější skupinu: 
gér. Česky: Poutníci. 

Tedy ti, kteří jsou na cestě. Tj. ne hlavně lokální bezdomovci, 
které možná už i známe. Ale zcela cizí. Naprosto neznámí lidé. Navíc 
se tímto slovem obvykle popisují lidé „na cestě,“ protože prchající 
před hlubokým utrpením – před válkou, hladomorem, morem a 
dalšími hrůzami. 
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Tedy kdepak bezdomovci, cizinci! Dokonce lze přeložit jako 
cizáci. Kteří se navíc dost možná jen na chvilku zastaví a půjdou dál. 
Nebo zpátky domů. Dobrota vůči nim a věnování jim části úrody 
během týdenního veselí tak nemá vůbec žádný rozměr „investice.“ 
Vůbec nemá jít o to, že se z nich snad, možná stanou prospěšní 
členové naší komunity nebo společnosti. Nebo dokonce náboženství. 
Mají se radovat během eucharistie, česky Díkčinění, ačkoli z toho 
„my“ nebudeme nic mít. Ani naše komunita nebo společnost. Tedy až 
na rozdávání Hospodinova požehnání, radosti a dobra. 

I naprostí cizáci jsou tedy zváni k radosti a veselí nad úrodou. 
Nad úrodou na níž nehnuli prstem. Na níž se nenamáhali a nedřeli na 
ní. A mají dostávat – zadarmo, aby se týden mohli radovat spolu 
s místními. Jak novozákonně to nám, křesťanům, možná zní. A přitom 
jde o jeden z nejstarších židovských svátků! 

Tím silnější je tento detail, když půjdeme v překladu z roviny 
základní do hlubší: Ten putující cizák je takřka jistě gój. Tj. ne-žid. 
Není ani součástí našeho náboženství. A tak je, ve starověku jistojistě, 
vyznavačem náboženství jiného. Ve starověku jistojistě dokonce 
polytheistického. Tedy i vyznavač mnohobožství, věřící dle mytologie 
řecké nebo asyrské, praktikující kulty plodnosti kenaanské či modlící 
se ke kočkám a slunci jako Egypťané, je pozván účastnit se svátku 
Sukkot. Svátku Díkčinění. Řecky: Je zván, aby se bez ostychu účastnil 
eucharistie. 

Což už může snadno zarazit. Tím spíš v průhledu starověkého 
Israele. Ale toho se také dotýká i ten žalm 67: Nechť se Boha bojí 
všechny dálavy země. Protože země vydala své plody z Božího 
požehnání (v. 7-8). Stejně jako i ten žalm jednoznačně řekne: Boha 
chvalte všichni lidé. 

Lidé se tedy nemají Boha bát, protože je Všemohoucí nebo 
Vševědoucí. Ale protože dopřává své požehnání už v jídle a pití. 
Všem. V širokém bohatství množství i druhů a chutí. Boha se mají lidé 
bát, protože je tak dobrý, že takřka rok za rokem dopřává úrodu 
z polí i stád a vinic a moří a sadů dalších zdrojů.1 A pak dokonce chce, 
abychom k této radosti a slavnosti přibírali ty, kteří na ni nehnuli 

                                                 
1
 I dnes je jídla na světě dost pro všechny – co vyhodí jen západní svět je víc, než kolik 

potřebují hladoví na celé planetě. 
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prstem. Protože utíkají před válkou, nemocemi, smrtí, 
pronásledováním. Kteří jsou jiné národnosti a etnika. Jiné 
společenské i ekonomické třídy. Kteří jsou jiného, dokonce 
neskloubitelného, náboženského vyznání. 

To vlastně je docela strašidelné… 
Jako může strašidelně působit závěrečná věta předpisu svátku 

Sukkot: Příkaz radovat se. Právě v ekumenickém překladu trochu 
zvláštní, ale již kraličtí přesně a výstižně: A tak budeš veselý. 

Tedy oznamovací věta. Prostě to tak bude, že se budeš radovat a 
veselit. V hebrejštině dokonce: A budeš jistě veselý. Dokonce je 
možné přeložit toto oznámení jako: A budeš pouze veselý. Protože 
máte, lidé, trápení a starostí víc než dost. Budete se jen radovat. Ten 
týden slavnosti úrody a sklizně.  

Jen radovat, když z mojí námahy budou jíst cizinci, pohané, 
uprchlíci, migranti a další sběř? Když z darů mé půdy a mé práce 
budou jíst moji otroci a otrokyně? Když z mého požehnání budou mít 
radost a užitek vdovy – které si dost možná za svou situaci můžou 
samy? 

Ano! 
A ještě z toho budeš mít radost. Ne příkazem. Božím 

oznámením objektivní pravdy světa. Budeš se týden radovat také 
z toho, že rozdáváš z Božího požehnání. Protože ani půda ani co z ní 
vyrostlo, nejsou hlavně tvou zásluhou. To všechno rostlo dávno před 
tím, než vůbec byl nějaký člověk! 

Že je půda, dokonce kvalitní a dobrá, ze které znovu a znovu 
vyrůstá tolik dobrého, je Boží zásluha. Že něco vyroste – to dává Bůh, 
ne člověk. Kromě 1Kor 3, 6 si přece i dnes snad každý rok zemědělci 
stěžují, jak bude úroda problematická… 

A tak se z toho budeš radovat. Že Bůh je takovýhle. Že není 
svévolný, ale stále znovu činí dobro. Ačkoli nemusí, nikdo a nic ho 
nenutí a ani nutit nemůže. A nebudeš se radovat sám, ale i s těmi 
nejpotřebnějšími a nejcizejšími. Protože tak štědrá je Boží 
spravedlnost a Hospodinovo požehnání. 

Amen. 
 

Píseň: 640 – Noc odchází a svítá den 


