
Kladno 1.3.2015  strana 1 

Lukáš 18:11  Farizeus se postavil a takto se sám u sebe modlil: `Bože, děkuji ti, že nejsem jako ostatní lidé, vyděrači, 
nepoctivci, cizoložníci, nebo i jako tento celník. 
12  Postím se dvakrát za týden a dávám desátky ze všeho, co získám.´ 
13  Avšak celník stál docela vzadu a neodvážil se ani oči k nebi pozdvihnout; bil se do prsou a říkal: `Bože, slituj se 
nade mnou hříšným.´ 
14  Pravím vám, že ten celník se vrátil ospravedlněn do svého domu, a ne farizeus. Neboť každý, kdo se povyšuje, 
bude ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen." 
 
 
DESÁTKY, DARY A OBĚTI 
 
EXKURZ DO HISTORIE 
dávání desátků (desátý dl ze všeho, co člověk měl) bylo náboženským zvykem u Izraele, ale i u dalších semitských 
národů. V Egyptě např. odváděli dvojnásobný desátek, tedy 20% faraonovi  (Gen 47,24). 
 
IZRAEL 
co 

 každé desáté zvíře (majitel odpočítával každé desáté zvíře, které vcházelo na pastvu, tak nemohl dát 
nemocné -Lev. 27,32) 

 obilí, zeleninu a ovoce mohl prodat a donést peníze navýšené o 5% (celkově tedy 10,5%) 

 sedmý rok byl bez desátků... ale někteří židé často v přemíře snaživosti, aby udělali dojem, i tento rok 
okázale desátky dávali 

 
kde a komu 

 desátky přinášeli do Jeruzaléma (místa, kde přebýval Hospodin - Dt. 12,5-17) 

 předávali je levijcům (Num.18,21 a dál) 

 každý třetí rok odváděli desátky v městě bydliště (Dt. 14,28 a dál) ale i tehdy měli povinnost jít do 
Jeruzaléma do chrámu na bohoslužby (Det. 26,12 a dál) 

 LEVIJCI neměli podíl na rozdělení země, a proto žili z toho, co přinesli lidé, ale zároveň 10% toho 
nejlepšího co dostali dávali Hospodinu, prostřednictvím kněze. (NU 18,26-28; Neh. 10,39) 

 
k čemu sloužily desátky 

 k obživě Levijcům (Levijci, potomci Árona, oddělení ke službě Hospodinu, v historii Izraele se měnilo jejich 
postavení, např. v době Mojžíše měli na starosti stánek setkávání, obětní bohoslužby, ale také přenášení 
stánku, schrány, všeho materiálu, v době Samuele měli ohromný vliv, byli vládnoucí třídou, za Davida byli 
rozděleni do několika tříd, měli na starost chrám, technické věci, pomáhali  kněžím...) 

 desátky byly také pro sociálně slabé, vdovy a sirotky... právě desátky odvedené třetí rok, v místě bydliště k 
tomuto sloužily 

 
motiv 

 povinnost - vše patří Hospodinu, země na které roste obilí, pase se do dobytek, a tak bylo třeba dát 
Hospodinu výplatu, nájem (Lev. 27,30-33). A na oplátku Hospodin žehnal... 

 vděčnost - za přijaté dary od Hospodina  (Gen 28,20-22 - Jákob v Bethel) 
 
Samotné předání desátku v Jeruzalémě byla slavnost. To nebylo jako dnes, když na poslední chvíli dáme v bance 
příkaz k zaplacení daní, a bolí nás z toho srdce, kolik jsme museli dát státu.... 
 
Byla to radostná událost, spojená s jídlem a pitím spolu s Levijci, kterým byly desátky předány. (Deut. 12,7+12) 
 

Deuteronomium 12:6-7  Tam budete přinášet své zápalné oběti a oběti svých hodů i desátky a oběť 
pozdvihování svých rukou, záslibné a dobrovolné dary i prvorozené kusy ze svého skotu a bravu.  Budete tam jíst 
před Hospodinem, svým Bohem, a vy i váš dům se budete radovat ze všeho, k čemu jste přiložili ruku, v čem ti 
požehnal Hospodin, tvůj Bůh. 
10 -12 Ale až přejdete Jordán a usadíte se v zemi, kterou vám přiděluje do dědictví Hospodin, váš Bůh, až vám dá 
odpočinutí ode všech vašich okolních nepřátel, takže budete sídlit bezpečně,  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.  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. 
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(proto také sbírka na bohoslužbě je slavnostní okamžik, kdy můžeme dát z vděčnosti Hospodinu něco z toho, co 
díky jeho milosti a požehnání máme. Líbí se mi, jak děti dávají do košíčku je to pro ně důležité, vysvětlujte jim 
motiv... a je jedno jestli je sbírka na domácí Hospic - tedy pomoc umírajícím, nebo na vdova, sirotka, nebo na 
rekonstrukci budovy, či podporu nějakého služebníka, na tábor pro děti, nebo na společný oběd  - to vše je oběť, 
dar Hospodinu!) 
Afrika - svědectví bratra, při bohoslužbě zněly písně a lidé tančili dopředu a dávali dary... s radostí, z vděčnosti... 
 
 
DAR 
hebrejština má asi 15 výrazů pro dar. 
Od obchodní transakce (viz prodej pole Abrahamovi k pohřbení Sáry - Efrom Chetejský ho dává jako dar a 
Abraham mu dává 400 šekelů stříbra...) 
nebo dar z vděčnosti za vykonanou službu (zde je nebezpečí úplatku, proti kterému bojují proroci) 
dar králi - což je v podstatě daň (vypadá to jako něco dobrovolného, ale často to bylo tvrdě vymáháno) 
dar potřebnému člověku (nebo jeho okolí které mu pomáhalo - milosrdný Samařan zaplatil hostinskému dva 
denáry a rozhodl se doplatit, co bude třeba - dar neznámému okradenému a zbitému poutníkovi 
dar rodičům, dětem - starost o ně,  praktická pomoc, např. v nemoci, ve stáří... 
známe slovo korbán - dar Hospodinu,  toto slovo zmiňuje PJ, když vytýká farizeům, že to, co by měli dát otci, nebo 
matce prohlásí za dar Hospodinu, a tak zabijí dvě mouchy jednou ranou. Dají Bohu co měl dostat táta, a táta nemá 
nic, musí to přijmout, Bůh je důležitější... např.  
dar blízkým z lásky, jako výraz toho, že si jich vážíme, milujeme, jsme za ně vděční, oceňujeme 
dar Hospodinu - něco navíc nejen to co jsem povinen - desátek, ale něco, čím chci vyjádřit svou lásku k němu. 
Příkladem je Marie, která pomazala drahocenným olejem nohy Pána Ježíše (Jan 12) 
 

Dar není desátek. Desátek je něco samozřejmého, dar je něco navíc, t už ho dáme člověku, nebo Hospodinu. 
 
 
OBĚŤ 
i ta může směřovat buď k člověku, nebo k Bohu, ale je to DAR který nás něco stojí. 
Zde nemám na mysli oběť jeho rituální náboženský úkon,  ale je to cokoliv co se rozhodneme dát, nebo udělat pro 
Hospodina z lásky a z vděčnosti i když víme, že nás to bude mnoho stát. 
Není to něco, co Bůh požaduje, je to moje rozhodnutí, které se ale Bohu líbí, protože vypovídá o hloubce. 
Co nic nestojí, za nic nestojí.... - Boží milost, odpuštění, láska, pokoj, radost, přátelství, vedení, ochrana - to vše jsou 
věci, které jsou pro nás cenné. A pokud se rozhodneme Bohu něco obětovat jako výraz vděčnosti, lásky - pak se to 
Bohu líbí. 
Nemůže v tom být vypočítavost.  Pokud si myslím, že si tím Boha postavím na svou stranu, pak takovou oběť 
Hospodin nepřijme. To by nebyla oběť, to by byl úplatek, a to se Bohu hnusí! 
 
Nevím co by mohlo být naší obětí. To totiž nemusí být finanční prostředky. Obětí může být, když se rozhodneme 
vypnou TV, internet, mobil, odložit knihy, filmy, hudbu vzít Bibli, jít do svého pokoje, zavřít za sebou dveře (nebo jít 
do lesa, či na pusté místo) a prožít čas s Bohem, Modlitba, Bible, soustředění jenom na něj. 
V naší uspěchané době to je mnohdy oběť, musíme se k tomu dokopat, ne z povinnosti, ale z lásky. Z niterné 
potřeb být blízko Bohu. Věřím, že si této oběti Bůh váží.  
 
A vidíte i zde může být problém - dvě nebezpečí... 

1. měl bych to udělat... tedy to nutkání "musím" bylo by dobré - ať už proto, aby to viděli lidé (jako modlitby 
farizeů na ulici) a nebo abych udělal dojem na Boha. 

2. zanedbat vlastní rodinu s tím, že musím dát čas Bohu. To by byl korbán...  
Chtěl jsem s Tebou být, udělat si hezké odpoledne, popovídat si, ale musím se modlit... to je pokrytectví! 
Oběť je zříct se toho co mám nejraději, v tu chvíli to odložit a dát čas Bohu. Ne práce, rodiny, církve, služby 
potřebným.... ale spíš koníčkům, zájmům, nicnedělání, svému pohodlí, pivku s kamarády, koukání na 
fotbal, nebo seriál, brouzdání po netu, a obětovat teto čas pro Boha. 

 
Ano, mohou to být i finance, nebo věci. Ne proto, že je již nepotřebuj, nebo i že mi překáží (to je dobročinný bazar),  
ale proto že se rozhodnu jimi udělat radost druhým. 
Oběť mi nepřinese viditelný užitek. Není to obchod. Já něco obětuji a Bůh mi dá dvakrát víc. Je to jako když dáte 
velkou sumu na anonymní sbírku a to tak, aby vás nikdo neviděl, aby nikdo nevěděl že je to od vás, a zříkáte se 
práva kontroly jak byly tyto finance využity. Je to riziko, ale jestliže něco obětuji, je to jakoby to neexistovalo. Oběť 
shořela, nic z ní nezbylo, nemělo to racionální ekonomické zhodnocení, protože to bylo pro Boha.  
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Oběť vždycky něco stojí, a vždy je určena Bohu, i když vnějšně se může týkat člověka (pomoc, čas, zájem, finanční 
podpora - např. Uhlíkovi), projektu (finance, čas, propagace, podpora), církve (obdaruji bez podmínky rozhodovat), 
a je na Bohu co s tím udělá. A věřte mi, že Bůh si Váš čas, nebo prostředky dokáže ohlídat. Dokonce lépe, než 
bychom to udělali my. (Někdy je pro nás největší oběť, důvěřovat Bohu, že naše oběť nebyla zbytečná...) 
Oběť vždycky něco stojí, ale není to desátek... 
 
 
DESÁTEK 10% - jako princip 
pokud pročítáme biblické texty vidíme, že toto nařízení dal Hospodin Mojžíšovi na Sinaji v rámci všech zákonů, 
příkazů a ustanovení. Platí to tedy jen pro Izrael? Co církev, také je povinna odvádět desátky? 
Už dávno před Mojžíšovým zákonem se Bible zmiňuje o desátcích. Jako by to bylo něco naprosto samozřejmého. 
Něco, co nemusel nařídit Hospodin, ale co vycházelo ze srdce těch, kteří milovali Hospodina. 
 
ABRAHAM 

Genesis 14:18  A šálemský král Malkísedek přinesl chléb a víno; byl totiž knězem Boha Nejvyššího. 
19  Požehnal mu: "Požehnán buď Abram Bohu Nejvyššímu, jemuž patří nebesa i země. 
20  Požehnán buď sám Bůh Nejvyšší, jenž ti vydal do rukou tvé protivníky." Tehdy mu dal Abram desátek ze 
všeho. 

 
JÁKOB  

 Genesis 28:20  Jákob se tu zavázal slibem: "Bude-li Bůh se mnou, bude-li mě střežit na cestě, na niž jsem se 
vydal, dá-li 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." 

 
V Egyptě byli Izraelci otroky, tam jim nepatřilo nic. Pak opustili Egypt, a dostávají od Hospodina nařízení, řád, aby 
mohli v zemi do které je vede fungovat. Jedním z jeho bodů (ne jediný) je i princip desátků.  
Všimněte si, jak je Hospodin velkorysý. Na zabezpečení společnosti mu stačí 10%. 
Náš stát chce 15% daně z přijmu, a k tomu sociální a zdravotní zabezpečení, a to nemluvím o DPH, spotřební dani, a 
dalších vymoženostech. Dokonce existuje i daň z přepychu...  
http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99epychov%C3%A1_da%C5%88 

 
Izrael to občas dodržoval, občas přeháněl (7. rok osvobození), ale často také nedodržoval. Pak Levité neměli z čeho 
žít, opouštěli chrám a neměl kdo sloužit Hospodinu, udržovat chrám, bylo to vždy součástí  duchovního úpadku. 
 
Pokud přišlo duchovní probuzení, vždy jedním z rysů, které ho charakterizovaly bylo obnovení desátků, darů a 
obětí. 
Např. za Chizkijáše, Nehemijáše atd. (Chizkijáš - 2 Paralipomenon 31; Nehemjáš 10) 
 
Známe také dobře výzvu Malachiáše: 
Malachiáš 3:8-12  Smí člověk okrádat Boha? Vy mě okrádáte. Ptáte se: »Jak tě okrádáme?« Na desátcích a na 
obětech pozdvihování.  Jste stiženi kletbou proto, že mě okrádáte, celý ten pronárod! 
10-12  Přinášejte do mých skladů úplné desátky. Až bude ta potrava v mém domě, pak to se mnou zkuste, praví 
Hospodin zástupů: Neotevřu vám snad nebeské průduchy a nevyleji na vás požehnání? A bude po nedostatku.  Kvůli 
vám se obořím na škůdce, aby vám nekazil plodiny země, abyste na poli neměli neplodnou vinnou révu, praví 
Hospodin zástupů.  Všechny národy vám budou blahořečit a stanete se vytouženou zemí, praví Hospodin zástupů." 
 
 
Nový Zákon 
o desátcích ve formě příkazu nikde nemluví. 
Ale mluví o štědrosti, o dávání, o oběti (a nejen finanční, celý náš život má být obětí pro Hospodina). 
V Jeruzalémě dávali vše co měli k nohám apoštolů, Pavel organizuje sbírky a vede k tomu, aby oddělili první den v 
týdnu (tedy ne na konci až co zbude, ale na začátku jako dar pro Boha)  

1 Korintským 16:1-2  Pokud jde o sbírku pro církev v Jeruzalémě, dělejte to podle pokynů, které jsem dal církvím 
v Galacii.  V první den týdne nechť každý z vás dá stranou, co může postrádat, aby sbírka nezačala teprve 
tehdy, až k vám přijdu. 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99epychov%C3%A1_da%C5%88
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NZ nesvazuje zákonem, neříká jak, kolik ale mluví o  ochotě - radosti, o tom, že pravá ruka nemá vědět co dělá levá, 
jde-li o dávání, o pomoci druhým... 

Matouš 6:3-4  Když ty prokazuješ dobrodiní, ať neví tvá levice, co činí pravice,  aby tvé dobrodiní zůstalo skryto, 
a tvůj Otec, který vidí, co je skryto, ti odplatí. 
 

2 Korintským 9:6-8  Vždyť kdo skoupě rozsévá, bude také skoupě sklízet, a kdo štědře rozsévá, bude také štědře 
sklízet.  Každý ať dává podle toho, jak se ve svém srdci předem rozhodl, ne s nechutí ani z donucení; vždyť 
`radostného dárce miluje Bůh´.  Bůh má moc zahrnout vás všemi dary své milosti, abyste vždycky měli dostatek 
všeho, co potřebujete, a ještě vám přebývalo pro každé dobré dílo, 

 

Pán Ježíš když hovoří k farizeům, komentuje jejich dávání desátků (často demonstrativně, na odiv) slovy:  
Lukáš 11:42  Ale běda vám farizeům! Odevzdáváte desátky z máty, routy a ze všech zahradních rostlin, ale 
nedbáte na spravedlnost a lásku, kterou žádá Bůh. Toto bylo třeba činit a to ostatní neopomíjet. 

To, že dáváte desátky je v pořádku, ale nezapomeňte, že to na co se máte ve svém životě zaměřit je spravedlnost a 
láska! (Mat. 23,23 ještě dodává:  právo, milosrdenství a věrnost.) 
Desátky tedy Pán Ježíš neruší, ty neopomíjejte - říká. Ty jsou samozřejmé.  Ale více než na desátky se zaměřte na 
milosrdenství, spravedlnost, věrnost, právo, lásku.  
 
 
Proč o tom všem hovořím? 
Stojíme v nové situaci. Nejde jen o rekonstrukci modlitebny a ekonomické propočty zda na to budeme mít. 
Jde i o odluku církve od státu... tedy placení kazatelů dnes a v budoucnu. Jak to církev zvládne? 
Závěr: pokud se rozhodneme dávat desátky, pak zvládneme rekonstrukci, provoz i plat kazatele.  
Nemusíme dělat závazky, slibovat kolik dáme, stačí princip desátků a Bůh požehná. Dá příležitost vydělat, získat, 
nakloní srdce lidí... 
 
Platy duchovních státem 
to bylo komunistické rozhodnutí. Ne proto, že by chtěla církvi přilepšit, ale aby na dní měla kontrol. Platy 
duchovních byly minimální, pod hranicí sociálního minima.  
Důsledek - Degenerace a úpadek církve - zvykli jsme si, že stát se postará (jak, to už nebyl pro mnohé církve 
problém... že duchovní živořili. Díky Bohu za CB, která valorizovala platy kazatelů...)  
Satanova lest se podařila! 
 
Restituce 
stát vrací co vzal. Podobně jako Kýros vrátil co vzal Nebúkadnezar... 

Ezdráš 1:7-11  Král Kýros také vydal předměty Hospodinova domu, které Nebúkadnesar odnesl z Jeruzaléma a 
dal do domu svého boha.  Perský král Kýros je předal správci pokladu Mitredatovi, aby je sečtené odevzdal 
judskému předáku Šéšbasarovi  Toto je jejich soupis: třicet zlatých obětních misek, tisíc stříbrných obětních 
misek, dvacet devět jiných misek,  třicet zlatých koflíků, čtyři sta deset náhradních stříbrných koflíků, tisíc jiných 
nádob.  Všech zlatých a stříbrných nádob bylo pět tisíc čtyři sta. 

 
 
 
Dávání desátků, darů a obětí má některé nebezpečí 

 zajistit si Hospodinovi přízeň 

 udělat na Boha (lidi, církev, společnost ) dojem - jak jsme duchovní 

 ale také dávání ignorovat, tedy podle Malachiáše: okrádat Boha 
 
Bůh chce, pokud Mu cokoliv dáváme: opravdovost, upřímnost, ochotné srdce. 
Bůh není byrokrat na Finančním úřadu, není ministr financí Božího království, není hospodář sboru CB... 
Jemu patří celá zem a každý z nás! 
Co máme, co jsme nedostali od něho? Schopnosti, možnosti, prostředky, materiál, nápady... 
 
Pro Hospodina je důležitý MOTIV 
povinnost   pronajímám si byt, platím nájem, je to má povinnost, pokud tak neudělám, ztratím možnost bydlení 
vděčnost rodiče (přátelé) mi umožní bydlet v jejich domě, bytu, nechtějí po mě nic, probuď to jen přijímám - 
sobecky, a nebo překypuji vděčností, a proto jim rád něco dám... vytváří se VZTAH 
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Oba tyto motivy Bible vidí jako správné. Ale to, z čeho se Bůh raduje je když pochopíme a prožijeme, že Desátky, 
dary a oběti nejsou povinnost, ale je to VÝSADA! 
 
Můžeme dávat Bohu, z vděčnosti, s radostí... za spasení, za Boží milost, za dědictví které máme v Ježíši... 
Jak říká Abakuk 

Abakuk 3:17  I kdyby fíkovník nevypučel, réva nedala výnos, selhala plodnost olivy, pole nevydala pokrm, z 
ohrady zmizel brav, ve chlévech dobytek nebyl, 
18  já budu jásotem oslavovat Hospodina, jásat ke chvále Boha, který je má spása. 

 
 
Rozhodnutí 

 dávám a budu pokračovat 
(někteří nedávají vůbec nic) 

 ano, domluvíme se doma a budu od tohoto měsíce dávat 10% ( = lidé víry) 
 ano, vyzkoušíme to - 3%, pak 5%, pak 8%, pak 10% (pragmatici) 

a možná, že pragmatici nakonec budou dávat 15%, 20%. (Bratr Koukol, majitel továrny LIDKA v Kutné Hoře  
dával 90% pro Boha) 

 mám svobodu, nebudu dávat nic - spasení tím neztratím, Boží milost není závislá na našich financích 
ale vypovídá to o mé lásce k Bohu 
 

 
K zamyšlení pro mne a pro vás na cestu domů: 
Velkou lásku projevuje ten, kdo si je vědom jak mnoho mu Bůh odpustil. Pro něj není žádná oběť nepřiměřená.  

Lukáš 7:47  Proto ti pravím: Její mnohé hříchy jsou jí odpuštěny, protože projevila velikou lásku. Komu se 
málo odpouští, málo miluje." 

 

Že by mi bylo málo odpuštěno? 
 
 
 
 
 
 
 

Biblické texty 
 
ABRAHAM Genesis 14:18  A šálemský král Malkísedek přinesl chléb a víno; byl totiž knězem Boha Nejvyššího. 
19  Požehnal mu: "Požehnán buď Abram Bohu Nejvyššímu, jemuž patří nebesa i země. 
20  Požehnán buď sám Bůh Nejvyšší, jenž ti vydal do rukou tvé protivníky." Tehdy mu dal Abram desátek ze všeho. 
 
JÁKOB  Genesis 28:20  Jákob se tu zavázal slibem: "Bude-li Bůh se mnou, bude-li mě střežit na cestě, na niž jsem se 
vydal, dá-li 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." 
 
CHIZKIJÁŠ 2 Paralipomenon 31:2  Chizkijáš zařadil kněze a lévijce do jednotlivých tříd, každého podle přidělené 
kněžské a lévijské služby, jednak při obětech zápalných a pokojných, jednak při přisluhování, děkování a chválení v 
branách Hospodinových táborů. 
3  Král přispěl ze svého majetku na zápalné oběti, aby byly obětovány ráno i večer, na  zápalné oběti ve dnech 
odpočinku, o novoluních a při slavnostech, jak je předepsáno v Hospodinově zákoně. 
4  Také nařídil lidu, obyvatelům Jeruzaléma, aby dávali dary kněžím a lévijcům, aby byli v Hospodinově zákoně 
pevní. 
5  Jak se ta výzva rozšířila, Izraelci přinášeli množství prvotin obilí, moštu, čerstvého oleje, medu i všeho, co se 
urodilo na poli. Též desátky ze všeho přinášeli v hojnosti. 
6  Také Izraelci a Judejci, kteří bydleli v městech judských, odváděli desátky ze skotu a bravu i desátky ze svatých 
darů, zasvěcených Hospodinu, jejich Bohu. Přinášeli a dávali je na hromady. 
7  Začali vše klást na hromady třetího měsíce a skončili sedmého měsíce. 
8  Když Chizkijáš a velmožové přišli a spatřili hromady, dobrořečili Hospodinu i Izraeli, jeho lidu. 



Kladno 1.3.2015  strana 6 

9  Chizkijáš se kněží a lévijců vyptával na ty hromady. 
10  Azarjáš, hlavní kněz z domu Sádokova, mu odpověděl: "Od chvíle, kdy začali přinášet oběť pozdvihování do 
Hospodinova domu, je jídla do sytosti a ještě hodně zůstává, neboť Hospodin svému lidu požehnal. Tak mnoho toho 
zůstalo." 
 

Nehemjáš 10:39  Kněz z rodu Áronova bude s levity, když budou vybírat desátky. Levité předají desátý díl z desátků 
do domu našeho Boha, do komor ve skladišti. 
40  Do těch komor totiž budou přinášet Izraelci i levitští příslušníci obětní dávky z obilí, z moštu a z čerstvého oleje. 
Tam je nádobí svatyně i kněží konající službu i vrátní a zpěváci. Dům svého Boha neopustíme." 
 

Ámos 4:4  Choďte si do Bét-elu oddávat se nevěrnosti, jen se dopouštějte ještě více nevěrnosti v Gilgálu, přinášejte 
své obětid z jitra, své desátky třetího dne. 
5  Spalujte v děkovnou oběť kvašené chleby, hlučně ohlašujte oběti dobrovolné, vždyť to tak máte rádi, synové 
izraelští, je výrok Panovníka Hospodina. 
6  Způsobil jsem, že jste neměli co do úst v žádném svém městě, že jste měli nedostatek chleba na všech svých 
místech. A přece jste se ke mně nenavrátili, je výrok Hospodinův. 
 

Malachiáš 3:8  Smí člověk okrádat Boha? Vy mě okrádáte. Ptáte se: »Jak tě okrádáme?« Na desátcích a na obětech 
pozdvihování. 
9  Jste stiženi kletbou proto, že mě okrádáte, celý ten pronárod! 
10  Přinášejte do mých skladů úplné desátky. Až bude ta potrava v mém domě, pak to se mnou zkuste, praví 
Hospodin zástupů: Neotevřu vám snad nebeské průduchy a nevyleji na vás požehnání? A bude po nedostatku. 
11  Kvůli vám se obořím na škůdce, aby vám nekazil plodiny země, abyste na poli neměli neplodnou vinnou révu, 
praví Hospodin zástupů. 
12  Všechny národy vám budou blahořečit a stanete se vytouženou zemí, praví Hospodin zástupů." 
 

Lukáš 11:42  Ale běda vám farizeům! Odevzdáváte desátky z máty, routy a ze všech zahradních rostlin, ale nedbáte 
na spravedlnost a lásku, kterou žádá Bůh. Toto bylo třeba činit a to ostatní neopomíjet. 
 

Lukáš 18:11  Farizeus se postavil a takto se sám u sebe modlil: `Bože, děkuji ti, že nejsem jako ostatní lidé, vyděrači, 
nepoctivci, cizoložníci, nebo i jako tento celník. 
12  Postím se dvakrát za týden a dávám desátky ze všeho, co získám.´ 
13  Avšak celník stál docela vzadu a neodvážil se ani oči k nebi pozdvihnout; bil se do prsou a říkal: `Bože, slituj se 
nade mnou hříšným.´ 
14  Pravím vám, že ten celník se vrátil ospravedlněn do svého domu, a ne farizeus. Neboť každý, kdo se povyšuje, 
bude ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen." 
Leviticus 27:30  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." 
 

Deuteronomium 12:17  Ale ve svých branách nesmíš jídat desátek ze svého obilí, moštu a čerstvého oleje ani 
prvorozené kusy ze svého skotu a bravu ani jakýkoli záslibný dar, který jsi přislíbil, ani dobrovolné dary ani oběť 
pozdvihování svých rukou. 
18  Jen před Hospodinem, svým Bohem, na místě, které si Hospodin, tvůj Bůh, vyvolí, tam je budeš jíst ty i tvůj syn a 
tvá dcera, tvůj otrok a tvá otrokyně i lévijec, který žije v tvých branách. Před Hospodinem, svým Bohem, se budeš 
radovat ze všeho, k čemu jsi přiložil ruku. 
 

LEVIJCI Numeri 18:26  "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. 
 

1 Korintským 16:1-2  Pokud jde o sbírku pro církev v Jeruzalémě, dělejte to podle pokynů, které jsem dal církvím v 
Galacii.  V první den týdne nechť každý z vás dá stranou, co může postrádat, aby sbírka nezačala teprve tehdy, až k 
vám přijdu.  


