Zamyšlení nad desátky
Gn 14,17-20 – Abram odvedl jedenkrát v život kn zi Boha nejvyššího desetinu z ko isti, kterou pobral
v bitv nep átel m. Nikde v Bibli není zmínka o tom, že by to bylo od té doby zvykem nebo zákonem daným
Hospodinem Abramovi. Není zmínka v Bibli o tom, že by Abram, pozd ji p ejmenovaný Hospodinem na
Abrahama, ješt n kdy n jaký desátek n komu platil. Zaplatil (odd lil) jednou desetinu z ko isti kn zi Boha
nejvyššího, šálemskému králi, Malkísedekovi, o n mž není známo odkud se tehdy vzal – odkud byl p vodem,
není známo nic o jeho otci ani matce.
Abraham v Syn zaslíbení – Izák, také nikdy žádný desátek nikomu nedával, alespo o tom není v Bibli zmínka.
V Gn 28,10-22 Izák v syn Jákob, jednou spal na míst , kde ve snu vid l sestupovat po žeb íku and ly. Sám
z vlastní v le, ne že by to po n m B h cht l, vymyslel a zavázal se slibem, že když bude B h s ním, bude-li
ho st ežit na cest , dá-li mu chléb k jídlu a šat k odívání, a navrátí-li se v pokoji do domu svého otce, bude mu
Hospodin Bohem. Jákob ekl, že Bohu pak dá ze všeho co od Boha dostane desátek. – Jákob vymyslel takový
„obchod“.
Lv 27,30-33 – V knize Levitikus je zaznamenáno množství p edpis a zákon , které byly dány Hospodinem
skrze Mojžíše. Je zde také zmín no z čeho a jak se má správn odd lit desátek. Píše se zde také o ob tech
pozdvihování, které nebyly ob tí za h ích a o jiných p edepsaných ádech, ob tech apod. To zmi uji také
proto, pokud by n kdo vytrhoval n co ze starozákonních p íkaz se slovy, že Pán Ježíš zaplatil sice za naše
h íchy, ale p edpisy o desátcích pro nás platí stále, aby si uv domil, že pokud by to platilo i v Novém zákon
– Nové smlouv , m l by také žít podle všech ostatními p edpis . Díky Bohu, že my nežijeme s Bohem ve
Staré smlouv , ale máme skrze Pána Ježíše Krista úpln Novou smlouvu.
Nu 18,21-32 – Je zde psáno, že levité nebudou mít mezi Izraelci d dictví. Aby je Hospodin zajistil, dal jim za
d dictví desátky. Co vlastn jsou desátky – viz dále.
Dt 14,22-28: Budeš odvád t desátky z veškeré úrody své setby, která každoročn na poli vyroste. Na míst ,
které si on vyvolí, aby tam p ebývalo jeho jméno, budeš jíst p ed Hospodinem, svým Bohem, desátky ze svého
obilí, moštu a čerstvého oleje i prvorozených kus svého skotu a bravu, aby ses učil bát Hospodina, svého
Boha, po všechny dny. Kdybys m l dlouhou cestu a nemohl je donést, protože místo, které vyvolil Hospodin,
tv j B h, aby tam spočinulo jeho jméno, bude od tebe vzdáleno, až Hospodin, tv j B h, ti požehná, sm níš je
za st íbro, st íbro zavážeš, vezmeš do ruky a p jdeš na místo, které si Hospodin, tv j B h, vyvolil. Tam koupíš
za to st íbro všechno, po čem zatoužíš, skot, brav, víno, opojný nápoj, cokoli budeš chtít, a budeš jíst p ed
Hospodinem, svým Bohem, a radovat se i se svým domem. Ani lévijce, který žije v tvých branách, nenecháš
opušt ného, protože nemá s tebou podíl na d dictví.
Každého t etího roku odneseš všechny desátky své úrody toho roku a složíš je ve svých branách. I p ijde lévijec, protože nemá s tebou podíl ani d dictví, a bezdomovec, sirotek a vdova, kte í žijí v tvých branách, a budou
jíst dosyta, aby ti Hospodin, tv j B h, žehnal p i každé práci, kterou bude tvá ruka konat.
Ješt uvádím další zmínku o p esném zn ní p íkazu, jak nakládat s desátky každého t etího roku a co je u toho
p edepsáno íci p ed Hospodinem (tento p íkaz k tomu také neodd liteln pat il).
Dt 26,12-15: Když pak t etího roku, v roce desátk , odvedeš všechny desátky ze své úrody a dáš je lévijci,
bezdomovci, sirotku a vdov , aby jedli v tvých branách a nasytili se, ekneš p ed Hospodinem, svým Bohem:


„Vynesl jsem z domu, co bylo svaté, a dal jsem to lévijci a bezdomovci, sirotku a vdov , zcela podle tvého
p íkazu, který jsi mi dal. Nep estoupil jsem ani neopomenul žádné z tvých p ikázání. Nejedl jsem z toho, když
jsem m l zármutek, neodstranil jsem z toho nic, když jsem byl nečistý, nedal jsem z toho nic pro mrtvého.
Poslechl jsem Hospodina, svého Boha, a učinil jsem vše, jak jsi mi p ikázal. Shlédni ze svého svatého obydlí,
z nebes, a požehnej svému izraelskému lidu i p d , kterou jsi nám dal, jak jsi p ísežn slíbil našim otc m, tu
zemi oplývající mlékem a medem.“
Takže je možná pro n koho velkým p ekvapením, že desátky, zmín né ve Starém zákon , byly vlastn velkou hostinou vd čnosti. Ten kdo je odvád l, m l ve skutečnosti uspo ádat takovou velkou hostinu ke sláv
Boží. M l koupit vše po čem jeho srdce zatouží a radovat se vd čn p ed Hospodinem, že mu Hospodin tolik
požehnal. Ani na lévijce, sirotka a vdovu nem l sobecky zapomínat, ale m l se s nimi prakticky sdílet ve své
radosti, že mu B h tolik požehnal. Po dva roky to byla hostina na míst , které si Hospodin vyvolí, aby tam
p ebývalo jeho jméno. T etího roku to byla hostina v branách toho, kdo tu hostinu desátk uspo ádával. T etího roku na té hostin sám nejedl se svým domem, ale ud lal tu hostinu jen pro lévijce a bezdomovce, sirotka
a vdovu.
Stojí také za povšimnutí, kdy m la být ta hostina ke sláv Boží (nebo-li odvedení desátku) uspo ádána − až
Hospodin, tv j B h, ti požehná. Lidé kte í m li nouzi nem li žádnou hostinu desátk v bec po ádat, m li
se jí nanejvýš zúčastnit jako strávníci. Byla by to spíš manifestace prokletí, kdyby chudák, kterému se da í
nevaln , šel uspo ádat hostinu desátk , kde by pozval všechny ty lidi, které bylo p edepsáno pozvat, aby se
s nimi rozd lil nap . o n jaké malé množství jídla, tak že by se p íd l na osobu, účastnící se „hostiny“ desátk ,
pohyboval v ádech cca jedna suchá k rka na osobu. To by opravdu nebyla ta hostina desátk k oslav Hospodina, ale spíš ukázka toho, jak špatn se tomu člov ku vede. Uspo ádat hostinu desátk m l, až se mu bude
da it dob e. Když totiž Hospodin žehná, tak nalévá až kalich p etéká. Vztáhneme-li to na dnešní dobu, pokud
by cht l n kdo nemajetný, kdo je rád, že vyd lá na jídlo, od v a nájemné, zaplatit desetinu z ročního p íjmu
a uspo ádat slavnost desátk , mohlo by se mu snadno stát, že by si na to musel vyp jčit nebo by se musel stát
bezdomovcem. O n čem takovém ty desátky opravdu nebyly. Proto je tam milosrdn napsáno – až Hospodin,
tv j B h, ti požehná.
O lévijce, kte í sloužili v chrámu a o chod chrámu, bylo postaráno podle Hospodinových p íkaz týkajících
se odvád ní prvotin, dar , ob tí pozdvihování a r zných jiných ob tí, takže nebyli závislí jen na nasycení se
p i slavnostech desátk .
P i obnovení služby v Hospodinov chrámu, p i tzv. Chizkijášov náboženské reform se ve 2 Pa 30,22-23
píše, že Chizkijáš promluvil k srdci všech lévijc , kte í s mocným zaujetím sloužili Hospodinu. P ipravovali
hody pokojných ob tí, po sedm dní slavnostního shromážd ní jedli a p li chválu Hospodinu, Bohu svých otc .
I usneslo se celé shromážd ní, že budou pokračovat ve slavnosti ješt dalších sedm dní. A radostn pokračovali po sedm dní. Lidé se opravdov vrátili k Hospodinu a slavili – jedli a p inášeli dary, ob ti a desátky 2 Pa
31,5-7. Lid cht l znovu začít žít podle Hospodinových již d íve vydaných zákon a p edpis .
Další návrat k Hospodinu se konal za Nehemijáše. Neh 10,36-40: Také budeme p inášet prvotiny ze svých rolí
a prvotiny všeho ovoce z každého stromu rok co rok do Hospodinova domu. I prvorozené ze svých syn a ze
svého dobytka, jak je psáno v Zákon , prvorozené ze svého skotu a bravu, budeme p inášet do domu svého
Boha kn žím, kte í konají službu v dom našeho Boha. Také první část z obilní tluče, z našich ob tních dávek,
z ovoce každého stromu, z moštu a z čerstvého oleje budeme p inášet kn žím do komor p i dom našeho Boha
a desátky z naší p dy budeme odvád t levit m; levité sami a vybírají desátky ve všech m stech, která s námi
slouží Hospodinu. Kn z z rodu Áronova bude s levity, když budou vybírat desátky. Levité p edají desátý díl
z desátk do domu našeho Boha, do komor ve skladišti. Do t ch komor totiž budou p inášet Izraelci i levitští
p íslušníci ob tní dávky z obilí, z moštu a z čerstvého oleje. Tam je nádobí svatyn i kn ží konající službu
i vrátní a zp váci. D m svého Boha neopustíme.“



V Bibli není napsáno, že by Hospodin sv j výrok ohledn desátk zm nil. Levité nem li vybírat celou desetinu, kterou Izraelci odd lovali jako desátek. Normáln m li pouze jíst dosyta spolu s bezdomovci, sirotkem
a vdovou. M li pak z té části desátk , která na n p i hostin p ipadla, což nebyla jist celá desetina, ale t eba
jen t icetina, podle počtu osob se kterými se m li o tu hostinu desátk pod lit, odvád t desátý díl Hospodinu
jako ob pozdvihování a odevzdat ji kn zi Áronovi. To, že dal Hospodin levit m za d dictví desátky znamená, že mají d lat to, co Hospodin ekl – mají jíst desátky (ne zabavit celou desetinu), tedy to co dostanou na
té hostin . Stejn jako se nají sirotek a vdova. – Ostatn to se týkalo jen zp sobu slavení desátku t etího roku,
protože jinak po dva roky ty desátky m l jíst ješt ten, kdo je odvád l (ve form uspo ádání hostiny), včetn
celého svého domu.
Dále se v Neh 13,10-12 píše, že: Dozv d l jsem se také, že levit m nebyly dávány částky, takže se všichni
rozprchli ke svým polím, levité i zp váci konající službu. M l jsem o to spor s p edstavenstvem a ptal jsem se:
„Proč je Boží d m opušt n?“ Shromáždil jsem levity a dosadil je na jejich místa. A všechen Juda p inášel do
sklad desátky z obilí, moštu a čerstvého oleje.
Mal 3,10: P inášejte do mých sklad úplné desátky. Až bude ta potrava v mém dom , pak to se mnou zkuste,
praví Hospodin zástup : Neotev u vám snad nebeské pr duchy a nevyleji na vás požehnání? A bude po nedostatku.
P inášení do Hospodinových sklad úplné desátky, neznamená odvád t desátek jiným zp sobem než
jak Hospodin na ídil. Co jsou ty Hospodinovy sklady? To nejsou jen komory v kamenném chrám . Když
si uv domíme, že je nap . v P ísloví 19,18 psáno: Hospodinu p jčuje, kdo se nad nuzným smilovává, on mu
odplatí jeho dobročinnost. Nedává p ece Hospodinu do kapsy peníze ten, kdo p jčuje nuznému, ale tomu
nuznému. Stejn tak Hospodin, když mluvil ústy proroka k lidu, zahrnuje do svých sklad i odvád ní desátk
p edepsaným zp sobem, kdy se dostanou prost ednictvím toho, kdo ten desátek odvádí, bezdomovci, sirotku
i vdov , jak Hospodin na ídil a zp sobem který na ídil. Pokud n kdo d lal n co jinak, než jak Hospodin na ídil, nem že to sloužit jako standardní p íklad pro to, jak daný p íkaz vykonávat. Podobn , jako když David
jedl posvátné chleby, které normáln bylo dovoleno jíst pouze kn žím. Taky se to tímto p ípadem nezm nilo
a tyto posvátné chleby bylo dovoleno jíst nadále zase jen kn žím.
Když nap . Áronovi synové si dovolili tu drzost vykonat Hospodin v ob ad jinak, než jak Hospodin určil,
stalo se − Lv 10,1-2: Áronovi synové Nádab a Abíhú vzali každý svou kadidelnici, dali do ní ohe a na n j
položili kadidlo. P inesli p ed Hospodina cizí ohe , jaký jim nep ikázal. I vyšel ohe od Hospodina a poz el
je, takže zem eli p ed Hospodinem. Ostatní v ci ud lali p esn podle toho Hospodinova p íkazu − „jen ohe
si zapálili jinde než m li“. To by m lo být každému jako výstraha p ed tím, aby si lidé svévoln m nily Boží
slovo a vykonávali Boží na ízení zp sobem, jaký Hospodin nep ikázal.
Desátky nebyly jen pouhou matematickou desetinou, ale speciálním rituáln provád ným ob adem,
p esn Hospodinem p edepsaným.

Sláva Bohu − máme tu Pána Ježíše Krista!
7,4: Práv tak, moji brat i, i vy jste zem eli Zákonu skrze t lo Kristovo, abyste se oddali jinému, tomu, který
byl probuzen z mrtvých, abychom p inesli ovoce Bohu.
Ga 3,28-29: Již není Žid ani ek, již není otrok ani svobodný, již není muž ani žena, nebo vy všichni jste jedno
v Kristu Ježíši. A jestliže jste Kristovi, jste sím Abrahamovo, d dicové podle zaslíbení.
Ga 4,1-7: íkám však: Pokud je d dic nezletilý, v ničem se neliší od otroka, ač je pánem všeho. Je pod ízen
poručník m a správc m až do doby p edem určené otcem. Stejn i my, když jsme byli nezletilí, byli jsme


v otroctví pod živly sv ta. Když však p išla plnost času, vyslal B h svého Syna, narozeného z ženy, narozeného pod Zákonem, aby vykoupil ty, kdo byli pod Zákonem, a abychom p ijali synovství. A protože jste synové,
vyslal B h ducha svého Syna do našich srdcí, ducha, který volá: ,Abba, Otče.‘
Ga 5,12-14 : Ti, kdo vás znepokojují ob ízkou, a se t eba i vyklestí. Byli jste p ece povoláni do svobody,
brat i. Jen aby se vám ta svoboda nestala záminkou pro t lo, ale skrze lásku služte jedni druhým. Nebo celý
Zákon je napln n v jednom slovu: ,Budeš milovat svého bližního jako sebe samého.‘
13,10-14: Láska nep sobí bližnímu nic zlého. Tedy plností Zákona je láska. Víte také, jaký je čas, že už
nastala hodina, abyste procitli ze spánku; vždy nyní je naše záchrana blíže než tehdy, když jsme uv ili. Noc
pokročila, den se p iblížil. Odložme proto skutky tmy a oblečme zbroj sv tla. Žijme ádn jako ve dne: ne
v hý ení a opilství, ne v chlípnostech a bezuzdnostech, ne ve sváru a závisti. Nýbrž oblečte se v Pána Ježíše
Krista a nepečujte o t lo, abyste vyhovovali jeho žádostem.
6,14: H ích nad vámi nebude panovat; vždy nejste pod zákonem, ale pod milostí.
Sk 15,24: Doslechli jsme se, že vás n kte í, kte í vyšli z nás, zneklidnili svými slovy a zmátli vaše duše, když
íkali, že je t eba dát se ob ezat a zachovávat Zákon, ačkoliv jsme jim to nena ídili.
3, 21-22: Nyní však je zjevena Boží spravedlnost bez Zákona, dosv dčovaná Zákonem i Proroky, Boží spravedlnost skrze víru v Ježíše Krista pro všechny a na všechny ty, kdo v í.
Z mnoha míst v Novém zákon plyne, že se nemáme nechat znepokojovat t mi, kdo by na nás cht li uvalovat b emena p edpis ze Starého zákona. Mezi tato b emena pat í jist nejen ob ízka, ale i odvád ní desátk
a jiných ob tí, které byly pro lidi, kte í žili pod Zákonem. Ti kdo jsou v Kristu Ježíši, jsou nové stvo ení
a nejsou pod Zákonem. Není náhoda, že pro k es any nebyl vydán nikde v Novém zákon p íkaz, že by
m li z mnoha starozákonních p edpis práv desátky odvád t. Dokonce ani když bychom vzali podobnost
kn žství mezi Malkísedekem (Malchisedechem) a Ježíšem Kristem, tak ani tomuto kn zi nebylo ustanoveno
nikde v Bibli, že by mu musel Abraham nebo n kdo jiný odvád t n jaké desátky. O Ježíši Kristu je ečeno
v Heb 7,17-19: Nebo se o n m sv dčí: ,Ty jsi kn z na v čnost podle ádu Melchisedechova.‘ Tím se sice ruší
p edchozí na ízení pro jeho slabost a neužitečnost − vždy Zákon nic nep ivedl k dokonalosti − uvádí se však
lepší nad je, skrze niž se p ibližujeme k Bohu.
Desátky m li tedy své místo ve Starém zákon . Na slavnost desátk chodili i levité. V novozákonní dob si
n kte í k es ané p ivlastnili právo na vybírání desátk , prý na základ Starého zákona. S oblibou vytrhovali
z kontextu slova z Mal 3,10, považujíce se za jakési „novozákonní levity“. Kn žský ú ad však nesm l vykonávat nikdo jiný, než ten, kdo byl geneticky z Hospodinem určeného rodu. Setkala jsem se dokonce s tím,
že máme prý platit desetinu z hrubé mzdy do sboru v církvi jako „desátek“. S tím, že jinak by to znamenalo,
že bychom Boha okrádali. Darem se nazývala až částka nad tento povinný desátek. Pokud jste to n kdy zažili, určit víte, jaké odsouzení prožívá člov k, který up ímn v í tomu, že je to zákon, pod kterým musí žít
a pokud to nemá z čeho zaplatit, tak je vlastn tím, kdo okrádá Boha. Kde je v tu chvíli n jaká jistota spasení?!!
Je to strašná situace a člov k by, pro toto špatné učení o desátcích, mohl prožívat t eba i trvalé odsouzení,
dokud by ty pseudodesátky nezaplatil a ten „dluh“ nevyrovnal. Mohl by mít i nulovou víru, že je spasen, protože by na sebe t eba pohlížel jako na beznad jn odsouzeného h íšníka, zlod je, odpadlého od Hospodina.
Víme, že je psáno, že zlod ji v nebi nebudou. 1K 6,9-10: Což nevíte, že nespravedliví nedostanou do d dictví
Boží království? Neblu te! Ani smilníci ani modlá i, cizoložníci, rozkošníci ani homosexuálové, zlod ji ani
hrabivci, opilci, utrhači ani lupiči neobdrží Boží království za d dictví. A my jsme p ece spaseni z darované
milosti, skrze víru v Ježíše Krista, že jsou nám jeho ob tí h íchy odpušt ny. Je psáno, že co není z víry
(že konáme správn ), je h ích. Dokonce bratr (v ící k es an) pro kterého Kristus zem el jde do záhuby, pokud
jí nap . maso ob tované modlám, jestliže v í, že d lá v dom špatnou v c, tedy h ích, čímž je jeho sv domí poskvrn no. Pokud by z toho nečinil up ímn pokání, tak nemá tu víru − jistotu, která má moc spasit


jeho duši. 1K 8,7-8: Ale ne ve všech je to poznání. N kte í až dosud jsou zvyklí na modlu a jedí toto maso jako
ob tované modlám, a jejich sv domí, protože je slabé, se poskvr uje. Z textu v Korintských je jasn napsáno,
že když by k es an d lal n jakou v c a m l čisté sv domí, že se podle svého porozum ní nedopouští h íchu,
mohl klidn jíst i maso ob tované modlám v pohanském chrám , protože ho nejedl s porozum ním, že ob tuje
modlám, ale jako ten, kdo m l poznání, že modla nic neznamená, jedl to maso jako ten, kdo za to jídlo vzdává
díky jedin a pouze Hospodinu, i kdyby to všichni kolem jedli s motivem jiným, totiž jako ob modle. 1K
8,10: Nebo když n kdo tebe, který máš poznání, uvidí sed t za stolem v modlá ském chrám , nebude jeho
sv domí, bude-li slabý, p ivedeno k tomu, aby jedl maso ob tované modlám? A tak tvým poznáním hyne ten,
který je slabý – bratr, pro kterého Kristus zem el. Když by tedy n jaký k es an, který nemá stejné porozum ní jako ty, jedl maso ob tované modlám, tak je napsáno, že je jeho sv domí poskvrn no a hyne. Možná si
myslel, že ty když n co d láš, co on považuje za h ích, tak klidn h ešíš a nelámeš si s tím hlavu – jsi pak pro
n j špatným p íkladem, protože on neví že ty máš naprosto jiný postoj srdce než on. Ty vzdáváš Hospodinu
díky za to jídlo, on však propadá odsouzení. Toto místo v písmu je zmín no, abychom m li ohled na druhé,
aby snad n čemu špatn neporozum li, neznečistili se a nešli do zahynutí. Je tam taky napsáno: 1K 10,25-31:
Jezte všechno, co se prodává na masném trhu, a kv li sv domí se na nic nevyptávejte. Vždy ,Pánova je zem
a její plnost.‘ Zve-li vás n kdo z nev ících a chcete tam jít, jezte všechno, co vám p edloží, a kv li sv domí se
na nic nevyptávejte. Ale když by vám n kdo ekl: ,Toto je ob továno božstv m,‘ nejezte kv li tomu, kdo vám to
oznámil, a kv li sv domí. Sv domí pak míním ne vlastní, ale toho druhého. Nebo proč má být moje svoboda
souzena sv domím druhého? Jestliže já s vd čností jím, proč mám být pomlouván za n co, za co vzdávám
díky? A tedy jíte nebo pijete nebo cokoliv činíte, všechno či te ke sláv Boží. To ohledn sv domí je dost
d ležité. 14,22-23: Víru, kterou máš ty, m j pro sebe p ed Bohem. Blahoslavený je ten, kdo neodsuzuje
sám sebe za to, co pokládá za správné. Ten však, kdo pochybuje a jedl by, je odsouzen, protože nejednal na
základ víry. Všecko, co není z víry, je h ích. Tady zmíním ješt jednu v c – toto místo bylo už mnohokrát
n kým vytrženo z kontextu. N kte í lidé se cítili jako ti, kdo zh ešili, protože se za n co modlili, nap . za n čí
uzdravení, a nestal se zázrak. Vyvozovali z tohoto místa v písmu nesprávné záv ry. Mysleli si, že když se ten
zázrak nestal, tak že to znamená, že nem li víru. Tedy usoudili z toho, že se dopustili h íchu tím, že se modlili
bez víry. Mysleli si, že kdyby to bylo z víry, tak by se to stalo. Ale to místo v písmu pojednává o naprosto jiné
v ci, totiž o sv domí – o ví e, že d lám nebo ned lám svým konáním správnou v c. N který zázrak se m že
stát t eba až když se za n co modlíme dlouho – Pán nám to vysv tlil na p íkladu té neodbytné vdovy, která
chodila stále burcovat toho soudce, až ji v její prosb vyslyšel. L 18,1-7: Vypráv l jim také podobenství, aby
vid li, jak je t eba stále se modlit a neochabovat. íkal: „V jednom m st byl soudce, který se Boha nebál
a z člov ka si nic ned lal. V tom m st byla vdova, která k n mu chodila a íkala: ,Zasta se m proti mému
odp rci.‘ Ale on dlouho necht l. Potom si však ekl: ,I když se Boha nebojím a z člov ka si nic ned lám, zastanu se té vdovy, protože mi p sobí mnohou nesnáz, aby m nakonec nep išla zpolíčkovat.‘“ Pán ekl: „Slyšte,
co íká ten nespravedlivý soudce! Nezastane se B h svých vyvolených, kte í k n mu volají dnem i nocí? Bude
s pomocí pro n otálet?
Kdož jsme v Ježíši Kristu, jsme nové stvo ení, jsme kn žstvo královské, lid dobytý. Kn žími jsme jako
k es ané všichni a náš velekn z, který vešel do velesvatyn s ob tí vlastní krve, je Pán Ježíš Kristus Syn Boží
vzk íšený. Máme r zná obdarování a povolání od Ducha svatého. N koho Pán povolává do služby t eba jako
apoštola, jiného jako proroka nebo učitele atd. − 1 Kor 12,28: A v církvi B h ustanovil nejprve apoštoly, za
druhé proroky, za t etí učitele, potom moci, potom dary uzdravování, pomoci, vedení, druhy jazyk . Není již
pot eba žádných levit , kte í by museli vykonávat n jaké smírčí ob ady mezi Bohem a lidmi. − 1 Tm 2,5-6:
Je totiž jeden B h, jeden je také prost edník mezi Bohem a lidmi, člov k Kristus Ježíš, který dal sám sebe jako
výkupné za všechny, jako sv dectví ve sv j čas.
Jak tedy Hospodin zabezpečil ty které povolává do služby na plný úvazek? Odpov dí v Novém zákon je
sbírka. V 1 Kor 16,1-2 se píše, že apoštol Pavel na ídil ud lat sbírku – každý m l dát jak se rozhodl: Pokud
jde o sbírku pro svaté: jak jsem p ikázal galatským sbor m, tak uči te i vy. V první den týdne a každý z vás
doma dá stranou tolik, kolik bude moci uložit, aby se sbírky nemusely konat teprve tehdy, až k vám p ijdu. Až
budu u vás, pošlu s potvrzujícími dopisy ty, které uznáte za hodné, aby odnesli váš dar do Jeruzaléma.


Co myslíte, jaké motivy stojí za uvalením b emene desátk na novozákonní k es any? Proč si ti, kdo toto
učení v n kterých k es anských sborech zavedli nebo je tam tolerují, nevybrali t eba jiný p edpis ze Starého
zákona, který by jim zkomplikoval život? Jsem p esv dčena o tom, že mnohé pastory nebo jiné služebníky,
kte í pracující na plný úvazek v církvi, k tomu vedl strach. Báli se, že by nedostali z v ících na podporu
své služby dostatek pen z, aby je to uživilo. Nejspíš m li také obavy, že by se nevybralo dostatek pen z ani
na pronájem budov pro společná shromážd ní a na ostatní provozní výdaje. N kdo se tedy rozhodl, zneužít
slova o desátcích ze Starého zákona. Bylo docela pohodlné, držet lidi ve strachu z odsouzení, když si tím
zajistili pravidelný p íjem do církevní pokladny. Ušet ili si tím, jist hodn stresu. Tento strach byl vyp soben
ned v rou Hospodinu, že se o n postará. Ono, milí sourozenci v Ježíši Kristu, nemusí být vždycky snadné
mít takovou víru, že B h pošle tu rybku s mincí v tlamičce, jako to ud lal, když pot eboval peníze Pán Ježíš.
Ale to nikoho z nás neoprav uje p ekrucovat Boží slovo!
Kažte pravé evangelium a v te Bohu, on o vás péči má. A jestli by vás necht l podporovat B h, tak vaše
služba stejn zkrachuje.
V Bibli jsme jasn poučeni o tom, jak je to se zachováváním Zákona. Je tu ale ješt další v c, kterou je dobré
zmínit. Nemáme žít v h íchu, činit ohavnosti apod. Nemáme být modloslužebníky t la ani pen z. Máme být
milovníky Boha a hledat co se líbí Bohu, také máme milovat svého bližního jako sami sebe – v Duchu svatém.

Záv r – z stávání v Ježíši Kristu
Máme dávat peníze pot ebným, do sboru a na podporu služebník sloužících evangeliu – jasn , že ano. A št de, jak nás k tomu povede Boží láska – Duch svatý. Radostného dárce miluje Hospodin. Máme být milující
bližního, jak byste cht li, aby n kdo podporoval vás, kdybyste sloužili na plný úvazek Bohu, tak podporujte ty,
které vám dá Hospodin na srdce a takovým zp sobem, jakým vám je dá na srdce. Protože synové Boží jsou ti,
kdo jsou vedeni Duchem Božím. Pán také ekl – mé ovce slyší m j hlas, za cizím nep jdou. Tak poslouchejme
Ducha svatého, jak k nám mluví v našich srdcích, vždy v nás p ebývá – naše t la jsou jeho chrámy. Nenechte
se vést n jakým jiným duchem, že byste žehnali tam, kde Pán nechce. Nepodporujte n koho v jeho h íchu,
kdyby snad cht l n kdo zneužívat vaši dobrosrdečnost. Nechte se vést Duchem svatým!
1 J 3,14-18: My víme, že jsme p ešli ze smrti do života, nebo milujeme bratry; kdo nemiluje bratra, z stává
ve smrti. Každý, kdo nenávidí svého bratra, je vrah; a víte, že žádný vrah nemá život v čný, který by v n m
z stával. Podle toho jsme poznali lásku, že on za nás položil svou duši. I my jsme povinni položit své duše za
bratry. Má-li však n kdo dostatek v tomto sv t a vidí, že jeho bratr má nouzi, a zav e p ed ním své nitro, jak
v n m m že z stávat Boží láska? Dítky, nemilujme slovem ani jazykem, ale v skutku a v pravd . Jinými slovy
– kdo p ijal Pána Ježíše a má skrze víru v čný život, kdyby t eba začal nenávid t svého bratra, tak ten v čný
život v n m pak nez stává, protože on nez stává v Synu Božím. Máme v čný život, pokud z stáváme v Synu
– v Ježíši Kristu. Kdo má Syna Božího má život, kdo nemá Syna Božího nemá život.
Víra v Ježíše Krista – v to, že jsou nám jeho ob tí na k íži odpušt ny viny, ta víra, která má moc spasit duši
člov ka, p ichází z milosti, jako jistota. Je to potvrzení od Ducha svatého našemu duchu – odpov na up ímné pokání člov ka, který se opravdov rozhodl s h íchem ve svém život zkoncovat a v í v Ježíše, který se za
nás ob toval na k íži a t etího dne vstal z mrtvých. Díky Bohu za tu milost, že je Pán Ježíš Kristus tak v rný,
že zh eší-li kdo z nás k es an a vyzná Ježíši své viny a rozhodne se znovu up ímn od h íchu odvrátit, že
nám tyto viny odpouští. Je taky psáno, že láska v í. Kdo to nemyslí s pokáním up ímn , tomu nejde mít víru
– jistotu, že jsou mu viny odpušt ny.



Jan 15,9-12: Jako Otec miluje mne, tak i já miluji vás. Z sta te v mé lásce. Zachováte-li má p ikázání, z stanete v mé lásce, jako já jsem zachoval p ikázání svého Otce a z stávám v jeho lásce.“„Toto jsem vám pov d l,
aby moje radost byla ve vás a vaše radost aby byla napln na.To je mé p ikázání, abyste se milovali navzájem,
jako já miluji vás.“
Pán Ježíš Kristus nám dal zákon lásky a ospravedlnil nás svou ob tí. Tato darovaná spravedlnost je z milosti
a p ijímá se skrze víru v Ježíše Krista. 1 J 4,16-18: A my jsme uv ili a poznali lásku, kterou má B h k nám.
B h je láska, a kdo z stává v lásce, v Bohu z stává a B h v n m. V tom dosáhla láska p i nás cíle, že máme
naprostou d v ru pro den soudu, nebo jaký je on, takoví jsme i my v tomto sv t . V lásce není strach, ale
dokonalá láska strach zahání; vždy strach p sobí muka, a kdo se bojí, nedošel dokonalosti v lásce.
Pán Ježíš ekl v J 15,4-9: Z sta te ve mn a já ve vás. Jako ratolest nem že nést ovoce sama od sebe, nez stává-li v rév , tak ani vy, jestliže nebudete z stávat ve mn . Já jsem ta vinná réva, vy jste ratolesti. Kdo z stává
ve mn a já v n m, ten nese hojné ovoce; nebo beze mne nem žete činit nic. Jestliže n kdo nez stává ve mn ,
bude jako ta ratolest vyvržen ven a uschne; pak je shromaž ují a házejí do ohn , a ho í. Z stanete-li ve mn
a z stanou-li mé výroky ve vás, požádejte, oč chcete, a stane se vám. Tím bude oslaven m j Otec, když ponesete hojné ovoce a stanete se mými učedníky. Jako Otec miluje mne, tak i já miluji vás. Z sta te v mé lásce.
1 J 5,10-13: Kdo v í v Syna Božího, má to sv dectví v sob . Kdo nev í Bohu, učinil ho lhá em, protože neuv il sv dectví, které B h vydal o svém Synu. A to je to sv dectví: B h nám dal v čný život a ten život je v jeho
Synu. Kdo má Syna, má život; kdo nemá Syna Božího, ten život nemá. Jak je psáno v it znamená mít jistotu
v to co ješt není vid t.
Máme z stávat v Ježíši Kristu. To je napsáno pro k es any, kte í již jsou t mi ratolestmi na tom pravém vinném kmeni, kterým je, obrazn ečeno, Ježíš Kristus. Pokud neuposlechnou tu výzvu, aby z stávali v Bohu,
tak se jim m že stát, jak Ježíš ekl, že budou vyvrženi ven a uschnou, pak je házejí do ohn ... Z stávejme
v Synu Božím, protože kdo má Syna, má život; kdo nemá Syna Božího, ten život nemá. Pán Ježíš ekl: Jestliže
n kdo nez stává ve mn ... Je tedy možné v n m nez stávat, i když jsme v n m už jednou byli. Ovšem je to
takový hazard nez stávat v n m, že bychom pak jednoho dne mohli zjistit, že už nemáme víru, že jsou nám
odpušt ny naše viny, protože tu jistotu, která má moc spasit naši duši, máme pouze tehdy, jestliže jsme v n m.
Je velmi nebezpečné odcházet od Krista do h íchu. Takový hazardér by mohl časem úpln uschnout ve ví e,
že jsou mu odpušt ny viny – být vy at a hozen do ohn . Mohlo by se mu stát, to co je zmín no v Heb 6,4-8:
Nebo ty, kte í byli jednou osvíceni, okusili nebeského daru a stali se účastníky Ducha Svatého, okusili dobrého Božího slova i moci budoucího v ku, a odpadli, je nemožné znovu obnovovat ku pokání, nebo si op t
k ižují Syna Božího a vystavují ho ve ejnému posm chu. Vždy zem, která pije déš , jenž na ni často p ichází,
a plodí užitečnou bylinu t m, pro n ž je také obd lávána, dostává od Boha požehnání. Když však nese trní
a bodláky, je neužitečná a blízká prokletí; jejím koncem je spálení.
Je d ležité neodmítat svými postoji Syna Božího, protože, kdo odmítá Syna Božího z stává na n m Boží
hn v. J 3,36: Kdo v í v Syna, má život v čný; kdo však odmítá Syna, nespat í život, ale z stává na n m Boží
hn v.“
Takže pokud n kdo upadl do h íchu, tak by m l velmi rychle opustit sv j h ích, učinit pokání a vrátit se opravdov k Hospodinu, dokud ješt žije.
Pavla Víšková
Pozn.: Zdrojem pro citáty z Bible, které jsou ze Starého zákona, byl Český ekumenický p eklad z r. 1998 od
České biblické společnosti a pro citáty z Nového zákona bylo použito p ekladu KMS Nová smlouva − vydání
z r. 1994.
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