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INVESTICE NA KTERÉ 
NEMŮŽEŠ PRODĚLAT

Význam biblického desátku







„Nemějte tedy starost 
a neříkejte: Co budeme jíst? 

Co budeme pít? Co si budeme 
oblékat? Po tom všem se shánějí 
pohané. Váš nebeský Otec přece 

ví, že to všechno potřebujete.“

Matouš 6,31-32









„A Hospodin Bůh vysadil zahradu 
v Edenu na východě a postavil tam 
člověka, kterého vytvořil.“

Genesis 2,8



„Hle, dal jsem vám na celé 
zemi každou bylinu nesoucí 
semena i každý strom, 
na němž rostou plody se 
semeny. To budete mít za 
pokrm.“

Genesis 1,29





„Ploďte a množte se 
a naplňte zemi. 
Podmaňte ji...“

Genesis 1,28



 JSME SPRÁVCI 
BOŽÍHO VLASTNICTVÍ



„... panujte… 
nade vším 
živým, co se na 
zemi hýbe.“

Genesis 1,28



„Hospodin Bůh 
postavil člověka 
do zahrady v Edenu, 
aby ji obdělával 
a střežil.“

Genesis 2,15



„Hospodinova je země se 
vším, co je na ní, svět i ti, 
kdo na něm sídlí.“

Žalmy 24,1



„Všechna lesní zvěř mi patří 
i dobytek na tisíci horách...“

Žalmy 50,10



„... v horách vím 
o každém ptáku, 
polní havěť též 
mám kolem 
sebe.“

Žalmy 50,11





„Pamatuj na Hospodina, svého 
Boha, neboť k nabytí blahobytu ti 
dává sílu on, aby utvrdil svou 
smlouvu, kterou přísahal tvým 
otcům, jak tomu je dnes.“

Deuteronomium 8,18





„Z každého stromu 
zahrady smíš jíst.“

Genesis 2,16



„Ze stromu poznání 
dobrého a zlého
však nejez.“

Genesis 2,17



„V den, kdy bys 
z něho pojedl, 
propadneš smrti.“

Genesis 2,17



„Pak ho ďábel vezme na velmi 
vysokou horu, ukáže mu 
všechna království světa 
i jejich slávu...“

Matouš 4,8



„… a řekne mu: 
‚Toto všechno ti dám, 
padneš-li přede 
mnou a budeš 
se mi klanět.̒ “

Matouš 4,9





„Od správců se nežádá 
nic jiného, než aby byl 
každý shledán 
věrným.“

1. Korintským 4,2



JSME 
SPRÁVCI 



„Bůh, který učinil svět a všechno, 
co je v něm... všemu dává život, 
dech i všechno ostatní.“

Skutky 17,24–25



„Vybízím vás, bratří, pro Boží 
milosrdenství, abyste sami sebe 

přinášeli jako živou, svatou, 
Bohu milou oběť; to ať je vaše 

pravá bohoslužba.“

Římanům 12,1



„Ježíš procházel 
zemí, všem 
pomáhal...“

Skutky 10,38



JSME SPRÁVCI  
BOŽÍHO ČASU,
KTERÝ NÁM BŮH DAL



„Nauč nás 
počítat naše dny, 
ať získáme 
moudrost srdce.“

Žalmy 90,12





VŠICHNI JSME SPRÁVCI 
TALENTŮ, KTERÉ NÁM 
BŮH DAL





„Máš něco, co bys nebyl 
dostal? A když jsi to 
dostal, proč se chlubíš, 
jako bys to nebyl dostal?“

1. Korintským 4,7



JSME TAKÉ SPRÁVCI 
PENĚZ, KTERÉ NÁM 

BŮH DÁVÁ.



„Hledejte 
především jeho 
království 
a spravedlnost…“

Matouš 6,33





„Tehdy mu dal 
Abram desátek 
ze všeho.“

Genesis 14,20





„Měl sen: ‚Hle, na zemi stojí 
žebřík, jehož vrchol dosahuje 
k nebesům, a po něm vystupují 
a sestupují poslové Boží.̒ “

Genesis 28,12



„A ze všeho, co 
mi dáš, odvedu ti 
poctivě 
desátky.“

Genesis 28,22



„Jak se mám odvděčit 
Hospodinu, že se mne 
tolikrát zastal?“

Žalmy 116,12



„Všechny desátky 
země z obilí země 
a z ovoce stromů 

budou Hospodinovy; 
jsou svaté 

Hospodinu.“

Leviticus 27,30



„Léviovcům dávám 
v Izraeli za dědictví 
všechny desátky za 
jejich službu, neboť oni 
konají službu při stanu 
setkávání.“

Numeri 18,21



„Což nevíte, že ti, kteří slouží ve svatyni, 
dostávají ze svatyně jídlo, a ti, kteří přisluhují 
při oltáři, mají podíl na obětech?“

1. Korintským 9,13



„Tak i Pán ustanovil, aby ti, 
kteří zvěstují evangelium, měli 
z evangelia obživu.“

1. Korintským 9,14



„Běda vám, zákoníci 
a farizeové, pokrytci! 
Odevzdáváte desátky 

z máty, kopru a kmínu, 
a nedbáte na to, co je 

v Zákoně důležitější:“

Matouš 23,23



„...právo, 
milosrdenství 
a věrnost. Toto bylo 
třeba činit a to 
ostatní 
nezanedbávat.“

Matouš 23,23









„Přinášejte do mých 
skladů úplné desátky. 
Až bude ta potrava 
v mém domě, pak to se 
mnou zkuste…“

Malachiáš 3,10



„...zda vám nezotvírám 
nebeské průduchy 
a nevyliji na vás požehnání, 
že ho ani nepoberete.“

Malachiáš 3,10 B21



„Ptáte se: 
‚Jak tě okrádáme?ʻ 
Na desátcích 
a na obětech 
pozdvihování.“

Malachiáš 3,8





„Dávejte a bude vám 
dáno; dobrá míra, 
natlačená, natřesená, 
vrchovatá…“

Lukáš 6,38











„Pak si řekl: ‚Tohle udělám: Zbořím stodoly, 
postavím větší a tam shromáždím všechno 
své obilí i ostatní zásoby…ʻ“

Lukáš 12,18



„...a řeknu si: ‚Teď máš 
velké zásoby na 
mnoho let; klidně si 
žij, jez, pij, buď veselé 
mysli.̒ “

Lukáš 12,19



„Ale Bůh mu řekl: ‚Blázne! 
Ještě této noci si vyžádají 
tvoji duši, a čí bude to, co jsi 
nashromáždil?ʻ“

Lukáš 12,20



„Tak je to s tím, kdo si hromadí 
poklady a není bohatý před 
Bohem.“

Lukáš 12,21





„Neboť kde je tvůj 
poklad, tam bude 
i tvé srdce.“

Matouš 6,21



„Jaký prospěch bude mít 
člověk, získá-li celý svět, 
ale svůj život ztratí? A 
zač získá člověk svůj 
život zpět?“

Matouš 16,26
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