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 Texty na tento týden – Nu 18:21; Mal 3:10; Ř 3:19–24; 4:1–5; 1K 9:14; 1Pt 3:8.9 
 

 Základní verš 
„Což nevíte, že ti, kteří slouží ve svatyni, dostávají ze svatyně jídlo, a ti, kteří přisluhují při oltáři, mají 

podíl na obětech? Tak i Pán ustanovil, aby ti, kteří zvěstují evangelium, měli z evangelia obživu.“        
(1K 9:13.14) 
 

   V minulém týdnu jsme se zabývali dáváním desátků, které je důležitým projevem víry. Věrnost v této 
oblasti ukazuje, jak hluboce jsme oddáni Bohu. „Sami sebe se ptejte, zda vskutku žijete z víry, sami sebe 
zkoumejte. Což nechápete, že Ježíš Kristus je mezi vámi? Ledaže jste před ním neobstáli!“ (2K 13,5). 
   První biblickou zmínkou o desátcích je příběh o Abrahamově předání desátku Malkísedekovi               
(Gn 14,18–20; Žd 7,4). Později ho za službu v chrámu dostávali lévijci (2Pa 31,4–10). Dnes jsou určeny na 
podporu šíření evangelia. Náš postoj k tomu je i určitým ukazatelem našeho vztahu s Bohem. 
   Celý desátkový systém, jeho dosah, použití, důležitost a způsob rozdělování prostředků, slouží našemu 
duchovnímu růstu a podpoře Božího díla. Jde o prostředky, které tvoří finanční základ pro kázání evange-
lia. Jedním z prvních projevů víry dobrého správce je naplňování tohoto Božího plánu. 
   Tento týden se budeme věnovat tématu desátků z jiného pohledu – jak jsou tyto prostředky rozdělovány, 
čím se mohou stát pro druhé lidi a jak ovlivňují náš duchovní život. 
 

 Týden ve zkratce: 

- Podpora šíření evangelia 
- Boží požehnání 
- Účel desátků 
- Boží sklady 
- Desátky a spasení z víry 
- Podněty k zamyšlení 

 

NE 18. února – Podpora šíření evangelia 
Mal 3:10  „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.“ 
Gn 14:20  „Požehnán buď sám Bůh nejvyšší, jenž ti vydal do rukou tvé protivníky. Tehdy mu dal Abram desátek ze 
všeho.“ 
Gn 28:22  „Tento kámen, který jsem postavil jako posvátný sloup, stane se domem Božím. A ze všeho, co mi dáš, odvedu 
ti poctivě desátky.“ 
Neh 10:39.40  „39Když budou lévité vybírat desátek, bude s lévity kněz, syn Áronův. Lévité pak přinesou desátek z desát-
ku do domu našeho Boha, do komory skladu, 40neboť do těchto komor budou synové Izraele a synové lévitů přinášet 
dávky z obilí, nového vína a oleje. Tam jsou nádoby svatyně, kněží, kteří slouží, vrátní a zpěváci. Nebudeme zanedbávat 
dům svého Boha.“ 
Mk 16:15  „A řekl jim: „Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření.““ 
Mt 28:19.20  „19Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého 20a učte 
je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku.“ 
 

PO 19. února – Boží požehnání 
Gn 12:1-3  „1I řekl Hospodin Abramovi: „Odejdi ze své země, ze svého rodiště a z domu svého otce do 

země, kterou ti ukážu. 2Učiním tě velkým národem, požehnám tě, velké učiním tvé jméno. Staň se požeh-

náním! 3Požehnám těm, kdo žehnají tobě, prokleji ty, kdo ti zlořečí. V tobě dojdou požehnání veškeré 

čeledi země.““ 
Jr 17:7  „Požehnán buď muž, který doufá v Hospodina, který důvěřuje Hospodinu.“ 

 

Mal 3:10  „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.“ 
L 6:38  „Dávejte, a bude vám dáno; dobrá míra, natlačená, natřesená, vrchovatá vám bude dána do klína. Neboť jakou 
měrou měříte, takovou Bůh naměří vám.“ 
 

ÚT 20. února – Účel desátků 
1K 9:13.14  „13Což nevíte, že ti, kteří slouží ve svatyni, dostávají ze svatyně jídlo, a ti, kteří přisluhují při 

oltáři, mají podíl na obětech? 14Tak i Pán ustanovil, aby ti, kteří zvěstují evangelium, měli z evangelia 

obživu.“ 
1Tm 5:18  „Neboť Písmo praví: ‚Nedáš náhubek dobytčeti, když mlátí obilí,‘ a jinde: ‚Dělník si zaslouží svou mzdu.‘“ 
Dt 25:4  „Při mlácení nedáš dobytčeti náhubek.“ 
L 10:7  „V tom domě zůstaňte, jezte a pijte, co vám dají, neboť ‚hoden je dělník své mzdy ‘! Nepřecházejte z domu do 
domu.“ 
2K 11:8  „Jiné církve jsem okrádal, když jsem od nich přijímal podporu, abych mohl sloužit vám.“ 
 

ST 21. února – Boží sklady 
Nu 18:21  „Léviovcům dávám v Izraeli za dědictví všechny desátky za jejich službu, neboť oni konají 

službu při stanu setkávání.“ 
Jr 10:13  „Když vydá hlas, shlukují se na nebi vody, přivádí mlhu od končin země, déšť provází blesky, ze svých zásobnic 
vyvádí vítr.“ 
Jr 10:13 ČSP  „Když vydá hlas, bouří se voda v nebesích, dává vystupovat mlze z končin země, působí blesky s deštěm, ze 
svých skladů vyvádí vítr.“ 
Ž 33:7  „Jako hrází drží pohromadě mořské vody, vodstva propastí uložil v zásobnicích.“ 
Jb 38:22  „Přišel jsi někdy ke skladům sněhu, spatřil jsi sklady krupobití.“ 
Dt 12:5.6  „5Budete vyhledávat místo, které si vyvolí Hospodin, váš Bůh, ze všech vašich kmenů, aby tam spočinulo jeho 
jméno; tam budeš přicházet. 6Tam 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.“ 
 

ČT 22. února – Desátky a spasení z víry 
Ř 3:22-24  „22Boží spravedlnost skrze víru v Ježíše Krista pro všecky, kdo věří. Není totiž rozdílu: 
23všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy; 24jsou ospravedlňováni zadarmo jeho milostí vykoupením  

v Kristu Ježíši.“ 

Ř 4:5  „Kdo se nevykazuje skutky, ale věří v toho, který dává spravedlnost bezbožnému, tomu se jeho víra 

počítá za spravedlnost.“ 
Ř 3:19-21  „19Víme, že co zákon říká, říká těm, kdo jsou pod zákonem, aby byla umlčena každá ústa a aby celý svět byl 
před Bohem usvědčen z viny. 20Vždyť ze skutků zákona ‚nebude před ním nikdo ospravedlněn‘, neboť ze zákona pochází 
poznání hříchu. 21Nyní však je zjevena Boží spravedlnost bez zákona, dosvědčovaná zákonem i proroky.“ 
Ř 4:1-4  „1Co tedy řekneme o Abrahamovi, našem tělesném praotci? Čeho dosáhl? 2Kdyby Abraham dosáhl spravedl-
nosti svými skutky, měl by se čím chlubit – ale ne před Bohem! 3Co říká Písmo? ‚Uvěřil Abraham Bohu, a bylo mu to 
počítáno za spravedlnost.‘ 4Kdo se vykazuje skutky, nedostává mzdu z milosti, nýbrž z povinnosti.“ 
Ef 2:8-10  „8Milostí tedy jste spaseni skrze víru. 9Spasení není z vás, je to Boží dar; není z vašich skutků, takže se nikdo 
nemůže chlubit. 10Jsme přece jeho dílo, v Kristu Ježíši stvořeni k tomu, abychom konali dobré skutky, které nám Bůh 
připravil.“ 
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PÁ 23. února – Podněty k zamyšlení 
 

   Snadno zapomínáme na to, že každý nádech, úder srdce a každá chvíle našeho života pocházejí od Boha. 
Ve Skutcích v 17. kapitole Pavel promlouvá k Athéňanům. Mluví o pravém Bohu. Není jen tím, který „učinil 
svět a všechno, co je v něm“ (Sk 17,24), ale i tím, kdo udržuje náš život (Sk 17,28). Athéňané o pravém 
Bohu nevěděli. My o něm víme a toto poznání ať se stane základem našeho života. Měli bychom pak žít       
v souladu s jeho požadavky. 
   „Tak je to i s Božími nároky na nás. Své poklady dává do rukou lidem, ale požaduje, aby byla jedna 
desetina odložena stranou na jeho dílo. Požaduje, abychom tuto část odevzdali do jeho pokladny. Má mu 
být vrácena, protože mu patří a je svatá. Má být použita na svaté účely, na podporu těch, kteří přinášejí 
zvěst o spasení do celého světa. Tuto část si vyhradil, aby do jeho pokladny vždy proudily prostředky. Svět-
lo pravdy se tak dostane k těm, co jsou blízko, i k těm, co jsou daleko. Pokud jeho požadavek plníme, vy-
znáváme, že všechno patří Bohu.“ (6T 386) 

 

 
 
Otázky k rozhovoru 
1. „Čas plyne a rychle spějeme k věčnosti. Neupírejme Bohu to, co mu patří. Nezdráhejme se dát mu to, na 
čem sice nemáme žádné zásluhy, ale co nám přinese záhubu, jestliže mu to odepřeme. Bůh chce, abychom 
mu patřili celí; odevzdejme se mu; jsme jeho, protože nás stvořil i vykoupil. Jestliže tě Bůh žádá, abys mu 
dal svůj rozum, dej mu jej; patří jemu. Žádá-li tě, abys mu dal své peníze, dej mu je; patří jemu.“ (AA 566; 
PNL 326) Rozumíš tomuto odkazu Ellen G. Whiteové? O co se okrádáme, když nedáváme desátky? 
 

2. Proč není správné, když sestry a bratři dávají desátky na jiné místo než do „pokladnice“, kterou určil 
Bůh? Co je k tomu vede? Jaké by byly následky, pokud by to dělali všichni? 
 

3. V 21. kapitole Lukášova evangelia Ježíš vyzdvihuje vdovu, která do chrámu dala peníze, i když věděla, 
jak zkorumpovaní jsou náboženští vůdci. Proč ji chválí? Co bys řekl někomu, kdo si myslí, že desátky může 
dát na jiný účel, protože nedůvěřuje vedení církve? 
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