Desátky

Týden od 18. do 24. února

8

Desátky
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
evangelia. 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.

Budování společenství
 Podělte se ve skupině o to, co jste v posledním týdnu zažili. Jak vás tento prožitek ovlivnil ve vašem
duchovním životě?
 Řekněte ostatním o situaci, kdy jste v poslední době vnímali výrazný projev Boží přítomnosti ve vašem
životě. Vyjádřete veřejně Bohu své poděkování.
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Neděle 18. února

Desátky

Podpora šíření evangelia
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. (Mal 3,10)

Osobní studium
Co znamená „úplný desátek“? Jak s tím souvisí „potrava“ v Božím domě? Jaké zaslíbení Izraelci dostali?
Od dob Abrahama a Jákoba, a pravděpodobně již předtím, dávali věrní lidé Bohu desátek (Gn 14,20;
28,22). Desátky byly a jsou součástí systému, který je spravedlivý, finančně zajišťuje Boží církev a dává jí
možnost plnit Boží poslání. Jsou největším zdrojem příjmu, který slouží Božímu záměru.
V každé době měl Bůh lidi ochotné financovat jeho misii. Je důležité uvědomit si potřebu této celosvětové úlohy církve a společně ji zajistit. Buďme důslední. Stojíme před podobnou výzvou jako Izraelci. Lid
a lévijci tehdy Nehemjášovi řekli: „Nebudeme zanedbávat dům svého Boha“ (Neh 10,40; ČSP). Je dobré,
pokud se kazatelé i členové duchovně sjednotí a ochotně finančně podpoří šíření evangelia do celého
světa.
Ježíš nám přikazuje zvěstovat evangelium (Mk 16,15), získávat učedníky a učit je zachovávat vše, co
přikázal (Mt 28,19.20). Bůh chce, abychom se zapojili do nejdůležitější práce, jaká na zemi existuje – přivádět lidi k Ježíši. Správce nese zodpovědnost za to, aby Bohem svěřené prostředky byly použity k šíření
evangelia. Dáváním desátků si více uvědomujeme poslání představovat Ježíše druhým lidem. Každý
učedník, správce a služebník by měl na tento účel dát celý desátek. Modleme se za jednotu, abychom
věrně podporovali misii. Když evangelium padne na úrodnou půdu, naše jednota ve víře se posílí.
Většina křesťanů dnes na Boží misii dává poměrně málo prostředků. Pokud by každý odevzdal desátek
čestně, výsledek by byl „téměř nepředstavitelný, jednoduše úžasný, přímo nepochopitelný“. (Christian
Smith and Michael O. Emerson, Passingthe Plate, New York: Oxford University Press, 2008, str. 27)

Aplikace
Také ty jsi byl Ježíšem povolán šířit evangelium. Uvědomuješ si vzájemné propojení misie a desátků?
Vnímáš, že společně se sestrami a bratry přispíváte na šíření evangelia?
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Desátky

Pondělí 19. února

Boží požehnání
1

I 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 požehnáním! 3Požehnám těm, kdo žehnají tobě, prokleji ty, kdo ti zlořečí. V tobě dojdou požehnání
veškeré čeledi země.“ (Gn 12,1–3)

Osobní studium
Co si představuješ pod pojmem „Boží požehnání“? Jaký je podle těchto veršů smysl požehnání, která lidé
od Boha dostávají?
Bůh zaslíbil hojnost požehnání všem, kteří věrně odevzdávají desátky (Mal 3,10). Neznamená to však,
že budou požehnání přijímat jen pro sebe. V zaslíbení není skryto ani hromadění majetku na úkor ostatních důležitých věcí.
Boží zaslíbení v Mal 3,10 v sobě zahrnuje duchovní i pozemský rozměr. Přináší spasení, radost, klidnou
mysl. Bůh slibuje, že udělá to, co je pro nás nejlepší. Když jsme požehnáni, je naší povinností podělit se
s ostatními. Jsme požehnáni proto, abychom přinášeli požehnání zase dalším. Bůh nás chce použít jako
nástroje v životě druhých lidí.
Dávání desátků přináší požehnání nám a my se stáváme požehnáním pro druhé. Můžeme předat
to, co jsme sami dostali. Boží požehnání zasáhne naše nitro a ostatní ho pocítí ve svém životě. „Dávejte,
a bude vám dáno… Neboť jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám“ (L 6,38).
Největším požehnáním, které desátky přinášejí, je posílení důvěry v Boha (Jr 17,7). „Jedinečný systém
desátků byl založen na stejném stálém principu jako Boží zákon. Byl požehnáním pro Židy, jinak by jim
ho Bůh nedal. Stejným požehnáním bude i pro ty, kteří ho budou dodržovat do konce věků. Náš nebeský
Otec svůj plán nevytvořil proto, aby se sám obohatil, ale aby byl požehnáním pro lidi. Věděl, že je přesně
tím, co potřebují.“ (3T 404.405)

Aplikace
Vzpomeň si na různá požehnání, jichž se ti od Boha ve tvém životě dostalo. Zažil jsi, že požehnání přišlo
do tvého života prostřednictvím jiného člověka? Může se tvé požehnání stát požehnáním pro druhé? Jak?
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Úterý 20. února

Desátky

Účel desátků
13

Což 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. (1K 9,13.14)

Osobní studium
Na jaké starozákonní texty zde Pavel odkazuje? Je možné a potřebné i v křesťanské době aplikovat nařízení původně určená pro židovský národ? V čem je poslání církve podobné poslání biblického Izraele?
Na jiném místě píše Pavel Timoteovi: „Neboť Písmo praví: ‚Nedáš náhubek dobytčeti, když mlátí obilí,‘
a jinde: ‚Dělník si zaslouží svou mzdu‘“ (1Tm 5,18). Cituje tím Mojžíše z Dt 25,4 a Ježíše z L 10,7. Věta o dobytčeti je pravděpodobně starověké rčení. Zvíře, které pracuje, má právo se najíst. Ježíšova slova znamenají,
že oddaní služebníci, kteří kážou evangelium, mají za svou práci dostat mzdu.
Při jiné příležitosti Pavel napsal svým korintským přátelům: „Jiné církve jsem okrádal, když jsem
od nich přijímal podporu, abych mohl sloužit vám“ (2K 11,8). Myslí na situaci, kdy od chudého makedonského sboru přijal peníze, a přitom sloužil bohatému sboru v Korintu. Ti, kteří kážou evangelium, mají být
podporováni všemi stejně a zaslouží si svou mzdu.
Bůh vytváří a udržuje různé systémy. Vymyslel sluneční soustavy, ekosystém, trávicí a nervovou soustavu a mnoho dalších. Lévijci používali systém desátků pro zabezpečení chodu svatyně a vlastní živobytí. Kdo zvěstuje evangelium, koná podobnou službu. Odevzdávání desátků je prostředkem, který určil
Bůh, aby mohl uskutečnit svůj záměr, a používal ho v průběhu celých dějin. Podpora Božích služebníků
desátky je zásadní součástí Božího díla.
Desátek má být použit pro daný účel. „Desátek je oddělen pro zvláštní účel. Není to jen nějaký bezvýznamný fond. Je jasně určen k podpoře těch, kteří přinášejí Boží poselství světu, a tento účel musí být
dodržen.“ (CS 103)

Aplikace
Proč máš podporovat ty, kteří šíří evangelium? Máš někdy pocit, že by se desátek dal využít lepším způsobem? Co o účelu desátku říká Písmo?
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Desátky

Středa 21. února

Boží sklady
Léviovcům dávám v Izraeli za dědictví všechny desátky za jejich službu, neboť oni konají službu
při stanu setkávání. (Nu 18,21)

Osobní studium
Ve starozákonní době byl Božím „skladem“ chrám, kde sloužili kněží a lévijci. Apoštol Pavel propojil tuto
myšlenku s těmi, kteří kážou evangelium. Lze považovat křesťanské kazatele a misionáře za novodobé
„lévijce“? V čem je jejich role podobná, v čem se naopak zásadně liší?
Bůh má ve svých skladech vítr (Jr 10,13; ČSP), vodu (Ž 33,7), sníh i krupobití (Jb 38,22) a nad vším má
úplnou kontrolu. Velmi důležité jsou v Božích očích i shromážděné desátky. První místo, kde měly být desátky uloženy, najdeme ve verši Nu 18,21. Jindy Bůh Izraelcům připomíná, aby desátek přinesli na místo,
které sám určí (Dt 12,5.6). V době Šalomouna odevzdávali lidé desátek do Jeruzalémského chrámu. Izrael
velmi dobře pochopil, kde je to správné místo, když jim Malachiáš řekl: „Přinášejte do mých skladů úplné
desátky“ (Mal 3,10). Šlo o prostor, kde se odehrávaly náboženské úkony a kde lévijci měli najít prostředky,
které potřebovali.
V Bibli byl desátek vždy odevzdán na místo, které si Bůh zvolil, bez ohledu na to, v jaké situaci a době
se Boží lid nacházel. Adventisté sedmého dne jsou celosvětovou církví, ve které je podobně zažitý princip
shromáždění prostředků. Členové jsou povzbuzováni, aby sdružení předali desátek ze svého příjmu.
Sdružení z těchto finančních zdrojů hradí svým kazatelům mzdu.
„Čím více se bude Boží dílo rozrůstat, tím častěji se bude ozývat volání o pomoc. Aby tyto prosby
mohly být vyslyšeny, měli by se křesťané řídit příkazem: ‚Přinášejte do mých skladů úplné desátky. Až
bude ta potrava v mém domě, pak to se mnou zkuste‘ (Mal 3,10). Kdyby všichni, kdo vyznávají Krista,
věrně přinášeli Bohu své desátky a oběti, jeho pokladnice by byla plná. Finanční prostředky na šíření
evangelia by se pak nemusely obstarávat pořádáním výstav, loterií nebo jiných zábavních akcí.“ (AA 338;
PNL 194)

Aplikace
Co by se stalo, kdyby každý posílal desátky na činnost, kterou sám uzná za vhodnou? Proč máš desátky
odevzdávat tam, kam patří?
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Čtvrtek 22. února

Desátky

Desátky a spasení z víry
22

Boží 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 3,22–24)
Kdo se nevykazuje skutky, ale věří v toho, který dává spravedlnost bezbožnému, tomu se jeho
víra počítá za spravedlnost. (Ř 4,5)

Osobní studium
Jaké základní pravdy o našem hříchu a spáse jsou vyjádřeny v textech Ř 3,19–24 a Ř 4,1–5?
Jádrem těchto veršů je myšlenka, že si nikdo z nás nezaslouží vykoupení. Pokud bychom si ho měli zasloužit, museli bychom ho dosáhnout sami, prostřednictvím našich skutků. Takové tvrzení odporuje Bibli.
Spasení je dar určený těm, kteří si ho nezaslouží (Ef 2,8.9). Jsme spaseni, protože nám byla připsána
Ježíšova dokonalá oběť. Za odevzdání desátků nám Bůh žádnou zásluhu nepřičítá. Vždy totiž byly jeho
vlastnictvím.
Desátky ani žádný jiný projev víry nás nemohou zachránit. „Jsme přece jeho dílo, v Kristu Ježíši stvořeni k tomu, abychom konali dobré skutky, které nám Bůh připravil“ (Ef 2,10).
Odevzdání desátků ukazuje náš postoj k Božím požadavkům, který je buď pokorný, nebo plný vzdoru.
Když Boha milujeme, posloucháme ho. Pokud jsme si uvědomili, že jsme jen správci a vše, co máme, nám
svěřil Bůh, je naším vnějším projevem také věrnost v desátcích.
Sobota připomíná, že Bůh je náš Stvořitel a Vykupitel. Desátky v našem životě fungují podobně.
Připomínají nám, že nepatříme sami sobě a že náš život i spasení jsou Božím darem. Můžeme žít vírou
a uvědomovat si, že věrné odevzdávání desátků je jasným vyjádřením našeho vztahu k Bohu.

Aplikace
Máš ze sebe dobrý pocit, když odevzdáš desátky? Jak zabránit tomu, aby se desátky nestaly skutkem,
za který bychom si chtěli „připsat zásluhy“?
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Pátek 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.
Světlo pravdy se tak dostane k těm, co jsou blízko, i k těm, co jsou daleko. Pokud jeho požadavek plníme,
vyznáváme, 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?

Praktický závěr
 Podělte se s ostatními ve skupině o to, co praktického jste se naučili z této lekce při studiu Bible. Jak lze
toto naučení uvést do každodenního života?

Podněty k modlitbám
 Modlete se jeden za druhého, za své radosti i starosti.
 Modlete se spolu za ty, kteří z nějakého důvodu přestávají či již přestali navštěvovat vaše společenství.
Jak jim můžete dát najevo, že je máte stále rádi?
 Modlete se i za lidi ve svém okolí (přátele, sousedy, příbuzné…), kterým byste rádi představili Boží
lásku.

Konkrétní modlitební seznam mé třídy sobotní školy:
_______________________________________

______________________________________

_______________________________________

______________________________________
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