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Tuto knihu věnuji především mému Pánu Ježíši Kristu; 

dále ji věnuji mé milované manželce a také všem 

křesťanům, kteří mi byli nápomocni při jejím vzniku 

radou, kritikou i povzbuzením. 
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PŘEDMLUVA K DRUHÉMU VYDÁNÍ 

NOVÝCH DĚJIN DESÁTKŦ 
 

 

 ématu  desátkŧ jsem věnoval mnoho let  výzkumu a  nyní  přišla chvíle, kdy je opouštím. Těm    

 čtenářŧm, které kniha přivede k zamyšlení a další studium Písma pak přinese do jejich ţivotŧ 

svobodu a milost Kristovu, chci vzkázat: drţte se pevně Boţího slova. Nenechte se nikým znovu 

dostat pod jho zákona skutkŧ, kterými se Ţidé kdysi marně pokoušeli zalíbit Bohu. Jen z Boţí 

milosti bez našich skutkŧ spravedlnosti lze do srdce přijmout Jeţíše Krista jako Zachránce. Pak je 

moţno ţít v kaţdodenním spolehnutí se na vedení jeho Ducha Svatého.   

     Přede mnou jsou pak jiţ otevřena další biblická témata, která si zaslouţí, aby se jim věnovala 

náleţitá pozornost.                                                                                           V Ostravě 19. 4. 2012 

                                                                                                                                

 

 

PŘEDMLUVA K PRVNÍMU VYDÁNÍ 

NOVÝCH DĚJIN DESÁTKŦ 
 

dyţ jsem před dvěma léty připravoval třetí vydání knihy Dějiny desátkŧ, byl jsem přesvědčen, 

ţe je to jiţ vydání poslední. Ale jak říká staré přísloví: „Člověk míní, Pán Bŧh mění.“  Ačkoliv 

jsem nové informace o desátcích téměř nevyhledával, přesto ke mně začaly rŧznými cestami 

přicházet. Jednou to byla informace o křesťanech v Americe, kteří v době krize kvŧli desátkŧm 

přicházejí o střechu nad hlavou a stávají se bezdomovci, jindy to byla zpráva o objevu starého 

nápisu na Akropoli. Nakonec jsem usoudil, ţe těch nových věcí je tolik, ţe by bylo nešťastné nechat 

si je jen pro sebe. Proto vám předkládám knihu Nové dějiny desátkŧ a modlím se přitom, ať si Pán 

Jeţíš Kristus pouţije tuto nedokonalou knihu k tomu, aby Boţí milost vstoupila do vašeho ţivota. 

Nebo zákon skrze Mojţíše dán je, milost a pravda se stala skrze Jeţíše Krista. (Jan 1,17)      

                                                                                                                           V Ostravě 10. 10. 2009 
 

PŘEDMLUVA  K  III. VYDÁNÍ KNIHY 

DĚJINY DESÁTKŦ 
 

d druhého vydání této knihy jiţ uplynulo pět let. Mezitím se mnohé událo. Kniha se stala pro 

některé křesťany z charismaticko-letničního hnutí knihou zapovězenou, o jejíţ existenci není 

radno hovořit či psát. Také jsem byl mezitím konfrontován s faktem, ţe byla šířena zaručeně 

pravdivá zvěst, ţe jsem její obsah jiţ odvolal. Kniha tak bude jistě zklamáním pro ty, kteří tuto 

nepravdu šíří. Rád bych tak chtěl novým doplněným vydáním dát křesťanŧm k dispozici knihu, 

která by jim odpověděla na základní otázky, týkající se desátkŧ. Kéţ je to pak především slovo 

Písma, které se stane duchem a ţivotem, který změní ţivoty věřících, vţdyť: „Nic nezmůţeme proti 

pravdě, nýbrţ jen ve jménu pravdy.“ (2K 13,8)                                                    V Ostravě 19.5.2007 
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ÚVOD 
 

ádají  se  spolu   pastor,  kněz  a  rabín,  kolik  peněz  mají  dát  na  dobročinné účely. Pastor  

řekne:  „Uděláme  to  takhle, nakreslíme na zemi kruh, hodíme peníze do vzduchu, a kolik jich 

spadne do kruhu, tolik dáme na dobročinnost.“ Ale kněz řekne: „Ne, my  ty  peníze  hodíme do 

vzduchu a to, co spadne mimo kruh, to dáme.“ Konečně rabín řekne: „Ne, my ty peníze hodíme do 

vzduchu a kolik Bŧh chce, tolik ať si vezme.“ 

Tato anekdota, kterou jsem před časem slyšel, je blízká otázce, jiţ si lidé kladou v rŧzných 

podobách od nepaměti: „Kolik peněz by lidé měli dávat na boţí dílo ?“ Pokud tuto otázku poloţíme 

kazatelŧm, jistě od některých uslyšíme odpověď, ţe máme dát desátky a bude nám téţ vysvětleno, 

co je skryto pod oním slovem. Budou vysvětlovat právem; pokud bychom se totiţ dnes zeptali 

nevěřících lidí, co znamená termín „desátky“, byli bychom překvapeni, jak málo znají jeho význam. 

Moţná by nám řekli, ţe to je „něco ze středověku“, anebo by odpověděli, ţe je „vybírají šabatisté“. 

Museli bychom mít notnou dávku štěstí, abychom kromě bezradného pokrčení ramen uslyšeli 

správnou odpověď: „Desátek je desetina z  úrody, kterou křesťané odváděli církvi.“ Poloţit přitom 

stejnou otázku před 200 lety by bylo zcela zbytečné. Tehdy totiţ všichni lidé desátky velmi dobře 

znali z vlastní zkušenosti. Desátky však ani dnes nejsou pojmem čistě historickým, kterým se 

zabývají jen historikové, je zde totiţ nemálo kazatelŧ pokoušejících se křesťany znovu přivést 

k odvádění desátkŧ, aniţ by tušili, kolik zla a utrpení jiţ skrze ně církev zpŧsobila. Naše kniha si 

klade za cíl připomenout mnohé skutečnosti, které jsou jiţ dnes křesťanŧm neznámé. Z praktických 

dŧvodŧ je přitom rozdělena na dvě části. V první části podnikneme vzrušující výlet do historie a 

budeme zkoumat roli desátkŧ v kontextu dějin evropských i světových. Ve druhé části se podíváme, 

co o desátcích učí Bible. 
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   I. ČÁST - DESÁTKY V DĚJINÁCH 
 

 apeţ Sixtus V. dal v 16. století napsat nad dveře Vatikánského archivu varovnou větu:                                                                                            

„Kdo sem vstoupí, je bez dalšího exkomunikován.“ 
1)

; touto hrozbou však neprozřetelně odhalil 

svŧj strach z  církevních dějin.  Ohlédneme-li se zpět do historie, zjistíme, ţe se měl skutečně čeho 

bát. Dodnes se katolická církev pokouší očistit od své temné minulosti;  stále se však vyhýbá mnoha 

tématŧm, která jsou jí nepříjemná. Jmenujme zde například inkvizici, upálení Mistrŧ Jana Husa a 

Jeronýma Praţského, násilnou rekatolizaci, pálení čarodějnic a Biblí a také v neposlední řadě 

mnohé sexuálně zvrhlé papeţe.  

Také desátky patří mezi choulostivá témata, o nichţ se dnes nemá anebo spíše nesmí příliš psát. 

Pojďme nyní nahlédnout pod tento závoj mlčení a společně sledujme události, ve kterých hrály 

desátky významnou roli. 
 

 

STAROVĚKÉ NÁRODY 
 

 desátky se překvapivě nesetkáme pouze v křesťanství, ale byly hojně praktikovány také 

v  náboţenstvích mnoha starověkých národŧ. Například v Babylónii byly dávány desátky:  

 

„Zvláštní pozornost zasluhuje dávka, která postihovala všechny právě zmíněné subjekty 

jednou desetinou jejich důchodu, tzv. Ešru, „desátek“. Desátek se platil především hlavním 

chrámům (největší počet dokladů je dochován ze Sipparu a Uruku) jmenovitě z  úrody obilí a 

datlí (mohl být vyplacen také ve stříbře),  ze zahradních plodů, dobytka, drůbeţe, ryb, dříví, 

kovových výrobků, polodrahokamů i zlata. K vybírání desátků byli chrámem ustanoveni 

zvláštní  funkcionáři, rab ešre, „představený desátků“. Do míst leţících ve větší vzdálenosti 

od chrámu byli vysíláni zvláštní poslové. Odvádění desátků bylo kontrolováno nadřízenými 

orgány (představeným města, místodrţícím aj. V případě prodlení byl poplatník povinen  

zaplatit   další úroky), které spolu s vedením chrámu také působily na určení jeho výše.“ 
2)

 

 

     Ruský asyriolog M. A. Dandamajev, 3)  který prozkoumal přes 100 desátkových dokumentŧ z 

Novobabylonské říše, dospěl k těmto závěrŧm: 

 

1) Desátky v 6. století př. Kristem byly dávány do chrámu a ne do královské pokladny. 

2) Desátky  byly předepsány ze všeho zboţí: ječmene, sezamu, lněného plátna, oleje, česneku, vlny,    

    oděvŧ, dobytka, ovcí, ptákŧ, dřeva, výrobkŧ, stříbra a zlata. 

3) Desátky byly předepsány celé populaci. 

4) Desátky se odváděly na konci sklizně, kdyţ plodiny dozrály. 

5) Desátky poskytoval chrámu nadbytek a  kapitál. Chrám pak dokonce fungoval jako banka.   

    Pŧjčoval z desátkŧ obchodníkŧm a profitoval z úrokŧ. 
                                                  

V   Egyptě   je   v    prvním   nilském   kataraktu   na    ostrově   Sahel   na   skále vytesán nápis 

„O sedmi hladových létech“. V  němţ Král Dţoser  (III. dynastie 2700 př. Kr.) oznamuje, ţe nařídil 

vybírat desátky pro Chnum-Re (egyptské boţstvo): 

 

„Král dává oběť Chnum-Reovi, pánu kataraktů, náčelníku  jebské ţupy za  to, co jsi mi 

prokázal: ...Ode všech rybářů lovců, ptáčníků i lovců lvů na poušti dám   vybírati  desátek  ze   

všeho, co uloví. Ze všech telat, která vrţena budou na těchto mílích, budiţ dodáván desátek do 

(chrámových) stájí  k  pečení při kaţdodenních obětech. Budiţ odváděn desátek ze všeho 

zlata, slonoviny, ebenového dřeva a všeho ostatního, co přiváţejí Nubové a Sudanci i kaţdý 

jiný, jenţ přichází s nimi do Egypta. Ţádný úředník nebude vydávati rozkazy v tomto území a 

nebude vybírati nic od jeho (obyvatelů), čím by ztenčeny byly dávky tvému chrámu... 

Kameníci, řemeslníci, sochaři, zlatníci a všichni tovaryši, kteří zpracovávají tyto kameny se 

zlatem, stříbrem, mědí, olovem, budou platit desátek ze všeho, co obdrţí za kaţdou práci, 

P 

S 



kterou vykonají. A dále budiţ odváděn desátek ze vzácného kamení, jeţ dopraveno bude z 

hořejšího území a budiţ (ustanoven) správce vah, jenţ bude váţiti zlato, stříbro, měď a 

drahokamy.“ 
4)

  

 

 

 

     „Hladová  stéla“ krále Dţosera (O sedmi hladových  létech) na ostrově Sahel z ptolemaiovské doby. Foto Markh. 

 

 

 

 



Také významné egyptské chrámy vybíraly desátky:  
 

„sajský chrám Nejtin dostal od (egyptského) krále Nechtnebofa (řecky - Nektanebos, vládl v 

roce 380 před Kristem) právo vybírati v městě Naukratidě desetiprocentní daň z veškeré 

průmyslové výroby tohoto města a desetiprocentní clo z veškerého zboţí dovezeného do tohoto 

města po Egejském moři.“ 
5)

 A také: „Ésetin  chrám v  Pilaku  a  Chmúnův  chrám  v Jébu 

(řec. Elephantiné) měly  právo vybírat desetiprocentní daň  ze  všeho  dovozu  z  Nubie.“  
6)   

Ale také králové v V. dynastii (2500 př. Kr.) je vybírali: „Král řídí a chrání lid zákony, které 

vydává a které jsou závazné pro úředníky a soudy. Poddaní jsou mu za to povinni 

vykonáváním určitých prací, např. na stavbách, vydrţováním královských poslů a placením 

desátek z polí, pastvin, dobytka, kůţí a stromů.“ 
7)

 A o úřednicích v Egyptě je psáno: „Tito 

úředníci vybírali daně, někdy značně brutálně; v pozdějších stoletích byly zřejmě vyměřovány 

ve výši desetiny sklizně.“ 
8) 

 

 

   
                                            „1 minu stříbra jako desátek pro Eanna,  věnoval Belšasar  syn 

                                       králův...“ Přepis tabulky č. 322, která dokládá, ţe  král Belšasar 

                                       (píše se o něm v  knize  Da 5,1) obětoval desátek  pro chrámový 

                                       komplex  Eanna  v  Uruku.  Asi  z  r.  553  př.  Kristem. Kresba:  

                                       J. Doleţel. 

 

    V hrobě Krále Škorpiona I. v jiţním Egyptě byly nalezeny tabulky, kde jsou zaznamenány 

odvedené desátky z oděvŧ a oleje. Tabulky byly datovány na stáří 3300-3200 let před Kristem. 
 

Rovněţ v jiţní Arábii byly odváděny desátky. Jihoarabský nápis (asi z r. 900 před Kristem), 

který se dochoval na východních hradbách zříceného města Ma‘in zní:  

 

„...z kamení a dřeva aţ na krov, z čestných darů, jeţ zasvětili „Atharu (boţstvo) z Kabadu 

„Ammijada„ a zboţní zakladatelé, a z poplatku, jejţ mu odváděli, a z desátku, jejţ mu spláceli, 

kdyţ podnikali obchodní cesty do Egypta, Gazy a A´šuru a zůstali bez pohromy skrze slovo 

„Athara z Kabadu a Wadda.“  
9) 

 
 

Také  v africké  zemi  Dahome (dnešní Benin), byly  v  primitivním  černošském náboţenství 

odváděny desátky:  

 

„Náboţenství Dahomejské jest nejhrubší fetišismus... Hliněné modly postaveny u vchodů měst 

i vesnic a kaţdý kupec musí u nich odvádět desátek i dary. Kněţí šatí se velmi bohatě a rovněţ 

kněţky,  jenţ při slavnostech a ve chrámech skoro denně před fetiši tančí.“ 
10) 

 
 

 



 
          Dekret z  Naukratisu, ve  kterém  král  Nektanebos   nařizuje: „Nechť je  dána  desetina ze zlata, stříbra,  ze  

          dřeva, řemeslného zboţí  a  všeho, co přichází  po moři od  Řeků,  veškeré zaplacené mýtné do mé pokladny  

          ve městě  Hunit, stejně jako desetina ze zlata, stříbra a vše, co je v Pamariti…“  Foto:  Jon Bodsworth. 

 

 

Také Keltové odváděli desátky svým boţstvŧm. Svědčí o tom věnovací nápis z Orgonu a nápis 

na bronzu z Botority. 

Rovněţ v Římě byly odváděny desátky. Nejčastěji se jednalo o dávku určenou pro  náboţenské  

účely;  existovaly  však  i  desátky,  které  byly  formou  10 % daně z pŧdy vybírané ne pro boţstva, 

ale jen pro říši římskou.  

Nejobsáhleji o této dani pojednává Cicero 
11)

 ve známém spise „Řeči proti Verrovi“. Také 

Appiános o nich píše:  

 

„Pokud to byly pozemky leţící ladem vzhledem k  válce... vyhlásili, ţe ji zatím můţe obdělávat 

kdokoliv za roční dávky z výnosů, a to za desátek z obilovin a pětinu ze stromoví.“ 
12)

  

 

Historik Livius v knize „Dějiny“ konečně píše o desátku, který v roce 396 před Kristem Římané 

obětovali Apollónovi. Do nejmenších podrobností přitom popisuje okolnosti, za nichţ byl dán. 

Z jeho spisu víme, ţe Římané se na válku často připravovali tak, ţe poslali posly do Delf, aby jim 

od tamějších věštcŧ přinesli zprávu, zda mají jít bojovat a jak případná bitva dopadne. Tento postup 

Římané zvolili také, kdyţ nastala válka s etruským městem Veje. Římský diktátor Marcus Furius 

Camillus obdrţel z delfské věštírny příznivý výrok: 

 

„Aţ skončíš válku, přines  jako vítěz hojný  dar k mým  chrámům  a  obnov otcovské 

obřady...“ 
13)

 Camillus se proto  před  bitvou odhodlal ke smělému slibu: „Apollóne Pýthijský, 

tvým boţstvím podnícen spěchám, abych zničil město Veje, a tobě proto desetinu kořisti 

zaslibuji. Tebe také, Iuno Královno, která nyní přebýváš ve Vejích, prosím, abys nás jako 

vítěze provázela do našeho města, jeţ se má brzy stát i tvým, aby tě tu uvítal chrám, důstojný 

tvé váţnosti.“ 
14) 

 

Desátky a postavení chrámu se tedy mělo stát oním „hojným darem“, který si diktátor umínil dát 

svým boţstvŧm. Pro Římany tato válka skutečně skončila vítězně a postavení slíbeného chrámu tak 



bylo díky hojné kořisti hračkou, s desátky však nastaly nečekané problémy. Vojáci a lid totiţ příliš 

nepospíchali, aby z bohaté kořisti obětovali desetinu: 

 

„Pak se začalo jednat o daru Apollónovi. Kdyţ Camillus prohlásil, ţe mu zaslíbil desetinu 

kořisti, a kdyţ nejvyšší kněţí - pontifikové mínili, ţe národ má své náboţenské povinnosti 

dostát, nesnadno se tu dal nalézt způsob, jak poručit, aby lid přinesl zpět kořist, aby z ní byla 

oddělena povinná část pro svatyni. Konečně se utekli k tomu, co se jim zdálo nejmírnější:  kdo 

by chtěl sebe i svůj dům zbavit té náboţenské povinnosti, nechť sám pro sebe ocení svou kořist 

a odvede cennou hodnotu jedné desetiny do státní pokladny, aby z toho mohl být zhotoven 

zlatý dar, hodný skvělosti toho chrámu i velebnosti toho boha podle důstojnosti národa 

římského.“ 
15) 

 

 

 
                                                            Socha z Akropole,  která  stála  na  podstavci  na 

                                                            němţ  je vytesán nápis: „Lysias  věnoval Athéně 

                                                            prvotiny;   Euarchis  věnoval  desátek  Athéně.“ 

                                                            Foto: Tilemahos Efthimiadis. 

 

 

Camillus byl touto vlaţností Římanŧ zděšen a stále znovu je burcoval  k odvedení desátkŧ:  

 

„Znovu a  znovu na všech místech  pronášel řeči,  ţe ovšem není divu,  ţe obec  upadla  

v  zuřivost;  je  vázána splnit  slib  bohům  a  povaţuje starost o všechny jiné věci za 



přednější, neţ aby učinila zadost své náboţenské povinnosti; on prý nic nemluví o darování, 

které vypadá spíše jako almuţna neţ jako desátek, protoţe se kaţdý k němu zavázal jako 

soukromý občan, ale byl zbaven té povinnosti jako člen národa;  nedovoluje mu  prý jeho 

svědomí, aby zamlčel, ţe jenom z  té kořisti, která se skládá z majetku movitého, se ustanovuje 

desátek,  ale ţe se neděje ani zmínka o dobytém městě a o území, coţ je také zahrnuto ve 

slibu.“ 
16) 

 

Historik Livius nám však při líčení těchto událostí zamlčel jednu dŧleţitou okolnost, o které píše 

Appiános: 

 

„Kdyţ se po dobytí Vejí objevila nepříznivá znamení pocházející od Jova, tvrdili věštci, ţe 

byly opomenuty nějaké náboţenské úkony, a Camillus se upamatoval, ţe zapomněl dát 

desetinu kořisti bohu, jenţ dal věštbu týkající se jezera. Senát přikázal, aby kaţdý, kdo dostal 

jakýkoliv díl kořisti z Vejí, jej sám ocenil a desetinu pod přísahou přinesl. Ze zboţnosti 

neváhal ani obětovat desetinu půdy prodané jiţ jako kořist. Z  těchto  peněz  byl  dán  do  Delf  

zlatý  kráter,  který stál na bronzovém podstavci v pokladnici Římanů a  Massilských...“ 
17) 

 

 

 

 
                        Podstavec sochy z Akropole, na  němţ  je vytesán nápis: „Lysias věnoval Athéně prvotiny; 

                        Euarchis věnoval desátek Athéně.“ Kresba DOK,  přepis nápisu: J. Doleţel. 

 

 

Jistota Římanŧ, s  níţ mylně věřili, ţe se nepříznivá znamení objevila kvŧli tomu, ţe neodvedli 

desátky svému boţstvu je fascinující; nelze zde pak analogicky nevidět i zkušenost některých 

současných křesťanŧ, kteří stejně jistě věří a také se bojí, ţe je křesťanský Bŧh potrestá,   

neodvedou - li mu desátky. 
18) 

Camillus nakonec dosáhl svého: 



„Sbor pontifiků přibral k poradě Camilla a uznal za správné: co z té kořisti bylo v majetku 

Vejských před učiněním toho slibu a co po tom slibu přešlo do moci národa římského, z toho 

aby desetina byla zasvěcena Apollónovi. Tak město i venkovské polnosti byly podrobeny 

cenovému odhadu. Peníze byly vyplaceny ze státní pokladny a byl uloţen úkol vojenským 

tribunům s mocí konsulskou, aby za ně nakoupili zlato.“ 
19) 

Livius dále napsal, co s vybraným 

desátkem Římané udělali: „dali zhotovit zlaté měsidlo, aby bylo dopraveno Apollónovi do 

Delf.“ 
19)

 Z mnohasetstránkových antických knih byly ve starověku pořizovány stručné 

výtahy tzv. „periochy“. Tento Camillŧv desátek je ve výtahu z Liviova díla také zaznamenán: 

„Diktátor Furius Camillus dobyl Vejí, které byly obléhány po deset let. Přenesl do Říma 

sošku Junoninu a desetinu kořisti poslal Apollónovi do Delf.“ 
20) 

 

Tento desátek obětovaný Apollónovi lze právem povaţovat za jednu z nejlépe zaznamenaných 

obětí starověku. Starověké africké město Kartágo bylo známo tím, ţe pravidelně obětovalo desátky 

bohu Melkartovi  v Týru:    

 

„S Karthaginou v Africe byl Tyrus provţdy v čilém styku a Karthago nikdy nezapomnělo na 

tyrský svůj původ. Ještě ve druhé smlouvě s Římany (r. 348) jmenuje se Tyrus vedle 

Karthaginy (Polybius 3,24).  Aţ do dob  nejpozdějších zvláštním poselstvem Karthagiňané 

ročně dodávali desátek bohu Melkartovi v  Tyru.“ 
21)

  A na jiném místě je psáno: „Ke 

slavnostem Melkartovým vypravovaly všechny osady do Tyru poselství a odváděly desátek ze 

vší kořisti.“ 
22)  

Také Pečírka připomíná: „Kaţdoročně bylo z Kartága do Tyru vysíláno 

poselstvo, které přinášelo oběť bohu Melkartovi, pokládanému v té době za hlavní foinické 

boţstvo, ve výši jedné desetiny kartáginských ročních státních příjmů.“  
23) 

Další boţstvo, 

kterému je odváděli, byl Herkules:„Poselstva (z Kartága) pokaţdé přinášela oběti Héraklovu 

(Melkartovu) chrámu. Je-li pravda, ţe se tyto oběti zpočátku rovnaly desetině státních příjmů 

(jak tvrdí Diodóros Sicilský XX,14), lze v nich spatřovat jistý druh poplatku.“ 
24)

 A Justinus 

napsal: „Kdyţ pak mezitím Karthalo, syn Mazea, vůdce z vlasti vypovězených vojínů, vracel se 

mimo otcovo leţení z Tyra, kam byl od Karthagiňanů poslán, aby tam dopravil Herkulovi 

desátý díl kořisti, které jeho otec v Sicilii dobyl, povolal ho otec k  sobě, ale on odpověděl, ţe 

dříve vykoná povinnosti veřejné bohosluţby a potom teprve povinnosti soukromé lásky 

synovské.“ 
25)

 A Tertullianus v Kartágu píše: „Nechci mluvit, jak se chováte při obětech, kdyţ 

obětujete zabitá jiţ se rozkládající zvířata, kdyţ z tučných a zdravých doma přebytečných 

zvířat obětujete odpadky a kopyta, coţ obvykle dáváte doma otrokům a psům, kdyţ z desátků, 

který máte odevzdat Herkulovi, nedáváte ani třetinu desátku na jeho oltář.“ 
26)

 
 

 

     
      Mramorová lavice na ostrově Delos. Ve 3.stol. před Kr. byla darována jako desátek pro Sarapis. Kresba DOK. 



 
Obraz Biagio d'Antonio da Firenze Triumf Camilluse, z roku 1470/1475 (Samuel H. Kress Collection) 

 
Detail z obrazu Biagio d'Antonio da Firenze Triumf Camilluse. Otrok sedící u nohou Camilluse měl při triumfu jediný 

úkol - měl diktátorovi stále připomínat: „Pomni, ţe jsi smrtelný člověk.“ 

 

Křesťanský spisovatel Tertullianus, ţijící na přelomu druhého a třetího století, zcela 

samozřejmě píše o tom, ţe desátky mají pohané odvádět Herkulovi. Nenalezneme u něj ani náznak 

nějaké výtky, ţe by je raději měli odvádět pravému Bohu. Dŧvod této lhostejnosti k desátkŧm je 

přitom zřejmý: novozákonní církev desátky totiţ vŧbec nepraktikovala, neměla proto ţádný dŧvod 

k tomu, aby někoho kvŧli nim napravovala. 
 

A jinde Tertullianus napsal:  „Saliové, ti tančící kněţí, aby mohli hodovat, potřebují, kdo by 

jim na to půjčil. Úředníci vypočítávají náklady herkulánských desátků na hostiny.“ 
27)

 

  



 
      Bronzové  závaţí  (93 kg)  z  6. století   před  Kristem,  nalezené  v  Iránském Susa.  Řecký nápis na  závaţí říká:    

     „Aristolochos  a  Thrason věnují Apollonovi desátek  ze  své  kořisti.  Zhotovil  ho  Isikles,  syn  Kydimandrose.“   

     Muzeum Louvre. http://www.livius.org/mi-mn/miletus/miletus-didyma.html Foto: Marco Prins.  

 

V Řecku bylo odvádění desátkŧ pohanským bohŧm uţ od prastarých časŧ nepsaným zákonem: 

 

„U Řeků platil v dávných dobách zákon,  ţe kdyţ dobudou nějaké město, pošlou Apollónovi 

desátý díl kořisti, například ze sta býků deset, stejně z koz a stejně i ze všeho ostatního, z 

peněz, z muţů, z ţen.“ 
28)

 
 

Pokud si poloţíme otázku, odkud brali Řekové tak obrovské mnoţství financí na postavení všech 

svých chrámŧ a soch, nemŧţeme při hledání odpovědi opomenout citovat názor Flaceliéra, který 

napsal:  

 

„V klasické době uţ vítězové neobětovali bohům vše, co nepřátelům ukořistili, ale jen desetinu 

(dekaté), desátek. Takový je tedy původ těch často nádherných památníků, sousoší nebo 

pokladnic, jeţ stály hustě vedle sebe kolem posvátných cest k panhelénským svatyním, 

například do Delf, a které později tak pobuřovaly řecké vlastenectví Plutarcha, kněze 

Apollóna Pythijského: „Je moţné nepohoršit se při pohledu na všechny ty památníky, které ze 

všech stran obklopují boha, na ty prvotiny a desátky, plody řeţí, válek a loupeţí, a na ten 

chrám naplněný válečnou kořistí získanou na Řecích ?“ 
29)

 

 

Podobně jako Římané také i Řekové někdy odváděli desátky svým panovníkŧm; například za 

athénského tyrana Peisistrata (560-527 př. Kr.) byly pro něj vybírány desátky ze sklizně: 

 

„Současně mu tak kynuly i větší důchody, kdyţ půda byla obdělávána; vybíral totiţ desátek ze 

sklizně.“ Athénská ústava přitom zaznamenává i stíţnost jednoho muţe na tento desátek: 

„Samé zlobení a trápení - a i z toho zlobení a trápení by měl Peisistratos dostat desátek.“ 
30) 

 

V antických knihách se také setkáme s desátky, které byly dány blíţe nejmenovaným bohŧm. 

Thukydides napsal: „...rozdělili celou zem kromě té, která patřila Méthymňanům, na tři tisíce 

dílů, tři sta jich vybrali a zasvětili bohům, ostatní díly přidělili losem athénským občanům...“ 

http://www.livius.org/mi-mn/miletus/miletus-didyma.html


31)
 Xenofón napsal: „Athéňané očekávali, ţe Thébané desátkem ze svého majetku propadnou 

bohu.“ 
32)

 A na jiném místě píše:  „Uskuteční se moţná dávný výrok, podle něhoţ se bude 

obětovat z thébské kořisti desátek.“ 
33) 

 

       

 
                                                       

Bronzová  soška Athény z Akropole  v  Aténách. Na podstavci je 

                                            nápis:   „Meliso odvedla  desátek  Athéně“   z   r.  450  před.  Kr. 

                                            Národní muzeum Atény. Kresba: DOK. 

 

Nejčastěji však byly desátky dávány zcela konkrétním pohanským boţstvŧm jako oběť do Delf, 

Olympie a Athén. Podívejme se nyní na starověké zmínky o těchto městech: 
 

Delfy 
 

Aigeus: „Měl v Athénách svoje héróon a v Delfech sochu, věnovanou prý mezi jiným z 

desátku válečné kořisti Marathónské.“ 
34)

 Hérodotos píše v Dějinách: „...Za desátý díl svého  

jmění  dala  (Rodópis)  zhotovit  roţně  na   pečení celých  kusů  skotu,   celé  ze  ţeleza,  tolik 



kusů,  na kolik desetina stačila a poslala je do Delf...“ 
35)

 A Xenofón napsal: „uchránil zemi 

přátel před pleněním, kdeţto nepřátelskou vybrakoval tak, ţe za dvě léta mohl obětovat 

delfskému bohu víc neţ sto talentů jako desátek.“ 
36)

 A jinde napsal: „Potom Ágis přišel do 

Delf a obětoval desátek...“ 
37)

 A dále píše: „Agésiláos dorazil do Delf a obětoval Apollónovi 

desátek z kořisti, který nebyl menší neţli sto talentů.“ 
38)  

V Delfách je dřevěný kŧň: „Na 

podstavci pod dřevěným koněm je nápis, ţe sem byly dary věnovány jako desátek z kořisti 

bitvy marathónské.“ 
39) 

A Pausanias píše: „Tarantští odeslali do Delf ještě jiný desátek, kdyţ 

zvítězili nad barbarskými Peuketii.“ 
40) 

A dále píše o Delfách: „V samé blízkosti lva je 

umístěn Apollón Messalských jako desátek z námořní bitvy s Karthagiňany.“ 
41) 

A Herodotos 

napsal: „Ti z Řeků, kdo se bez přinucení poddali Peršanovi, ač jejich věci stály dobře, budou 

z jedné desetiny učiněni otroky boha delfského“ 
42)

 A jinde píše: „Z desetiny kořisti  z té bitvy 

byly postaveny ony veliké sochy, stojící okolo třínoţky před chrámem v Delfech a jiné takové v 

Abai.“ 
43) 

 Do Delf byly také odvedeni lidé jako desátek: „...na Euboi prý kdysi vypukl velký 

hlad a Chalkidští situaci vyřešili tak, ţe věnovali desetinu svého obyvatelstva delfskému 

chrámu, coţ se na jedné straně jevilo jako zboţný čin, ale zároveň to bylo i účinné opatření, 

jak přijatelným způsobem sníţit počet vlastního hladovějícího obyvatelstva. Takové desátky 

ovšem nadlouho v Delfách zůstat nemohly, a tak se novým domovem Chalkidských stalo místo 

na nejjiţnějším cípu Itálie, kde kolonisté zaloţili z Apollónova pověření město Rhégion.“ 
44) 

 

 
                                                          Bronzová   soška,   kterou  Phillo,  dcera 

                                                          Charmylidase,věnovala jako desátek pro 

                                                          Athénu v roce 480 př. Kr. Kresba: DOK.  
 



Velké pozornosti se ve starověku dostalo řeckému ostrovu Sifnos. Píší o něm Herodotos i 

Pausanias a z jejich knih víme, ţe v Delfách:  

 

„...nalezneme pokladnici ostrova Sifnu, nejbohatší v posvátném okrsku. Pausaniás vypráví, ţe 

byla zbudována na Apollónovu ţádost z desátku výnosu zlatých dolů na ostrově Sifnu. Kdyţ 

ale peněz chtiví obyvatelé ostrova přestali tuto daň platit, byli tvrdě potrestáni: doly zmizely a 

ostrov byl potopen.“ 
45) 

Pojďme však jiţ ke prameni a nechme hovořit přímo Hérodota: 

„...měli na ostrově zlaté a stříbrné doly, a to tak bohaté, ţe z desetiny jejich výtěţku zbudovali 

v Delfech pokladnici, která se vyrovná nejbohatším.“ 
46) 

Podívejme se také, co Pausaniás 

skutečně o Sifnu napsal: „Ostrov Sifnos vydával na světlo zlatou rudu i přikázal bůh jeho 

obyvatelům, aby z uţitku odevzdávali desátek do Delf. Postavili tedy pokladnici a desátek 

skutečně odváděli. Později však od dávky ustoupili ve své nenasytnosti a tehdy jim také zlaté 

doly moře zatopilo.“ 
47) 

 

   Jiţ podruhé se zde setkáváme s principem domnělého trestu za neodvádění desátkŧ. Přírodní 

katastrofa, jeţ postihla obyvatele ostrova Sifnos, tak byla ve starověku okamţitě připsána na vrub 

jejich neochotě odvádět desátky do Delf. 

 

Také Etruskové ze zaniklého starověkého města Spiny, leţícího v Itálii, odváděli desátky do Delf: 

 

„...město bohatlo a v posvátných Delfách, kam se posílaly desátky jako dík bohům, stála 

pokladnice spinských občanů po boku pokladnic tak proslulých králů, jako byli Gyges a 

Kroisos...“ 
48) 

A nakonec Pausaniás o Delfách píše: „...sochy jeţ jsem přepočítal, vytvořil 

Feidiás a po pravdě řečeno jsou i tyto desátky z kořisti v bitvě...“ 
49) 

 

Olympie 

 

A Pausaniás píše: „Také obětují Poseidónovi onoho býka a hned po oběti ryby pochytají. Jako 

desátek lovu umístí votivní dar v Olympii a v Delfách.“ 
50) 

Ve smlouvě mezi Athénami a 

Chalkidou je psáno: „A ten, kdo přísahu nesloţí, nechť ztrácí svá občanská práva a jeho 

majetek nechť je proměněn v obecní a desetina z toho majetku nechť je nedotknutelným  

desátkem  Dia  Olympského.“ 
51)  52)   

A  o  další  soše  Dia v Olympii čteme: „Nápis na ní 

hlásá, ţe je to desátek z války Fóků  a Thessalských.“  
53) 

 

Athény 

 

Dále Pausaniás píše: „Jsou tu dva dary pořízené z desátku válečné kořisti Athéňanů: 

bronzová socha Athény z věcí vzatých Médům, přistávším u Marathónu, dílo to Feidiovo, boj 

Lapithů s Kentaury na štítě a ostatní vypouklé práce vytepal Mýs...“ a dále říká: „Také 

bronzový vůz tu je, pořízený z desátku kořisti odňaté Boióťanům a Chalkidským na Euboi.“ 
54)    

V Athénách byly: „...také dvě sochy objednané u Feidia za desátek z válečné kořisti, Athéna 

Promachos, která „bojuje v prvních řadách“ a Athéna Lemnia, darovaná obyvateli Lemnu. 

Socha Athény Promachos byla z bronzu a měla obří rozměry. Představovala 7,5 m vysokou 

bohyni vyzbrojenou korintskou přilbou, kopím a štítem. Socha Athény Lemnie... znázorňuje 

opačnou stránku bohyně - je beze zbraní a přilbu drţí v ruce... připomíná mírumilovnou 

kolonizaci Atiky.“ 
55) 

Pausaniás napsal, ţe Megarští mají na vrcholu Akropole chrám 

Apollónŧv  a k němu náleţí: „Apollón zvaný Pýthijský (Pythios) a Přinášející desátky  z 

kořisti (dekatéforos) se podobají nejspíše dřevěným sochám.“ 
56) 

 

Tento přívlastek „přinášející desátky z kořisti“, kterým byl Apollón pojmenován, nám zřetelně 

odhaluje, ţe desátky byly velmi frekventovaným prvkem v řeckém náboţenství. 

 



                              
     Restaurovaná polychromovaná výzdoba vlysu z  desátkové  pokladnice  Sifnos v Delfách  z  r. 525 před  Kristem.  
     Foto: Marsyas. 

 

Drobné zmínky o desátcích nám dále ukazují, ţe byly občas odvedeny také do Amyklai, Isthmu 

a Élis: 

 

V Amyklách náleţí olympijskému vítězi Ainétovi: „...socha a kovové trojnoţky; nejstarší z 

nich byly urobeny z desátého dílu kořisti z messénských válek.“ 
57) 

A  Hérodotos napsal: 

„Jakmile snesli Řekové poklady na jednu hromadu, oddělili desátek pro delfského boha (z 

něhoţ byla obětována zlatá trojnoţka, která stojí blízko oltáře na tříhlavém bronzovém hadu), 

pro boha olympijského (z něhoţ pořídili desetiloketní sochu Diovu) a pro boha na Isthmu (z 

něhoţ dali postavit sedmiloketní sochu Poseidónovu). Ostatek rozdělili a kaţdý dostal, čeho 

byl hoden, ať šlo o perské souloţnice, či o zlato a  stříbro nebo o jiné poklady a soumary. Co 

dostali ti, co se v bitvě u Plataj vyznamenali, o tom se nikde nevypráví, myslím však, ţe i oni 

byli  obdařeni.“ 
58) 

O Éliďanech v Élis čteme: „...vzali z korkýrské země daleko více, z desátku 

kořisti pak postavili toto sloupořadí.“ 
59) 

 

Nyní se jiţ podíváme, která boţstva dostávala desátky nejčastěji: 

 

Apollón 

 

O Krotoňanech je psáno: „Kdyţ pak slíbili Apollinovi desátý díl kořisti, přislíbili mu Lokřané, 

kdyţ i o boţské odpovědi i o jejich slibu zvěděli, devátý díl a tajili tuto věc, aby nebyli sliby 

předstiţeni.“ 
60)

 A Xenofón napsal: „Thébané... si dělali nároky na Apollónův desátek 

dekelejský...“ 
61)

 Otto píše: „Ve starších dobách i celé podmaněné národy od vítěze 

zasvěcovány některému bohu, zejména delfskému Apollónovi; anebo obce v těţkých dobách 

desátek svých obyvatelů bohu věnovaly.“ 
62)

 Macrobius píše o orákulu: „Slučte se s nimi, 

desátek pošlete Foibovi (příjmení Apollóna), hlavy pošlete Hádovi a muţe otci.“  
63) 

 

Artemis 
 

Xenofón napsal: „Desátek, který vybrali pro Apolona a pro efezskou Artemidu, rozdělili si 

velitelé mezi sebou, takţe kaţdý opatroval svou část pro bohy.“ 
64)

 V září 2006 byl během 

vykopávek na západní straně Agory objeven kamenný blok, na kterém je vyryto: „Eupolemos 

syn Simalose věnoval andron pro Artemis Astiás jako desátek.“ Nápis pochází z 3-4 století př. 

Kristem.
 65)

 Xenofón pak dále znovu píše: „Z posvěcených peněz  dal  Xenofon  postavit  oltář 

a  chrám, a i do budoucnosti určil desetinu plodin z pozemků na pořádání obětí bohyni.“ 
66)

 A 

na posledním místě píše: „Chrám, byť malý, připomínal velký chrám v Efesu a socha bohyně, 



třebaţe zhotovená z cypřišového dřeva, je jako ta zlatá v Efesu. Poblíţ chrámu stojí tabule s 

tímto nápisem: „Tento pozemek je zasvěcen Artemidě. Kdokoli zde ţije a sklízí úrodu, musí 

z ní kaţdý rok obětovati desátý díl a z toho, co zbude, nechť udrţuje chrám. Nebude-li to 

dodrţováno, bohyně si to vyřídí.“ 
67)

 

 

 

 

 
                     Mramorová  socha  z  6.  století  př.  Kristem má  na  noze  nápis:  „Amphias věnoval desátek 

                     dalekému střelci." (střelec je jeden z titulŧ Apollóna). Spodní foto: detail nápisu na levé noze 

                     Foto:  Century of Progress Records.  Speciál Collections and University Archives, University 

                     of Illinois at Chicago Library. http://www.uic.edu/depts/lib/libmail/reprorequest.shtml. 

 



 
         Pokladnice ostrova Sifnos v  Delfách. Postavená pro desátky, které do Delf kaţdoročně obyvatelé ostrova     

           odváděli.  Na snímku rekonstrukce vstupu do pokladnice. Museum Delfy. Foto: Leela Baikadi. 

 
 

    Jiţ potřetí se zde setkáváme s hrozbou trestu pro neplatiče desátkŧ. Tato  posledně  zmíněná 

hrozba odplatou  (trestem 
68)

) od  bohyně  nám zřetelně ukazuje, ţe Řekové při dávání desátkŧ 

neměli příliš na vybranou; buďto je dávali a boţstvo je nechalo na  pokoji, anebo  je neplatili a 

boţstvo si to s nimi vyřídilo.  

 

Asklépios  
     

„Amphimnastos byl dovozce ryb. Tento muţ dodával ryby v Arkádii, přísahal, ţe věnuje 

Asklépiovi desátek z prodeje ryb, ale svůj slib nesplnil. A kdyţ prodával ryby v Tegea, náhle 

se objevili komáři ze všech stran (Podle jiného čtení do ryb udeřil blesk a spálil je 
69)

) a vrhli 

se na něho. Shromáţdil se velký zástup a sledoval to divadlo. Amphimnastův podvod byl 

odhalen.  Tehdy prosil Boha, aby mu dal další ryby a desátek jiţ Amphimnastos věnoval 

Asklépiovi.“ 
70)

 

 

    S principem trestu za neodvedení desátku se zde setkáváme konečně  i počtvrté. Vidíme tedy, ţe 

byl hojně rozšířen v prastarém řeckém náboţenství. Nepřekvapí pak, ţe tuto myšlenku strachu z 

boţího trestu později s úspěchem vyuţila i katolická církev 
71)

. Díky němu dosáhla toho, ţe se 

křesťané báli, zda se po smrti dostanou do nebe, nebudou-li platit desátky. 
 

Athéna (Pallas Athéna)  

 

Hérodotos píše: „Desetinu výkupného obětovali bohyni, dali za ni pořídit měděné 

čtyřspřeţí. Byl na něm tento  nápis: ...Ţelezným poutem ztlumili tvrdě nepřátel pýchu. Z 

desátku Palladě zde čtyřspřeţí postaveno.“ 
72)

 Dále v Athénském nápise z  r. 445 př. Kr. je 

napsáno: „ať  je stiţen atimií on sám  i jeho děti a jeho majetek ať je zabaven a desetina  ať 



patří bohyni...“ 
73)

 Také v zakládací listině druhého Athénského námořního spolku z r. 378 př. 

Kr. je psáno: „jeho jmění ať je zabaveno a desetina ať připadne bohyni; a ať je postaven před 

soud Athéňanů i spojenců....“
 74)

 A dále Xenofón píše: „Bude-li  rozhodnuto, ţe jsou vinni, 

nechť podstoupí trest smrti... ať propadnou majetkem lidu, jeho desátá část ať náleţí bohyni.“ 
75) 

 Hejnic nám objasňuje, ţe onou nejmenovanou bohyní byla skutečně Athéna: „tj. Athéně, 

která byla v Athénách státním boţstvem  a do jejíţ pokladnice se ukládaly desátky ze 

zkonfiskovaného majetku.“ 
76)

 
 

 

       
                                                             Athéna  Lemnia. Feidias tuto sochu zhotovil  z  

                                                             desátku  válečné  kořisti  od   obyvatel  ostrova 

                                                             Lemnos. Foto: Shakko. 
 

 

Herkules (Hérakles) 

 

Otto napsal: „Zejména panovalo u Římanů mínění, obětoval-li kdo Herkulovi 1/10 jmění, ţe 

mu tento pomáhal k  jeho rozmnoţení.“ 
77)

 a jinde píše: „Záhy zavedena i oběť soukromá 

(decima), při níţ vojevůdcové po vzoru Herkulově obětovali bohu desátý díl kořisti, 

soukromníci pak zejména obchodníci, desátý díl zisku nebo jmění... Desátý díl jmění 

Herkulovi  prý obětovali Sulla, Lucullus a Crassus... Z vojevůdců obětovali Herkulovi desátek  



L. Mummius Achaicus při svém triumfě v Reatě r. 145, jenţ mimo to bohu zřídil v Římě 

svatyni se sochou, pocházející patrně z kořisti korinthské, dále bez pochyby téţ Marius při 

svém triumfě r. 104.“ 
77)

 O Crassovy psal nejprve Plutarchos: „...potom jako konsul 

zasvěcoval Héraklovi (ode všeho) desátek...“ 
78)  

Macrobius zmiňuje Herrenuse, který : „stal 

se obchodníkem a protoţe se mu vedlo, obětoval desátek ze svého výdělku Herculovi“ 
79) 

a 

také připomíná Varra, který napsal: „ ţe naši předkové byli zvyklí obětovat Herculovi 

desátek.“  
80) 

A Cicero píše: „Také Herkulovi nikdy nikdo neslíbil desátek s motivem, aby se 

(na oplátku) stal moudrým.“
  81) 

     

 

   
                                               Bronzový „Hadí sloup“, na  jehoţ vrcholku byla umístěna 

                                               zlatá trojnoţka obětovaná z desátkŧ do  Delf  jako  projev 

                                               díkŧ  za vítězství u Plataj. Zhotoveno r. 479 před Kristem. 

                                               Nyní k vidění v Istanbulu. Foto: Druh Scoff. 

 

 

   Oddělení desátkŧ ze stáda se stalo také součástí řecké mytologie o Herkulovi : Král Eurystheus 

uloţil bájnému silákovi Héráklovi jako pokání za jeho předešlé zlé činy vykonat dvanáct obtíţných 

úkolŧ. Vymýšlel je, ale i s velkou chutí Hérakla uráţel a poniţoval…Pátým úkolem v řadě bylo 

vyčištění chlévŧ krále Augiáše, který měl nejen ohromná stáda dobytka, ale ještě bohové zařídili, ţe 

stáda byla plodná a odolná vŧči všem nemocem. A kdyţ třicet let nikdo nekydal hnŧj a puch 

zamořoval celý Peloponéský poloostrov, měl zasáhnout Hérákles. Ten obhlédl situaci a za slib 

odměny - desetiny stád - slíbil, ţe bude večer vše čisté, uklizené. Pak prorazil na dvou místech zdi, 

změnil tok dvou blízkých řek Alfeios a Péneios a jejich proud se prohnal chlévy a stájemi. Úkol byl 

večer hotov. Bohatý, ale lakomý Augiáš se začal vytáčet a dohadovat, ţe úkol byl zadaný 

Eurystheem a potom ještě zapíral, ţe by desetinu stád slíbil. Zasedl soud a Héráklés a Augiášŧv syn 

Fýleus byli vyhnáni ze země a navíc Eurystheus úkol neuznal za splněný, protoţe prý si Augiáš 

Hérakla na práci najal. Vše mělo dohru po letech - Héraklés zničil Augiášovo království, krále zabil 

a na jeho místo dosadil jeho syna. 

 



Héra 

                                                                                                   

Hérodotos v Dějinách píše: „Desetinu svého zisku, šest talentů, Samští vzali  a dali za ni 

pořídit bronzovou nádobu... Nádobu obětovali do chrámu Héřina...“ 
82)  

 

 

Niké  

 

Pausaniás napsal: „Pod sochou Níky je umístěn zlatý štít s vyobrazenou tváří Medúsy 

Gorgony. Nápis na štítě prozrazuje dárce i příčinu, proč jej věnovali... Tento zlatý zde štít 

chrám obdrţel zásvětním darem... Argejští  s Athéňany a s Ióny dali jej ulít na paměť vítězné 

bitvy, kořisti desátý díl.“ 
83)

 
 

 

   
                              Socha Niké  od  Messenianských a  Naupaktianských,  kteří ji  věnovali  Olympskému  

                           Diovi jako desátek z válečné kořisti po vítězství nad  Spartou v roce 425 př. Kr.  Foto: 

                           wikipedian: pufacz. 

 
                               Věnovací  nápis pod sochou Niké od Messenianských a Naupaktianských.   



Poseidon Erechtheus 

 

Otto napsal: „Socha jeho (Erechthea) stála v Athénách na Agoře a do Delf z desátku 

marathónské kořisti věnována jeho socha Feidiem vytvořená.“ 
84)

  

 

Démétér 

 

Buttinová píše: „Démétér dostává desátek z ječmene a pšenice.“ 
85)

 A Callimachus píše v 

Epigramech o Démétér, které Akrisios: „dává dary jak desetinu jeho zrn. Protoţe to tak 

slíbil." 
86) 

 

                                    

Zeus (2. pád Dia)  

  

Pausaniás napsal: „Kteří lidé věnovali sochu  bohu (Diovi), a  čí je to dílo, hlásají  napsané 

verše: Kleitorští dali tu sochu bohu, co desátek vzácný, paţemi zdeptali vojska, zkrotivše 

nejedno z měst.“ 
87)

  

 

 

 

 

 
 Věnovací nápis  na  bronzové tabulce z podstavce  sochy ze  Síbariského chrámu v  Itálii. Dexilaosŧv  syn  Cleombotos   

 sochu věnoval jako desátek Athéně v 7.-6. stol. před Kristem. (Nápis je psán zprava doleva) Kresba: J. Doleţel. 

 

 

 

a jinde je psáno: „Rozestav ke všem branám stráţe z kopiníků a ti ať odnímají kořist těm, kdo 

ji vynášejí a prohlašují, ţe je z ní třeba obětovat desátek Diovi.“ 
88)

 Otto píše: „Zhotovil  z  

kovu  kolosální  sochu Zevovu, kterou Řekové po bitvě Platajské (r. 479 před Kristem) z 

desátku kořisti uloupené Peršanům věnovali do Olympie.“ 
89)

 A Pausaniás píše: „U nohou 

Diových pak je starými písmenami napsáno toto čtyřverší: ...Ti, kdo abantský kraj kdys 

zabrali, s pomocí boţí z thronijské kořisti dali toto zde, desátý díl.“ 
90)

 

 

 

    Díky těmto zmínkám o desátcích mŧţeme lépe porozumět tomu, kde vzali Bibličtí patriarchové 

Abraham i Jákob inspiraci k jejich odvedení, kdyţ je Bŧh o desetinu vŧbec neţádal.  



     V pohanském prostředí, v němţ patriarchové ţili, byly totiţ desátky zcela běţně praktikovány; je 

tudíţ moţno se domnívat, ţe Abraham i Jákob povaţovali desátky za adekvátní oběť, kterou by od 

nich mohl také  poţadovat nový Bŧh, v něhoţ uvěřili.  

 

     Při našem  podrobném studiu dějin desátkŧ v starověkých národech jsme viděli, ţe desátky byly 

ve starobylém světě velmi rozvinutou a rozšířenou praxí a to jiţ dlouho před nástupem desátkŧ v 

ţidovsko-křesťanské kultuře. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Některá místa, kde starověké národy obětovaly desátky svým boţstvŧm. Kresba: I. Doleţelová             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ŢIDÉ 
 

 

 desátcích velmi často hovoří také ţidovské nekanonické spisy Apokryfy. Jsou zmíněny 

například v Jud 11,13, kde je napsáno:  

 

„Mají v úmyslu spotřebovat téţ prvotiny obilí i desátky vína a oleje, které opatrují jako 

zasvěcené kněţím, stojícím v Jeruzalémě před tváří našeho Boha.“ 
91)

 Také v Sir 35,8 je 

napsáno: „Všechno dávej s  veselou tváří a s radostí odděluj pro Hospodina desátky.“ 
92)

 

Nejznámější zmínka je v Tóbijáši 1,6-8: „dával jsem je kněţím,  synům Áronovým pro oltář. 

Desátky z obilí, vína, oleje, granátových jablek, fíků a jiných plodů jsem dával synům Léviho, 

konajícím sluţbu v Jeruzalémě. Druhý desátek jsem prodával po šest let za stříbro a  odcházel 

jsem a pouţil toho kaţdoročně v Jeruzalémě. Dával jsem to sirotkům, vdovám a 

přistěhovalcům, kteří ţili společně s Izraelci. Přinášel jsem a dával jim to kaţdý třetí rok; 

jedli jsme to podle nařízení zákona Mojţíšova a podle příkazu, které mi dala Debóra...“ 
93)

 

Desátky jsou zmíněny také v 1 Mak 3,49:  „Přinesli tam i kněţská roucha, prvotiny a desátky, 

svolali i nazíry, kteří splnili počet dní svého slibu.“ 
94)

 Také v 1 Mak 10,31: „Jeruzalém s 

celým okolím, i s  jeho desátky a poplatky, ať je posvátný a osvobozený od berní.“ 
95)

 Konečně 

v 1 Mak 11,35 je psáno: „V jejich prospěch se od nynějška vzdáváme i všeho ostatního, co by 

nám připadalo z  desátků, cel, daně ze soli a obvyklých poplatků korunních.“ 
96) 

 

Apokryfní texty se shodují se starozákonními nařízeními v  jedné věci; desátky byly dávány 

nikoliv v penězích, ale v naturáliích. 

 

 

 
Votivní nápis  z  Athénské Akropole (500 - 480 př.  Kristem)  „Hrnčíř  Peikon  věnuje toto  jako  desátek Athéně,  jak jí 
to slíbil". Foto: Dan Diffendale. 

 

 

O 



 
                  Disk  z   Phaistosu.   Oboustranně   popsaný  disk   z   pálené   hlíny   nalezený  v   Minojském 

                  paláci v  jiţní Krétě.  Pochází  asi  z let 1850-1600 před  Kristem.  Na obrázku je strana A.  Je 

                  tam zmíněno: „...stříbro z desátků Pána.“ Foto: PRA. 

 

 

 

Rovněţ v ţidovských pseudoepigrafech (tj. spisech, jejichţ autorství není věrohodné) se lze 

často setkat s desátky. Například ve spise „Závěť dvanácti patriarchŧ“ (z r. 200 př. Kr.) je v Závěti 

Léviho psáno: „Proto za jitra vstal a skrze mne odevzdal ze všeho desátky Pánu.“ 
97) 

V  pseudoepigrafu „Jubilea“ (z 2. stol. př. Kr.) čteme o Abramovi, který dal:  

 

„desátek z prvotin Bohu a Bůh jej určil za věčné ustanovení, aby jej dávali navěky. Tento 

zákon pak nemá ţádné časové omezení, nýbrţ Bůh jej nařídil pro všechna pokolení věčně, aby 

dávali Bohu desátky ze všeho, ze setby i vína i oleje i ze skotu a ovcí. A dal to svým kněţím, 

aby to jedli a pili před ním v radosti.“ 
98) 

 

     Pokud srovnáme biblický příběh o Abramovi s výše uvedenou citací, potom se nevyhneme 

závěru, ţe autor  knihy Jubilea se pokusil doplnit příběh o nová fakta. Také Jákobŧv desátek je 

v této knize bohatě komentován; čteme zde o slibu Jákoba: 

 

„A ze všeho, co mi dáš, odvedu ti desátky, můj Boţe !“ 
99)

 Dále je napsáno: „Ve čtrnáctém dni 

toho měsíce povstal Jákob časně zjitra a oddělil desátky ze všeho, co vzal s sebou, od lidí aţ 

po dobytek, od zlata aţ po nářadí a oděv, a všechno rozpočítal podle desátků. A v ten den 

otěhotněla Ráchel svým synem Benjaminem. Jákob pak počítal od něho své syny nazpět, aţ los 

Boţí padl na Léviho. Jeho otec jej oblékl do kněţského roucha a naplnil jeho ruce. 

Patnáctého dne toho měsíce obětoval na oltáři čtrnáct býků, dvacet osm beranů, čtyřicet 

devět ovcí, šedesát kozlů a dvacet devět kůzlat jako celopal na oltáři, samou libou vůni. To byl 

dar podle jeho slibu odevzdat desátky včetně oběti plodů a nápojů...Vyčlenil desátek ze všech 

čistých zvířat a obětoval je. Všechna nečistá dal svému synu Lévimu spolu se všemi 

sluţebníky. Tak se Lévi stal v Bét-elu knězem před svým otcem Jákobem  i před svými deseti 



bratry. Od té doby konal kněţskou sluţbu a Jákob mu odevzdal svou oběť. Potom vydělil 

desátý díl z desátku, posvětil jej, a ten mu pak byl svatý. Proto je na nebeských deskách jako 

zákon nařízeno vydělit ještě z desátku desátý díl a jíst jej kaţdým rokem před Bohem na tom 

místě, které Bůh vyvolí, aby tam přebývalo jeho jméno. Pro toto ustanovení není ţádné 

omezení v čase. Tento rozkaz  je zapsán, aby byl plněn  kaţdým rokem:  dvakrát za rok budete 

jíst desátky před Bohem na místě, které si vyvolil. Nic se nesmí nechat z minulého roku na 

příští, nýbrţ zrno se má jíst ve svém roce během dnů ţatvy i víno během vinobraní i olej 

během dnů, kdy je čas jeho sklizně. Všecko, co zbude a co je staré, budete povaţovat za 

nečisté. Bude spáleno ohněm, protoţe je nečisté. Tak to mají jíst společně ve svatém domě a 

nemají to nechat zastarat. Všecky desátky skotu i ovcí budou svaté Bohu a budou patřit jeho 

kněţím, kteří je budou rok od roku jíst, neboť tak je to nařízeno o desátcích a vyryto na 

nebeských deskách.“ 
100)

 

 

Při četbě těchto nařízení o desátcích si nelze nevšimnout skutečnosti, ţe se značně rozchází 

s biblickou zvěstí. Léviho totiţ neustanovil za kněze Jákob, ale teprve o mnoho století později 

Mojţíš. Bible nám také vŧbec neříká kdy, a komu odvedl Jákob svŧj desátek.    

Zápis v knize Jubilea tvrdí, ţe desátky jsou zapsány na nebeských deskách. To mělo tomuto 

příkazu dodat patřičnou autoritu; avšak ta je sníţena výčty mnoha dalších nařízení, o nichţ je 

uvedeno totéţ. Na nebeských deskách je tak například zapsána nutnost zachovávat sobotu (Jub 

50,13), obřízku (Jub 15,25), svátky připomínající potopu za dnŧ Noeho (Jub 6,29.31), soud nad 

potomstvem Lota (Jub 16,9), očišťování se rodičky po porodu (Jub 3,10) aj. 

   Mezi pseudoepigrafy jsou zařazována také proroctví Sibyly, která ţila v letech 970-870 před 

Kristem. Její spisy byly mnohokrát opisovány a doplňovány, takţe dnes existuje několik obsahově  

rozdílných verzí. Ačkoliv lze oprávněně pochybovat o věrohodnosti těchto proroctví, přesto alespoň 

pro ilustraci zde citujme dvě místa. První zmínka říká, ţe v království Sibyly byly vybírány desátky: 

 

„Mám  vojska  svá  a  i daněmi  lid  můj  povinen  jest, neboť Hospodinem tak přikázáno. Lid 

můj jenom desátek z výtěţku práce své odvádí a zbraní povinen jest v království sábském 

kaţdý: rolník, pastýř, obchodník i kněz.“ 
101)

 A na druhém místě je napsáno: „Řekla  jsem, ţe 

Mesiáš v chudobě a přísném zapírání ţíti bude, ale nástupcové Jeho látkami drahými těla svá 

pokrývati budou.  Lid malý a stavem niţší, daněmi vysokými a desátky tíţícími povinen bude. 

Robota, na hospodářstvích jejich přísnější a krutější, neţli na panství pánů jiných, zavedena 

bude.“ 
102)

  

 

Josephus Flavius (37-95 po Kristu), pŧvodem ţid z kněţského rodu, ve spise „Ţivot“ napsal:  

 

 „Moji kolegové, kteří měli hojnost peněz z  odevzdávaných  jim desátků, jeţ  -  jak bylo jejich 

povinností - jakoţto kněţí vybírali, rozhodli se  vrátit do rodné země ...“ 
103)

 Dále také 

zaznamenal svůj postoj k desátkům: „...pohrdl jsem vším, co mně bylo nabízeno, jako kdybych 

to nepotřeboval; ani  desátky, na  něţ  jsem  měl  právo,  jsem nebral od těch,  kdo mi je 

přinášeli.“ 
104)

 V dalším spise „Ţidovské staroţitnosti“ popisuje urputný boj o desátky mezi 

ţidovským vysokým kněţstvem a prostými kněţími: „Vysocí kněţí  zahájili však  boj proti 

kněţím a představeným lidu v Jeruzalémě. Vysocí kněţí byli nakonec tak drzí, ţe se  nestyděli 

posílat pacholky do stodol, aby  tam  brali  desátky  patřící  kněţím,  a  tak několik  kněţí  

trpících  nedostatkem  dokonce  zemřelo hladem.“ 
105)

 

                    

Nejvýznamnější ţidovská kniha Talmud (sepsaná v 2. aţ 5. století po Kristu) do detailŧ 

rozpracovává celou nauku o desátcích. Například ve spise Pirkej Avot čteme:  

 

„Ve čtyřech obdobích šíří se mor: Ve čtvrtém roce, v sedmém roce, na sklonku sedmého roku 

a rok co rok na konci svátku Sukot. Ve čtvrtém roce - kvůli desátkům ze třetího roku určeného 

pro chudé, v sedmém roce kvůli desátkům pro chudé ze šestého roku a na sklonku sedmého 

roku kvůli plodům sedmého roku ...“ 
106)

 A jinde je psáno: „Sedm druhů trestů postihuje svět 

za sedm těţkých hříchů: Jedni odvádějí desátek a druzí neodvádějí desátek - přichází hlad 



způsobený suchem, jedni hladovějí a druzí jsou sytí; rozhodli se neodvést desátek - nastane 

hlad způsobený zmatky a suchem...“ 
107)

                                        

   

 

 
                                      Apollón  z  Piombina. Bronzová socha z 1. stol.  před  Kristem  nalezená 

                                      v moři  u  pobřeţí  Itálie. Nápis  na  levé  noze  říká,  ţe  byla  dána  jako 

                                      desátek Athéně. Muzeum Louvre. Foto: Wolfgang Sauber. 

 

  Pro úplnost uveďme zbývající hříchy, kvŧli nimţ údajně přichází trest na zemi; je to neodvádění 

chaly (oběť z těsta), smrtelné hříchy, které nebyly předány soudu, kvŧli plodŧm sedmého roku, 

prodlení rozsudku, překrucování práva, kvŧli těm, kdo neučí správně Tóru, pro zbytečnou  přísahu,  

znesvěcení  Boţího  jména,  modlosluţba,  smilstvo, prolévání krve a porušení odpočinku země. Při 

četbě trestŧ, které mají postihnout všechny neplatiče desátkŧ nelze neţ konstatovat, ţe autoři 

Talmudu (stejně jako jiţ zmínění pohané) zde sáhli k osvědčenému prostředku - strachu   z   Boţí   

pomsty  -  pomocí   něhoţ   chtěli   posluchače  dovést  ke  svému bohumilému cíli - dávání desátkŧ.  



    V Mišně, která je součástí Talmudu, jsou desátkŧm dokonce věnovány celé dva traktáty 

(Terumoth  -  desátky  a  Maaser Šeni - druhý desátek).  Ţidé chápali desátky jako: 

 

desátou „část rolníkovy úrody, heb. Ma„aser, původně dobrovolný dar nebo obětina z dobré 

vůle (Gn 14,20 a 28,22). Později výraz označoval povinné oddělení jedné desetiny úrody poté, 

co byla podle biblického zákona dána kněţím truma (oběť pozdvihování). Desátky se podle 

předpisu dělily takto:  

1.ma‘aser rišon „první desátek“, se dával stranou pro levity, kteří se plně věnovali chrámové 

sluţbě a povinnostem a jako kohanim neměli ţádnou vlastní půdu (Nu 18,21-24);  

2. ma‘aser min ha - ma‘aser „desátek z desátku“, rovněţ známý jako trumat  ma„aser „oběť 

pozdvihování desátku“ (Nu 18, 26 -32, srv. Miš. Bik.2,5), který dávali levité kněţím ze svého 

vlastního prvního desátku;  

3.ma‘aser šeni „druhý desátek“, příděl jedné desetiny ze zbytku rolníkovy úrody - zrní, oleje, 

vína a dobytka, ovcí nebo koz - jenţ se měl buď odebrat v naturální podobě, nebo převést na 

peníze (na nákup potravin) a přinést do Jeruzaléma, kde se měl pozřít  (Dt 14,22- 27); 

4.ma‘aser ani „desátek chudých“, který kaţdým třetím a šestým rokem nahrazoval  ma„aser 

šeni a který si rolník ponechal, jako dar pro sociálně znevýhodněné (vdovy, sirotky, cizince 

dočasně na návštěvě a osoby bez prostředků) a levity; tento desátek představoval určitou 

formu gmilut  chasadim  (Dt  14,28-29). Smyslem  oběti ma„aser  bylo  zvýraznit  zájem o  

méně šťastné členy společenství a zdůraznit centrální místo, jenţ zaujímal Chrám a Jeruzalém 

v myslích lidu Izraele.“ 
108)

 Newman uvedené pokyny shrnuje: „Biblický zákon zavazoval 

rolníka v Zemi izraelské, aby dal stranou asi 2 % své produkce jako „oběť pozdvihování“ pro 

kněze (truma) a dalších 10 % pro levitu. 10 % ze zbytku se mělo dopravit do Jeruzaléma a 

tam spotřebovat v 1.,2.,4. a 5. roce sabatického cyklu (šmity). Ve 3. a 6. roce se měl tento 

desátek darovat chudým.“ 
109) 

 

 

   

                                                        Bronzová  hlava  sekery,  nalezená  v  Italské  Sybaris, z 
                                                              r. 520 př.  Kr.  Obětoval  jí   řezník  Kyniskos Héře  jako 
                                                              desátek ze své práce. Britské museum. Foto: Aiolos 78. 



    V Kumránu měla ve 2. století před Kristem své sídliště komunita Esejcŧ. V roce 1947 zde došlo 

k nálezu tzv. „Svitkŧ od Mrtvého moře“. 

    Spolu se svitky byly nalezeny dlouhé válcové nádoby. Vědci se nejprve domnívali, ţe byly 

vyrobeny k uschování papyrusových svitkŧ.  

 

    Nejnovější prŧzkumy však prokázaly, ţe většina nádob byla bez svitkŧ a jen malé mnoţství 

svitkŧ bylo nalezeno v těchto nádobách. Proto se nyní archeologové přiklánějí k názoru, ţe tyto 

nádoby byly určeny pro uchování levitských desátkŧ. Pouze u kratších nádob s drţadly je moţno se 

domnívat, ţe slouţily k uloţení papyrŧ. 

 

 

 

 

 
                                          Nádoby z  Kumránu.  Dlouhé  nádoby byly  určeny  pro uskladnění 

                                          desátkŧ a  kratší  nádoby  byly  pouţívány  k uloţení  svitkŧ.  Foto:  

                                          Steve Conger. 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 



RANÁ CÍRKEV 
 

 

 křesťanském Novém zákoně nalezneme knihu Skutky svatých apoštolŧ (60-90 po Kr.), která 

popisuje historii rané církve. Je v ní mnoho zmínek o darech a almuţnách (viz např. Sk 2,45; 

4,34 –37; 5,1-10; 9,36; 10,2.31; 20,33;  24,17), k desátkŧm se však vŧbec nehlásí. 

Mezi  rané křesťanské spisy, které nebyly přijaty do kánonu biblických knih, náleţí  Spisy 

apoštolských otcŧ (zhruba z 2. století po Kr.). Desátky v nich opět nejsou zmíněny, přestoţe spisy 

obsahují mnohá místa o darech. Například v „Didaché“ (učení dvanácti apoštolŧ) je psáno:  

 

„Nebudeš váhat dát, a kdyţ dáš, nebudeš reptat. Poznáš pak, kdo je krásný odplátce tvé mzdy. 

Neodvrátíš se od nuzného, všechno budeš sdílet se svým bratrem a neřekneš: to je mé vlastní. 

Vţdyť sdílíte-li věci nesmrtelné, čím více věci smrtelné!“ 
110) 

A jinde je napsáno: „Kaţdý 

apoštol přicházející k  vám budiţ přijat jako Pán. Nezůstane u vás neţ jeden den; v případě 

potřeby i druhý. Kdyby zůstal tři dny, je to lţivý prorok. Odcházející apoštol si nevezme nic 

neţ chleba (na cestu) do místa, kde bude nocovat; ţádal-li by stříbro, je to lţivý prorok... Kdo 

by v duchu řekl: „Dej mi peníze“ nebo něco jiného, neposlechněte ho; řekne-li však, ţe se má 

dát jiným, kteří jsou v nedostatku, nechť jej nikdo nesoudí.“ 
111)

 A o prorocích je psáno: 

„Kaţdý pravdivý prorok, který se u vás chce usadit, je hoden své stravy. Tak, jako pravý 

učitel, i on je jako dělník hoden své stravy. Kaţdou prvotinu plodů lisu i humna, skotu i 

skopců vezmeš a dáš prorokům, ti jsou totiţ vašimi velekněţími. Nemáte-li proroka, dejte to 

chudým. Připravíš-li pokrm, vezmeš prvotiny a dáš je podle přikázání. Podobně, kdyţ otevřeš 

dţbán vína či oleje, vezmeš prvotinu a dáš prorokům. Vezmeš  i prvotinu peněz a oděvů a vší 

věci a dáš ji podle přikázání, jak se ti uzdá.“ 
112) 

 
 

  
          Dochovaná  bronzová  hadí  hlava  z  „Hadího  sloupu“,  na   jehoţ vrcholku stála zlatá trojnoţka  obětovaná                  

          z desátkŧ do  Delf. Museum Istanbul. Foto: Sebastià Goraly. 

 

 

Přestoţe je zde navrţena podpora prorokŧ z prvotin sklizně, ostatní soudobé spisy o podobné 

praxi mlčí; je tudíţ moţno tento návrh povaţovat za ojedinělý. Církev pak vyučovala především o 

almuţně:  
 

„Nechť se zapotí tvá almuţna v tvých rukou, neţ poznáš, komu ji dáš.“ 
113)

 Na dalším místě je 

psáno: „Vaše modlitby a almuţny a všechny skutky dělejte tak, jak je to v evangeliu našeho 

Pána.“ 
114)

 A v knize „Pastýř Hermŧv“ je zapsáno: „Čiň dobro a z (výtěţku) své námahy, 

který ti Bůh dal, dej prostě všem, kteří trpí nedostatkem; nerozmýšlej se, komu dáš a komu 

nedáš. Dej všem: Bůh totiţ chce, aby bylo dáno všem z (jeho) vlastních darů. Ti, kteří 

přijímají, vydají počet Bohu, proč vzali a na co, ti, kdo vzali v nouzi, nebudou souzeni, kdo 

vzali pokrytecky, budou potrestáni. Dávající je tedy nevinen, jak přijal od Pána sluţbu k 

vykonání, vykonal ji prostě, a nijak nerozsuzoval, komu dá  a  komu nedá. Taková prostě  

vykonaná  sluţba  se  stala u  Boha slavnou.” 
115)

 A dále je napsáno: „Za pole tedy kupujte 

V 



souţené duše, jak kdo můţe, a starejte se o vdovy a sirotky a nepřehlíţejte je, a všechno své 

bohatství a všechna zařízení, která jste přijali od Boha, spotřebujte na tato pole a domy.“ 
116)

  

 

 

 

  
                               Vlevo  bronzová  soška z  roku 700 - 675 př. Kr. z  řeckých Théb.  Obrázek 
                               vpravo :  soška má na nohách napsáno:  „Mantikos mě dává  jako desátek 
                               Apollovi a  Phoebus  (Apollo)  nechť  mi  dá  nějakou  půvabnou  laskavost  
                               na oplátku.“  Kresba: DOK a přepis nápisu: J. Doležel. 
 

 

V Nikodémově evangeliu čteme o desátcích Jeţíšových rodičŧ:  „Vím, ţe jeho rodiče jsou 

bohabojní, dodrţují modlitby a třikrát ročně odevzdávají desátek.“ 
117)

 Nikde se v tomto 

apokryfním spise však nesetkáme s poţadavkem, aby je křesťané  v této praxi následovali. Rovněţ 

další  novozákonní apokryfy, jako například  evangelium Koptické, Ţidŧm, Egypťanŧm, 

Ebonitŧm, Filipovo, Mariino, Pseudo-Matoušovo, Petrovo, Tomášovo, Jakubovo, Vyprávění 

Tomášovo, Pilátŧv dopis, Dopisy Krista a Abgar, Skutky Petrovy, Pavlovy, Janovy, Ondřejovy, 

Tomášovy,  neučí křesťany odvádět desátky.Svědectví prvních církevních učitelŧ se shodují v tom, 

ţe v rané církvi nebyly dávány desátky, ale pouze dobrovolné dary. Nikdo proto nebyl kárán či 

napomínán za to, ţe dal málo, anebo nic. Justin (100-167 po Kr.) napsal:  

 

„Majetní a ti, kdo chtějí, dobrovolně dávají, co kdo chce, a co se vybere, uloţí se u 

představeného. Ten pak podporuje sirotky, vdovy a ty, kdo mají nouzi kvůli nemoci nebo z 



jiného důvodu; a také vězně a cizince, kteří ţijí mezi námi: zkrátka, stará se o kaţdého, kdo je 

v nouzi.“ 
118) 

 

Aristides (117-134 po Kr.) píše v Apologii k císaři Hadriánovi o obětavosti křesťanŧ:  

 

„Ten, kdo má, dává bez zábran tomu, kdo nemá... a slyší-li někdo o někom, ţe byl kvůli jménu 

Kristovu uvězněn nebo jat, starají se všichni kde jen moţno, aby ho vykoupili. Je-li mezi nimi 

někdo nuzný a chudý a nikdo zrovna nemá přebytek na rozdání, postí se dva tři dny, aby 

mohli pokrýt alespoň jeho potřebu jídla.“ 
119) 

 
 

  

 
                                     Bronzový „Hadí  sloup“, který byl zhotoven z desátkŧ a obětován do Delf  

                                     jako dík za vítězství u  Plataj.  Miniatury z Surname-i Vehbi, Istanbul.  

 

 

Také u Tertulliána (155-222 po Kr.) je psáno o financích v církvi: 
 

„Předsedají zkušení starší, kteří se osvědčili ve víře. Je to důstojnost, která se nekupuje za 

peníze. Nic totiţ, co je od Boha, se nedá koupit za peníze. I kdyţ máme jakýsi druh pokladny, 

neukládá se do ní poplatek, cosi zač si moţno koupit víru. Měsíčně tam ukládá skromný 



poplatek kaţdý, kdo chce, jestli chce  a  jestli  můţe.  Nikdo  není  nucen. Přináší  to  kaţdý 

dobrovolně. Jsou to jakoby uschované peníze. Vţdyť neslouţí k tomu, aby se z  nich pořizovaly 

hostiny, při kterých se lidé přejídají a opíjejí, ale slouţí k výţivě potřebných, na pohřeb, k 

pomoci osiřelým chlapcům a děvčatům a opuštěným rodičům, nemocným lidem, těm, kdo se 

ocitli v neštěstí, odsouzeným do dolů, poslaným na ostrovy a do vězení...“ 
120) 

 

 

Kléméns Alexandrijský (zemřel mezi r. 211-216) také neučil křesťany dávat desátky a ve své 

knize „Pobídka Řekŧm“ píše: 

 

„Sebe sama pak nabídni jako první sklizeň Bohu, abys nebyl jen Boţím dílem, ale i jeho 

radostí.“  a dále říká: „Přestoţe nic nepotřebuje, odevzdejme Bohu  vděčnou odplatu za naše 

dobré bydlo, jakoby „nájem“ ze zdejšího pobytu. Za trochu víry ti celou zem dává k 

obdělávání, vodu k pití a jinou  k plutí, vzduch k dýchání, oheň jako sluţebníka, svět jako 

obydlí. Všechny tyto velké výtvory a dary ti pronajal za trochu víry!“ 
121) 

 

Irenej z Lyonu (asi 140 -202 n. l.) píše ve spise Proti bludŧm (Adversus haereses): 

 

„Ţidé sice zasvěcovali (Bohu) desátky ze svých statků, ale ti, kdo obdrţeli svobodu, vyhrazují 

pro Pána všechen svůj majetek, ... stejně jako to udělala chudá vdova, která vhodila do Boţí 

pokladnice celé své ţivobytí.“
 

 

Ze svědectví těchto církevních učitelŧ je zřejmé, ţe kazatelé a starší neměli obţivu ze sborových 

financí. V rané církvi totiţ kazatelé většinou také tělesně pracovali (stejně jako ostatní křesťané) v 

běţných zaměstnáních.  

 

Na chvíli nyní odbočme, neboť kromě Tertulliana, jenţ psal o desátcích, které pohané obětovali 

v Kartágu Apollónovi a Římanŧ (ti je běţně odváděli státu), se v tomto období setkáme s desátky 

také v říši Perské, kde král Šáhpuhr (241-272 po Kr.) nařídil svému lidu i křesťanŧm ţijícím v 

Persii: 

 

„A budu od vás vybírat berni ve výši jedné desetiny z vašeho příjmu a z daně takto vybrané 

vystrojím vojsko, aby chránilo poddané.“ 
122) 

 

Nyní se jiţ vraťme k raném období církve, o němţ  Říčan píše: 

 

„Niţší klérus si na ţivobytí vydělával občanským povoláním. Vyššímu kléru se ukládalo, aby 

byl ţiv z darů sboru bez pevného platu. Ale církev zpravidla nestačila uţivit kněze a biskupy, 

takţe i oni měli své občanské povolání, pokud nepocházeli z tak zámoţných rodin, ţe výdělek 

nepotřebovali.“ 
123) 

 

 

Chudá církev v prvních třech stoletích však byla mocným svědectvím okolnímu pohanskému 

světu svou štědrostí v poskytování pomoci chudým skrze almuţny. Říčan o tom píše: 

 

„Pozoruhodná byla charitativnost, která zůstávala ve vědomí církve nutným projevem  jejího  

ţivota. Křesťanská  sluţba  lásky,  prokazovaná především potřebným údům církve, byla tím 

významnější, čím citelnější byl hospodářský pokles říše. Vedle peněţních nebo naturálních 

darů znamenala mnoho sluţba ţen chudým v jejich bytech, vězňům pro víru v ţalářích, 

pohostinnost k cestujícím bratřím. Sluţba lásky tedy nezůstávala jen věcí diakonů a sborových 

vdov. Do sborové pokladny chudých se shromaţďovaly   dobrovolné  měsíční příspěvky, oběti 

při večeři Páně, často velmi značné dary při vstupu do církve. Jindy se sbíralo na výkupné pro 

válečné zajatce nebo na podporu chudších sborů. Pravidelně se ze sbírek vydrţovali chudí, 

vdovy,  sirotci,  nemocní,  ale i  klerikové  a  sborové  vdovy.  Jiţ  ze  ţidovské morálky 

pronikala ovšem do křesťanské dobrovolnosti myšlenka zásluţnictví a předpoklad, ţe 

almuţnami lze vyváţit spáchané křivdy.“ 
124)

 A dále píše: „V čele sborů stáli často lidé 



velkoryse dobročinní. V okolí se podivovali počtu chudých a vdov, které církev podporovala i 

výši darů, které členové sboru k tomu účelu věnovali.“ 
125)

 V jiné knize také napsal: „Ba v 

církvi se stávalo, ţe otrok byl presbyterem sboru. Lidé váţně soudící museli tím vším být 

zaujati. K tomu viděli, ţe křesťané, lnouce k sobě navzájem, prokazovali potřebným údům 

lásku skutkem v podivuhodné míře. Péče o chudé a nemocné bratry o vdovy a otroky ve 

sborech byla soustavně rozvinuta. Jednotlivci věnovali na ni velké sumy. Římský sbor 

vydrţoval kolem r. 250 na 1500 chudých, vdov a dětí. Kdyţ měl římský sbor vykázat, jaké má 

poklady, diakon Vavřinec předvedl podporované chudé a pravil městskému úředníkovi: To 

jsou poklady  církve ! Ale při tom křesťané neodkládali s pomocí komukoliv, kde byli s to 

přispěti sluţbou nebo darem. Pomáhali nesobecky, ne aby si koupili přízeň lidu. Působila v 

nich láska, ta nejvydatnější pomocnice kázaného slova. To strhovalo. Leckterý pro Krista 

nově získaný při křtu věnoval veliký díl svého jmění církevní dobročinnosti, aby projevil svou 

vděčnost za to, co v církvi nalezl a aby se připojil k jejímu dílu lásky.“ 
126)

 
 

 

 

 
                        Mramorový sloup z r. 490 před Kr. s  nápisem: „Kalis dává desátek ze své práce Athéně.“ 

                        Foto: Ukemi42. 

 

 

V roce 313 po Kr. císař Konstantin vydal tzv. Milánský edikt. Křesťanství se stalo povoleným a 

rovnoprávným náboţenstvím a církev na jeho základě mohla jiţ  vlastnit, dědit a jakkoliv nakládat s 

majetkem. Konstantinovo darování bylo základním kamenem, který doposud homogenní církev 

začal dělit na klérus a lid. Fröhlich o tom napsal: 
 

„Muselo se přitom projevit jako výhoda, ţe křesťané nepředstavovali  nějaký  neorganizovaný  

dav  věřících,  ale  ţe byli vedeni biskupy a kněţími. Ty si vybral za svoje adresáty. Poprvé se 

zvláštní postavení kněţí, kteří si doposud vydělávali na ţivobytí vykonáváním nějakého 

zaměstnání, ukázalo v zákoně, kterým byli osvobozeni od ţivnostenské daně: „Je přece jisté, 

ţe zisk z práce svých rukou dávají chudým.“ 
127)

 
   

Rozhodnutí biskupa ve sporech mezi křesťany mělo nově také právní platnost. Biskupský úřad se 

od té chvíle pro mnoho lidí stal cílem jejich kariéry. Na sněmu v Antiochii v roce 341 proto musela 

být přijata ustanovení, která měla čelit zneuţívání církevního jmění:  

 

„Kněţím a diakonům, kteří jsou s biskupem, musí být zřejmo, co náleţí církvi, aby věděli, co 

tvoří církevní majetek; před nimi nic nemá být skryto, aby bylo v případě smrti biskupovy 

známo, co náleţí církvi, a aby nedošlo ke ztrátě... Biskup má právo nakládat s církevním 

majetkem, aby mohl rozdělovat dary všem potřebným... sám ať si bere vše, čeho potřebuje... 

avšak jestliţe se tím nespokojí a pouţije církevního majetku pro své soukromé cíle a bude z 

něho nebo  z příjmů  z  půdy těţit bez  vědomí kněţí  a  diakonů  a  odevzdá  správu majetku 

svým blízkým přátelům, příbuzným, bratřím nebo synům, musí se zodpovídat před 

provinciálním sněmem.“ 
128)

 
 

 



Období po Konstantinově obrácení zhodnotil de Rosa: 

 

„Cena, kterou křesťanství zaplatilo za Konstantinovo obrácení se k víře, byla ztráta čistoty. 

To, ţe tak cynicky vyuţil Krista, a skutečnosti, ţe s tím kaţdý včetně římského biskupa 

souhlasil, znamenalo naprosté zfalšování evangelického poselství. Evangeliu byly cizí 

mocenské a dobyvačné touhy a metody, jak je uskutečnit. Od té doby se katolicismus rozvíjel 

na úkor křesťanství a Jeţíše, který nechtěl mít ţádný podíl ve světě moci a politiky, který se 

raději nechal ukřiţovat, neţ by komukoli vnucoval své názory.“ 
129)

 

 

Eusebius Caesarejský (zemřel r. 340 po Kr.) cituje ve svých Dějinách církve dopis biskupa 

Dionysa, který chválí římské křesťany: 

 

„Od počátku bylo vaším zvykem činit nejrůznějšími způsoby dobro všem bratřím, posílat 

příspěvky do mnoha kostelů ve všech městech, na některých místech ulevovat v chudobě 

potřebným a zvláště pomáhat bratřím v dolech...“ 
130)

  
 

O desátcích se Eusebius zmiňuje jen v souvislosti s Josefovým spisem Ţidovské staroţitnosti, 

v  němţ je popisován boj ţidovského kněţstva a levitŧ o desátky.  
131) 

O křesťanských obětech 

našemu veleknězi Jeţíši říká: 

 

„Po pravici stojí nejvyšší Velekněz všech, sám Jeţíš, jednorozený Boţí. Přijímá vonící 

kaditelnici a nekrvavou duchovní oběť modlitby a s radostnou tváří a se vztaţenýma rukama ji 

přináší svému nebeskému Otci…“ 
132) 

 

 

 

 
                       Fragment nalezený v  synagoze v  Masadě.  Je  na  něm  nápis „m'shr CHN“ - „kněţský 
                       desátek“. Zřejmě jde o úlomek nádoby, ve které byly uloţeny kněţské desátky. Asi z 1. 

                       stol. po Kristu. Kresba DOK.     

 

 

 

Zamyslíme-li se nad těmito citovanými místy, potom musíme konstatovat, ţe po více neţ tři 

století Bŧh bohatě ţehnal církvi, která vŧbec nedávala desátky; ve světle této skutečnosti jsou 



některé současné doktríny, tvrdící, ţe neplatiči desátkŧ jsou prokletí, jiţ více neudrţitelné. Rovněţ 

křesťanští hlasatelé teze o „poţehnaném dávání desátkŧ“ však budou muset tváří v  tvář těmto 

skutečnostem čelit otázce: „Proč by měli křesťané dávat desátky, kdyţ je raná církev nepraktikovala 

a navíc se jednalo také o oběť, kterou pohané přinášeli svým modlám ?“ 

V dalších stoletích jiţ začínala církev inklinovat k desátkŧm, přesto pŧsobili v církvi někteří 

Boţí sluţebníci, jejichţ postoj k majetku byl příkladný: 

 

    Sv. Jeronym (340-420 po Kr.) byl znám dŧrazem, který kladl na studium originálních biblických 

textŧ. Dodnes se zachoval jeho překlad Bible do latiny -Vulgáta. K otázce financování kněţí napsal: 

 

„Sluší se  ony duchovní vydrţovati z  přídělů Církve,  jimţ  majetek  rodičů a příbuzných 

ničím nepřispívá. Ti však, kteří mohou být vydrţováni z majetku rodičů nebo z vlastního 

jmění, berou-li to, co je chudých, pášou svatokrádeţ a jí podléhají.“ 
133)

 A o majetku kněţí 

napsal: „Řecké kléros sluje latinsky úděl, pročeţ slují klerici, buď poněvadţ jsou z údělu 

Páně, nebo ţe sám Pán je údělem to jest podílem kleriků. Kdo však má Pána, nic nemůţe mít 

mimo Boha. Má-li však zlato, stříbro, statky, rozmanité nářadí, s těmito podíly Pán neráčí být 

jeho podílem.“ 
134)

 

 

Sv. Ambroţ  (340-397 po Kr.) byl význačným církevním učitelem. V roce 374 se stal biskupem 

v Miláně a po vysvěcení rozdal všechen svŧj majetek chudým. O jeho postoji k majetku je psáno: 

  

„Kdyţ potom Gótové při svých loupeţivých nájezdech odvlékali mnohé křesťany do zajetí, 

nechal Ambroţ roztavit bohosluţebné náčiní, aby je mohl vykoupit. Jeho ariánští protivníci 

mu tento čin veřejně vytýkali. Ambroţ jim odpověděl, ţe vysluhování Boţích tajemství 

nevyţaduje zlato: „Je lépe, budeme-li chovat Pána v našich srdcích neţ ve zlatě. Ten, který 

vyslal své apoštoly bez zlata, ten shromáţdil i církev bez zlata. Církev nevlastní zlato, aby je 

hromadila, nýbrţ aby jím pomáhala v době nouze... neřekl by ti snad Pán: Proč jsi strpěl, aby 

tolik ubohých umřelo hladem ? Měls přece zlato. Kdybys za ně raději nabídl pokrm.“ 
135)

 Dále 

také řekl: „Pokud se císaři zachce našeho pozemkového majetku, inu dobrá, má moc jej 

zkonfiskovat. Nikdo z nás se proti tomu nepostaví. O naše chudé můţe být bohatě postaráno 

sbírkami.“ 
136)

 
 

 
 

 

 
                                                Odvádění desátkŧ. Cambridge, Corpus Christi College 10. 
                                                      



Díky těmto zmínkám víme, ţe ještě ve 4. století mohli být z výnosu pozemkového majetku 

církve podporováni chudí. Ambroţ během své sluţby sepsal 29 spisŧ a mnoţství dopisŧ a svými 

kázáními přispěl k obrácení sv. Augustina. 

    Sv. Augustinus Aurelius (354-430 po Kr.) se ke Kristu obrátil v roce 387. Za svého ţivota 

sepsal velké mnoţství křesťanských spisŧ; jeden jeho spis je ale protiţidovský. Byl vysvěcen na 

biskupa v městě Hippu a později proměnil své biskupské obydlí v klášter, kde s ním ţili další kněţí 

v naprosté chudobě. Všechny věci měli společné a z  jejich psaného řádu citujme známou větu: „A 

neříkejte, ţe někdo z vás má něco vlastního.“ 
137)

 Augustin však byl zároveň jedním z prvních 

učitelŧ, kteří povaţovali starozákonní nařízení o desátcích za platné i pro křesťany: 

 

„Desátky se poţadují jako povinnost; a kdo je nechtějí dávat, uchvacují cizí věci.“ 
138)

 A jinde 

napsal: „Ze ţoldu, z obchodu a z řemesla odevzdávej desátky.“ 
139)                                                                             

 

 

Sv. Benedikt (480 - 543 po Kr.) zaloţil za svého ţivota na 12 klášterŧ,  kde  jeho učedníci ţili v 

chudobě. V jeho řeholi se píše o postoji k majetku: 

 

„aby nic nepovaţoval za vlastní, ţádný předmět ani knihu, tabulku, pero, vůbec nic, nakolik 

se sluší na člověka, který není pánem ani svého těla ani své vůle.“ 
140) 

 

Církev pod vlivem milánského ediktu brzy zapomenula na Kristova slova: „Prodávejte statky 

své a dávejte almuţnu.“ 
141)

 Kněţí si začali osobovat právo také na většinu církevních darŧ. Říčan o 

této zásadní změně píše: 

 

„Od konce 5. stol. se stalo pravidlem, ţe z příjmů církve, jeţ se soustředily v rukou 

biskupových a bývaly dosud určeny v první řadě chudým, čtvrtinu pobíral biskup, čtvrtinu 

ostatní klérus, čtvrtina připadla na vydrţování církevních budov a na podobné běţné potřeby. 

Jen čtvrtina pravidelných příjmů zůstávala pro chudé.“ 
142)

 

 

A potom některé biskupy napadlo, aby se starozákonní desátky zavedly i pro křesťany.  
 

 
 

 
      Na Bronzu z  Botority z 1. století před Kristem je napsáno: „ ...jestliţe zmocněnec kustaikos úrodu sváţí, kterou 

      by vně či uvnitř sklidil – ať desátek odvádí.“  143)  Foto: Ecelan. 

 



VZNIK KŘESŤANSKÝCH DESÁTKŦ 
 
 

 rvním, kdo z vlastní iniciativy zavedl křesťanské desátky, byl sv. Severinus. Všechny desátky 

ale dával chudým a potřebným: 

 

„Ve 2. polovině 5. stol. zavedl v obvodu své působnosti v Pobřeţním Noriku decimae prvně 

sv. Severinus…biskup dolnorakouského města Favianis (Mautern). Dávky potravin a šatstva 

se shromaţďovaly v mauternském kostele, aby se tu pod biskupovým dohledem rozdílely 

chudým, lidem postiţeným barbarskými vpády a jinými neštěstími tehdejšího času. Bohuţel ne 

kaţdý biskup byl v době, kdy se odvádění desátků církvi stalo docela běţnou záleţitostí, 

ochoten přispívat z nich především na podobné účely.“ 
144)

   
 

       Na synodě v Toursu, která se konala v roce 567, přišli biskupové s návrhem, aby se finance 

potřebné k pomoci chudým v celé církvi získávaly za pomocí desátkŧ z výnosŧ. Tato nová praxe 

byla dále rozvinuta a uzákoněna na synodě v Mâcon (dnešní východní Francie) v roce 585, kde 

bylo doporučeno desátky odvádět do biskupovy pokladnice. Chudým se však jiţ měla dostat jen 

část desátkŧ, větší část připadla na obţivu klerikŧ. Na obhajobu této zásadní změny byly tehdy 

citovány verše v Mt 10,10 a 1 K 9,14. V pozdější době se pak začalo bez ostychu vyučovat, ţe celý 

desátek náleţí pouze klerikŧm. Protoţe katolická církev nenalezla pro praxi desátkŧ hodnověrný 

podklad v Novém zákoně, začala z nouze pouţívat příklad Abrahamova desátku k podpoře svých 

fiskálních nárokŧ. Křesťané pak byli napomínáni: 

 

„Naléhavě vám připomínáme, abyste podle Abrahamova příkladu nezapomínali Bohu odvádět 

desátek z veškerého svého majetku a zbytek si podrţeli.“ 
145) 

 

Desátky byly zprvu odváděny v naturáliích, a to jak z rostlinné, tak i ţivočišné produkce. 

Skládaly se převáţně z obilí, ovoce, zeleniny, ale také krav, ovcí a koz. Teprve v pozdější době 

začala církev činit pokusy o přeměnu naturálních desátkŧ v peněţité. 

    Řehoř I. Veliký (590-604 po Kr.) byl jedním z  prvních papeţŧ, který začal disponovat  

s  desátky. Jáhen Jan nám zapsal, co Řehoř I. s církevními dŧchody, neboli desátky, činil:  

 

„Prvního dne kaţdého měsíce rozděloval chudým obecně tu část církevních důchodů, která 

byla vyplácena v  naturáliích. Obilí, víno, sýr, zelenina, slanina, maso, ryby a olej byly  

rozdělovány jednotlivcům, vţdy podle období, hlavou rodiny Páně... kaţdý  den  vysílal  do   

ulic  a  uliček  všech  městských čtvrtí pečlivě vybrané  posly s  vařeným  jídlem pro nemocné 

a slabé.“ 
146) 

 

Mezi následníky Řehoře I. v papeţském úřadu bychom však stěţí nalezli dalšího, který by se 

stejně nezištně rozdělil o desátky s chudými. Na rozdíl od biblických desátkŧ, které byly určeny pro 

obětujícího, jeho dŧm, levity, sirotky, vdovy a cizince, byly katolické desátky vyhrazeny pouze pro 

křesťanské kněţí. Církev se přitom nestyděla desátky vymáhat i po nekřesťanech; podle 

kanonického práva je museli odvádět i ţidé. 
147)

 

 

„Vybírání desátků bylo stálým pramenem sporů a panovalo obecné mínění, ţe duchovní mají 

větší zájem na desátcích  neţ na učení stáda. Tento názor podporuje  listina  typických  hříchů  

rolníků,  která pomáhala duchovním při zpovědích. První zde zaznamenaný hřích je odmítnutí 

placení desátků a další  dva jsou zanedbání jejich zaplacení a zaplacení jen části. Téměř 

všech 19 ostatních hříchů se týče porušení církevní discipliny a neposkytnutí sluţeb nebo 

dávek pánovi velkostatku.“ 
148)

 

 

Neodvádění desátkŧ bylo trestáno tím nejtěţším trestem - exkomunikací - vyloučením z církve. 

Katolická církev však záhy začala sklízet trpké plody za svou hrabivost; vymáhání desátkŧ pŧsobilo 

větší chudobu prostého lidu, a bylo proto příčinou mnoha povstání, mučedníkŧ, masakrŧ a válek. 

P 



 
                    Francie - místo vzniku křesťanských desátkŧ. Kresba I. Doleţelová. 

 

 

Nemilosrdně zaváděný desátek v Evropě: 

 

„...v mnoha zemích vyvolal odpor, ba krvavé války. Bouřili se hlavně svobodní sedláci; 

například v Jutsku zabili roku 1086 dánského krále Knuta Svatého a  ještě koncem 12. století 

- za arcibiskupa Absalona - povstali kvůli desátku Skaňané.“ 
149) 

O tomto protidesátkovém 

povstání Skaňanŧ se zmiňuje i Otto: „Skónští, velmi nespokojení s těmito novotami a s 

ukládanými desátky, opírali se mu i zbraní, ale v pověstné bitvě u mostu dysijského byli 

dvakrát poraţeni.“ 
150) 

 

Desátky se záhy staly dŧleţitou částí zvěsti misionářŧ; na některých místech byly dokonce 

kázány hojněji neţli zvěst o Jeţíši Kristu. 

Císař Karel Veliký (768-814 po Kr.) se za pomocí krutostí a násilí zaslouţil  o šíření křesťanství 

mezi Sasy:   

 

„Po bitvě u Verdenu v Sasku roku 782 dal stít neméně neţ 4 a půl tisíc saských zajatců. Půst 

před velikonocemi ho mučil a jeho sexuální náruţivost  se stala pověstnou. Někdy ho  posedal 

výbušný, krutý vztek.“ 
151)

 Karel Veliký zavedl desátky v zemích, ve kterých vládl. V 

zákoníku Capitulare de villis   (z roku 800) nařizuje: „Přikazujeme, aby naši správci z celého 

důchodu pilně dávali desátky kostelům, které jsou na našich statcích. Kostelu  někoho jiného 

nemá být desátek dáván, pokud to tam nebylo odedávna ustanoveno.“ 
152)

 „A také naši 

správci nebo vladaři naši a jejich lidé, budou-li vypouštět své  svině do našich  lesů na  

pastvu,  sami  jako  první  jsou  zavázáni  přinést  svůj  desátek, dávajíce tím dobrý příklad, 

aby pak i jiní jejich lidé dávali plný desátek.“ 
153)

 
   

    Téměř po celou dobu své vlády bojoval se Sasy. Jeho metoda „křesťanství nebo smrt“ 
154)

 přitom 

slavila úspěch, neboť se mu podařilo si je podmanit a překazil jim jejich pohanské obřady. 

Docházelo však často ke vzpourám - například v letech 774, 776, 778, 782 a 783, které znamenaly 

zánik všeho, co bylo dosaţeno. V roce 792 propuklo povstání proti vymáhání desátkŧ. Zřejmě jiţ 

nezjistíme, kolik lidí při něm bylo kvŧli desátkŧm zabito, víme však,  ţe  toto povstání trvalo celých 



deset let,  neţ se je podařilo potlačit. Dodnes se dochovaly dopisy Alkuina z Yorku (735-804 po 

Kr.), v nichţ si stěţuje: 

 

„křesťanské mise v Sasku by měly rozhodně větší úspěch, kdyby se kněţí věnovali se stejnou 

horlivostí kázání jako vybírání desátků a peněţitých trestů.“ 
155)

 a jinde napsal: „víra Sasů 

byla zničena desátky.“ 
156) 

Alkuin o misii mezi Sasy také napsal: „A nechť je to zvěstovatel 

Kristova poselství a ne vyběrač desátků, protoţe nová duše se má ţivit mlékem apoštolské 

víry…Desátky však, jak se říká, podkopávají víru Sasů.“  
157)

  

 

V Selzu (r. 803 po Kr.) konečně podmanění Sasové slíbili císaři Karlu Velikému věrnost, ţe 

setrvají ve víře křesťanské a budou platit desátky. 

 

Také v Polsku se zavádění desátkŧ neobešlo bez problémŧ.
158) 159)

 V letech  1037-1038 po Kr. 

tam došlo k otřesné pohanské vzpouře. V kronice Galla je psáno: 

 

„Nadto ještě odvrhli katolickou víru... coţ nemůţeme povědět bez pláče a nářku... začali 

vzpouru proti kněţím a biskupům.“ 
160) 

 

Jedním z dŧvodŧ povstání byla skutečnost, ţe při jiţ existujících velkých feudálních dávkách 

začala katolická církev navíc vybírat desátky. Povstání se naštěstí nerozšířilo po celém Polsku, ale 

nejvíce zasáhlo Velkopolsko. Poté, co bylo potlačeno, zakusilo Polsko v následujících letech další 

negativní dŧsledky desátkŧ.  

Kvŧli desátkŧm a svatopetrskému haléři se někteří Poláci rozhodli zběhnout ze svých domovŧ. 

Tyto útěky byly někde sporadické, jinde hromadné a Poláci se takto stěhovali do končin, kde tyto 

dávky dosud nebyly vybírány, nejčastěji do Ruska. Díky této emigraci se mnohdy celé osady 

stávaly pustými. Při hodnocení christianizace Polska bylo právem napsáno: 

 

„Duchovenstvo jsouc dlouhý čas původu cizího, zpočátku německého, potom vlašského a 

francouzského, mnohem více se staralo o desátky neţ o pravé osvícení lidu.“ 
161) 

 

Ani tyto závaţné problémy však nepřiměly církev, aby přehodnotila svŧj postoj k desátkŧm. 

 

Na území dnešního Německa ţili odpradávna polabští Slované (dříve téţ označovaní jako 

Baltičtí Slované). Christianizace a zavádění desátkŧ mezi těmito Slovany tvoří jednu z 

nejostudnějších kapitol evropských dějin. Právem bylo o této misii napsáno: 

 

„Ale aţ neuvěřitelné, jakým způsobem - nehledíme-li ani na to, ţe vlastně nejdříve vštěpováno 

mečem, od kněţí jazyka slovanského neznalých a k tomu s pohrdáním na lid slovanský 

pohlíţejících (sv. Bonifác například nazval Slovany „plemenem nejhanebnějším a 

nejprotivnějším“) - hlásáno učení Kristovo, a netřeba se potom divit zoufalému odporu 

Slovanů proti němu. Jistě byli by i oni dobrovolně víru křesťanskou přijali, tím spíše,  ţe 

pohanství jejich dalece bliţší bylo křesťanství neţ pohanství jiných národů, kdyby víra ta byla 

jim podávána čistá, ne zároveň s jařmem otrockým.“ 
162)

        

 

Co bylo oním jařmem otrockým ? Desátky. Poté, co byla Slovanŧm zvěstována křesťanská víra, 

začali od nich kněţí poţadovat také desátky (nazývané zde „biskupovnice“) přičemţ: 

 

„Desátek byl ovšem všude vnucen násilím a proto církev jej často musila vymáhat rovněţ 

násilím.“ 
163) 

 

Desátky zpočátku nebyly odváděny jako desetina z úrody, ale byly mnoţstvím předem pevně 

stanoveným.  Jejich výnos byl  proto menší a biskupové usilovali o jejich přeměnu na skutečných 

10 % výnosu pole. Pro nevěřící však tito kněţí byli jen odstrašujícím příkladem.  



Vţdy znovu propukaly vzpoury Slovanŧ proti desátkuchtivým kněţím; například v r. 939, 954, 

aţ po dvě největší povstání v roce 983 a 990, kdy byla zničena tři biskupství, a němečtí kněţí byli 

vyhnáni ze země. Schlözer pak výstiţně shrnul dŧvody těchto povstání:  

 

„Polodivochům vnuceni tak zvaní kněţí, kteří s lidem slova promluvit neznali; - věčná hanba 

pro evropský rozum lidský ! A větší to ještě hanba spáchaná na krásné víře Kristově ! - A tyto 

zbytečné lidi, kteří jen obřady;  tj. nesrozumitelný hokus - pokus strojili, bylo novokřtěncům 

vyţivovat; jest dokázáno, ţe všechny tak zvané vzpoury Baltických Slovanů pochodili ze 

zoufalství nad oněmi desátky, jichţ lační, zbyteční a tedy povrţení hodní kněţí přísně na nich 

vydírali.“ 
164)

 O konci samostatných dějin polabských Slovanŧ pak bylo napsáno: „Ať po 

dobrém, ať po zlém byli Slované těchto končin přivedeni do církve teprve ve 2. polovině 12. 

století. Boje byly kruté. I německý historik shrnuje jejich výsledek přiznáním, ţe veliký díl 

Vendů byl vyhlazen německými přistěhovalci; ostatním bylo křesťanství vnuceno.“ 
165)

 
 

 

 

 
                       Polabští Slované. Kresba I. Doleţelová.

 
 

Na počátku 11. století se proti desátkŧm vzbouřili také rolníci v diecézi  Châlons-sur-Marne. 

Jejich mluvčím byl sedlák Leutard, který obyvatelstvo vyzýval, aby církvi jiţ neodevzdávali 

desátek. Hnutí bylo však záhy potlačeno. 

Církev se v mnoha Evropských zemích  zpočátku  potýkala s  těţko řešitelným problémem, 

většina kostelŧ totiţ nepatřila církvi, ale byla majetkem světských vlastníkŧ (odtud tzv. „vlastnické 

kostely“). Nelze se proto divit, ţe si tito světští vlastníci činili nárok na celé desátky z kostelŧ 

plynoucí. Bylo tak jen na vŧli vlastníka, kolik dostane kněz v kostele slouţící.  

  

     Na synodě v italské Pavii v roce 850 po Kr. jim proto bylo nařízeno, ţe všechny desátky mají 

být odváděny jiţ jen biskupovi. Je však známo, ţe vlastníci neměli ţádný dŧvod, aby toto nařízení 

respektovali, proto ještě koncem 9. století: 

 

„čteme o výhrůţkách, ţe kostely, jejichţ majitelé nesplní své závazky, budou srovnány se 

zemí.“ 
166)

 



Katolické církvi ve skutečnosti trvalo ještě několik století, neţ začala fakticky disponovat s 

celými desátky z kostelŧ. 

V historických knihách se lze často setkat s názvem agri decumates (desátkové území) kterým 

bylo označováno území na pravém břehu Rýna, dnešní Bádensko - Württembersko. Toto území 

bylo osídleno převáţně Kelty. Název je zřejmě keltského pŧvodu a nemá svŧj pŧvod v slově decima 

- desátek a rovněţ nesouvisí  s  jejich odváděním. Území se roku 260 po Kr. definitivně zmocnili 

Alamani. 

Podívejme se dále krátce do několika listin z IX. aţ XIII. století a sledujme, jak se desátky rychle 

rozšířily v Evropě: 

 

V 9. století Hraban Maur odsuzuje: „Praktiky kleriků, kteří nepouštěli lidi do kostelů 

dříve, neţ se přesvědčili, zda odvedli správně desátky ze všeho svého majetku.“ 
167)  168)

 

        

Zakládací listina Braniborského biskupství (které zaloţil Ota I v roce 948 po Kr.) 

ustanovuje: „Na jih pak aţ ke konci výše jmenovaných krajů: Vuucri, Riaciani, Dassia a 

dávajíce tak všechny desátky výše řečených krajů jmenovanému kostelu...“ 
169)

 
         

Zpráva o vysvěcení desátkového kostela Bohorodičky v Kyjevě (z r. 996 po Kr.) říká: 

„Aj, daruji chrámu tomuto svaté Boţí Rodičky ze jmění mého i z měst mých desátou část. A 

napsav přísahu,  poloţil ji ve chrámě tom, řka: Jestliţe kdo toho poruší, ať bude proklet. I 

vzdal desátek Anastasijovi Korsuňskému a učinil svátek veliký...“ 
170)

 

 

Dokument z Anglie vymezuje práva a povinnosti všech osob (Rectitudines singularum 

personarum z r. 1000 po Kr.), říká: „Zákon pro thegana (tj. svobodný statkář)... a střeţí 

pobřeţí a královy osoby a sluţba ve fyrdu, a  poplatek  na  almuţny  a  pro  kostel  a mnohé  

jiné rozličné  věci... Povinnost  geneatova (tj. svobodný rolník)... přivádět cizí poutníky do vsi 

platit desátek a almuţnu, střeţit krále... povinnost cotterova (tj. polosvobodný rolník) bude 

platit desátek na svatého Martina.“ 
171)

  

 

Uherské zákony krále Štěpána (z roku 1000-1016 po Kr.) přikazují: „Jestliţe někomu dal 

Bůh deset v roce, ať dá desátou část Bohu. A jestliţe  někdo  ukryje svou  desetinu, ať zaplatí 

devět. A kdyby někdo ukradl desátky oddělené biskupovi, ať je odsouzen jako zloděj a celá 

odplata za to, ať náleţí  biskupovi.“ 
172) 

 

     Zakládací listina kláštera svatobeňadického (z roku 1075 po Kr.) říká: „Okrem toho já, 

Magnus (Velký), zvaný Gejza, z milosti boţí posvatený král panónsky, ustanovujem s 

kráľovskou váţnosťou, aby onen kláštor vlastnil desiatky všetkých svojich ľudí, tak 

slobodných ako sluhov, kdekoľvek všade   v našej krajine jestvujúcich.“ 
173)

 

        

Uherské zákony krále Kolomana (1095-1116 po Kr.) nařizují: „Taktieţ určujeme 

biskupom desiatok, pretoţe znenie tak Nového ako Starého zákona vyhlasuje, ţe ich treba 

dávať. Teda je neobozretné a nerozváţné, ak si vopred umienime lámať ustanovenia svatcov, 

ktoré máme vyplnit čím skor s najvyššou oddanosťou.“ 
174)

 
        

Listina o německé kolonizaci v Braniborsku (z r. 1156 po Kr.) zaznamenává: „Velmi se 

povzneslo biskupství brandenburské a havelberské, neboť vzrostl počet kostelů a desátky se 

velmi rozmnoţily.“ 
175) 

 

Listina o kolonizaci marší při ústí Labe Holanďany (z r. 1194) oznamuje: „Tu jsme 

ustanovili z prozíravé otcovské dobré vůle, aby všechny desátky z těchto novin přišly částečně 

k uţitku probošta, částečně bratří.“ 
176)

 

  

Zlatá bula uherského krále Ondřeje II. (z r. 1222 po Kr.) nařizuje: „Ţupani v 

komitátech nemohou rozhodovat o usedlostech slouţících, jen pokud jde o peníze a desátky...“ 
177)

 „Desátky ve stříbře nemají být vybírány, ale mají být odváděny v obilí a ve víně podle 



úrodnosti země, a jestliţe by biskupové říkali opak, nebudeme je podporovat. Biskupové 

nemusí platit desátky z pozemků šlechticů pro naše koně, ani jejich poddaní nemají být 

povinni dopravovat své desátky na královské statky.“ 
178)

  

          

Privilegium mesta Trnavy (z r. 1238 po Kr.) ustanovuje: „Desiatky nech platia podľa 

nemeckého zvyku v prírodninách, čo sa doteraz uţívalo a zachovávalo.“ 
179)

 
 

Smlouva krále Štěpána Uroše s Dubrovníkem (r. 1254 po Kr.) říká: „Vaši kupci nechť 

jdou do Braskova a zaplativše tam desátek soli, mohou se pohybovat volně po celém území 

mého království.“ 
180) 

 

 

 

 

 

                               Vyhláška   z   Brea  je  tesaný   kamenný   nápis  z  dob  Aténské  konfederace  v 

                               5. století před Kristem. Je v něm psáno:   „ať je postiţen ztrátou občanských práv, 

                               on a  jeho synové a  majetek  ať je zabaven  a  desetina je dána bohyni (Athéně).“ 

                               Museum Athény. Foto: Dan Diffendale. 

 
 



SPORY V ČECHÁCH 
 

 

okud budeme chtít znát odpověď na otázku, kdy začaly být vybírány desátky v Čechách, 

musíme nejdříve zmínit událost, která předcházela příchod křesťanství do Čech. Katolická 

církev se totiţ  nepoučila z problémŧ, které nastaly s desátky v Sasku (a později v Polsku, mezi 

polabskými Slovany a v Uhersku 
181)

 ).  Místo toho, aby desátky v tichosti zrušila, tvrdohlavě se 

rozhodla v této kontroverzní praxi dále pokračovat; tentokrát metodou přesvědčování: 

 

„I zde v kruzích kolem Karla (se) počítalo s christianizací Avarů. Výpravy z roku 796 se 

účastnili přímo zainteresovaní, Paulinus, patriarcha akvilejský a salzburský arcibiskup Arno. 

Improvizovaná synoda na březích Dunaje vyvodila důsledky z negativních zkušeností s 

masovými násilnými křty Sasů a bezohledného vymáhání desátků a rozhodla se, hlavně pod 

vlivem Alkuina, jednoho z předních Karlových rádců, pro mírný „přesvědčovací“     

postup...“ 
182) 

Alkuin přitom ţádal krále, ať v případě Avarŧ úplně upustí od výběru desátkŧ. 

Je třeba zváţit, píše Alkuin: „zda apoštolové, poučeni Bohem Kristem a vyslaní do celého 

světa, aby zvěstovali víru, vůbec přikazovali zavedení desátků, nebo poţadovali jeho 

všeobecné vybírání…Víme, ţe desetina našeho majetku je vskutku hodně.“  
183) 

 

Rozhodnutí této synody však nemělo vliv jen na Avary, ale téţ na Čechy, neboť díky ní se mírně 

pozměnila koncepce desátkŧ, které jiţ nebyly vţdy zaváděny za pomocí násilí.  
 

V Čechách se poprvé pokusil zavést desátky aţ praţský biskup Dětmar (bisk. 976-982). V 

Kosmově kronice je zapsáno: 

 

„Jak ustanovil první biskup Dětmar, dávali desátku dvě kopy obilí, na kopu pak počítáme 

padesát snopků.“ 
184)

 

 

Jeho  snaha však  vyšla  naprázdno, neměl  totiţ  v této věci kníţecí podporu. Rozhodující boj o 

desátky tak svedl teprve sv. Vojtěch (bisk. 982-997). V anonymní legendě je psáno o tom, jak 

Vojtěch nakládal s desátky, které obdrţel: 

  

„Na čtyři rovné části on rozdělil z desátku příjem: první daroval chrámu, z té měly se opravy 

provést, druhé řeholním bratřím se dostalo do uţívání, třetí ubohým a pocestným přiřčena 

byla, sotva pak poslední část mu zbyla k potřebě vlastní. Mimoto nesčetný chuďasů dav sám 

ze svého ţivil.“ 
185)

 

 

Toto dělení desátkŧ na čtvrtiny (kdy jeden díl připadal biskupovi, druhý na výţivu kněţí, třetí na 

udrţování kostelŧ a staveb, čtvrtý na chudé),  je známo z díla Řehoře Velikého: „Liber regulae 

pastoralis“ (z r. 590). Po několika letech však odešel sv. Vojtěch ze svého biskupství do Říma:  

 

„Zdá se... ţe spor o desátek byl jednou z mnoha příčin, proč Vojtěch opustil svou diecézi.“ 
186) 

 

Teprve během roku 992 se vrátil do Čech. Kníţe Boleslav II. totiţ vyšel sv. Vojtěchovi vstříc a 

vydal listinu „Edikt Boleslava II.“, jímţ dal katolické církvi právo vybírat v Čechách desátky: 

„Dal také svolení stavět na vhodných místech kostely a vybírat desátky.“ 
187) 

 

Podívejme se krátce do několika listin z X. aţ XIV. století a sledujme, jak se desátky šířily v 

Čechách: 

 

Listina papeţe Jana XV. (z r. 993 po Kr.) dává břevnovskému klášteru: „sluţebníky a 

sluţebnice, desátky ze tří krajů, litoměřického, bílinského a děčínského, a od všech lidí toho 

kláštera, jak na dávno obdělávaných pozemcích, tak na novinách, které budou v budoucnu 

obdělány...“ 
188)

 

P 



List Boleslava II. pro břevnovský klášter (z r. 993) oznamuje: „V hradu Praze pak 

desátý trh a desátý díl příjmů ze soudů a desátého zajatého člověka... Dále ves jménem Vrané 

s osadníky a kostelem, jemuţ přiděluji desátek ze všeho výnosu svého dvora v Radotíně... Dále 

desátek ze všeho polního hospodářství v Poříčí a ze všech polí, které náleţejí  k Rybníku..“ 
189)

 

  

Kosmova kronika Česká píše o biskupu Ekkehardovi (bisk. 1018-1023), který změnil 

mnoţství poţadovaných desátkŧ: „On ustanovil, aby jako desátek kaţdý, ať mocný  nebo 

bohatý nebo chudý, měl-li svého léna nebo zboţí aspoň s popluţí, platil biskupu dvě měřice, 

vysoké pět dlaní a dva prsty, jednu měřici pšenice a jednu ovsa.“ 
190)

 

 

     Zakládací listina Břetislava I. pro kapitulu ve Staré Boleslavi (z r. 1046) ustanovuje: 

„...Na Moravě budiţ placen desátek z měst Rokytné, Znojma, Bítova, který činí šest denárů z 

kaţdého. Navíc dáváme desátý denár z prodeje lidí a desátý trh ze všech míst, která náleţejí 

ke zmíněným městům. Na řece, která se nazývá Dyje, dáváme ze všech mostů desátý  

poplatek.“ 
191)

 

          

Pamětní zápis o zaloţení kapituly v Litoměřicích (z r. 1057) oznamuje: „Také zákonný 

desátek nemá být z lidí, náleţejících tomuto kostelu, nikomu jinému placen, leč proboštu a  

bratřím.“ 
192)

 

          

Privilegium papeţe Alexandra II. pro kapitulu vyšehradskou (z r. 1070) určuje: „za 

jeho (Vratislavovy) vlády a se souhlasem jeho bratrů Konráda a Oty ze svých desátků k témuţ 

kostelu tři sta lidí, biskup praţský dvě stě, olomoucký sto.“ 
193) 

 

Listina moravského kníţete Oty na zaloţení kláštera Hradišťského u Olomouce (z r. 

1078 po Kr.) nařizuje: „Darována byla ves Náklo s tou podmínkou, aby ti, kteří pomýšlejí v ní 

pobývati, platili tribut a desátky  svatému Štěpánu...“ 
194) 

 

Privilegium kostelu v Třebíči. (z r. 1104) oznamuje: „Sám kníţe Oldřich však určil pro 

chudobu nových lidí, kteří se tehdy v oné pustině usadili, šest peněz jako desátek.“ 
195)

 

          

Zakládací listina kláštera v Louce u Znojma (z r. 1190) říká: „Uvedená však věnování, 

která dříve řečenému kostelu postupujeme, jsou tato: kaple sv. Mikuláše se všemi svými 

náleţitostmi, desátek v marce, tři vesnice Dobsici, Popice, Velké Oleksovice...“ 
196)

 

             

Homiliář opatovický (asi z 12. století) napomíná: „Všechny křesťany napomínáme, aby 

zachovávali věrnost Pánu našemu, Jeţíši Kristu, často chodili do kostela... aby nepoţívali 

svých plodin, dokud nedají něco Bohu, aby dávali desátky...“ 
197)

 

 

Hradecký rukopis (ze 14. století) zastrašuje ty, kdo by odmítali dávat desátky: 

„svatokrádci sě vzývají, ţe desátka nedávají. Věz, člověče, čiest desátá tvého sboţíe, tať jest 

svata, jiţtoť jest buoh zvolil sobě, i přikázal věrně tobě, aby dával sluhám boţím, ač chceš býti 

v nebesiech s nim. Nedáš-li jie, těţký hřiech jmáš a svatokrádcem sě vzýváš.“ 
198)

 

 

Tento strach ze svatokrádeţe katolická církev vţdy s úspěchem pouţívala k zastrašení těch, kteří 

by se vzpírali odvádět jí desátky. 

 

Ve druhé polovině 11. století došlo v Čechách k urputnému sporu o statky a desátky. Stalo se 

tak za vlády Vratislava II. Ten se v roce 1063 rozhodl rozdělit biskupství ve své zemi na české, 

jehoţ byl v Praze biskupem Šebíř, a na moravské, jemuţ byl v Olomouci biskupem Jan. Vratislav 

II. dal moravskému biskupovi statky z Moravy, jimiţ byl především hrad Podivín a desátky z 

Moravy.  

Praţský biskup místo zmíněných statkŧ obdrţel náhradou 12 výnosných vesnic  v Čechách a 

kaţdoročně měl dostávat z kníţecí komory 100 hřiven stříbra. Po smrti biskupa Šebíře (r. 1067) byl 



jeho nástupcem zvolen Jaromír, ten se však záhy protiprávně zmocnil hradu Podivína a ve své touze 

po moci a majetku usiloval o zrušení moravského biskupství. Spor se vyostřil poté, kdy nechal 

biskup Jaromír inzultovat biskupa Jana.  

V roce 1075 dospěla celá pře aţ do Říma. Papeţ Řehoř VII. se pokusil spor urovnat, nemohl se 

však dopátrat toho, komu právem sporné statky a desátky náleţí. Kdyţ ţádný z biskupŧ nebyl 

ochoten ustoupit (biskupové zjevně zapomenuli  na Kristova slova: „a tomu, kdo by se s tebou chtěl 

soudit o košili, nech i svůj plášť.“ 
199)

 ) musel papeţ rozhodnout tak, ţe sporné statky a desátky 

měly být rozděleny napŧl s tím, ţe byla uloţena desetiletá lhŧta, během níţ mohly obě strany 

přinést nové dŧkazy o svém právu. 

Dříve, neţ uplynula desetiletá lhŧta, zemřel biskup Jan (r. 1085) a biskup Jaromír přeţil    svého    

moravského oponenta  pouze o pět let. Ani smrt obou duchovních  nepřinesla  vyřešení  sporu.  

Hrad  Podivín  s  desátky  byl  navrácen moravskému biskupství aţ v roce 1144. Nejostudnější na 

celém 76 let trvajícím sporu byla skutečnost, ţe jeho hlavními aktéry nebyli řadoví kněţí, ale hned 

dva nejvýše postavení duchovní v českých zemích. 

V letech 1168-1179 byl v Čechách praţským biskupem Bedřich. Pŧvodem byl Němec a neuměl 

proto česky. Byl mezi duchovními i v lidu značně neoblíben, poţadoval totiţ kázeň a větší desátky, 

z čehoţ povstaly tuhé spory. 

 

Na chvíli nyní opusťme Čechy a nahlédněme do středověké Evropy, kde pŧsobila mnohá hnutí, 

která volala církev zpět k apoštolské chudobě. Římská církev proti nim vţdy zoufale bojovala.  

Například ve Francii a Španělsku byly zastánci chudoby upalováni, jestliţe odmítli říct formuli, 

kterou sestavil inkvizitor Eymerich: 

 

„Přísahám, ţe ve své duši a ve svém svědomí věřím a vyznávám, ţe Jeţíš Kristus a apoštolové 

měli za svého pozemského ţivota majetek a ţe měli právo tento majetek rozdávat, prodávat a 

zcizovat jej.“ 
200)

 

 

Na počátku 12. století kázal v Nizozemsku a Belgii náboţenský vŧdce Tanchelm. Zavrhoval 

katolickou církev a jejího papeţe s biskupy, kázal i proti svátostem a desátkŧm. Přičítal si boţskou 

podstatu a dokonce se zasnoubil se sochou Panny Marie. Na jedné ze svých cest pak byl zabit 

nějakým horlivým knězem.  

Sekta tanchelmitŧ, která se po jeho smrti rozšířila v Antverpách, mu sice byla slepě oddána, v 

konfrontaci s římskou církví však neobstála; v roce 1124 byla pŧsobením premonstrátŧ potlačena. 

 

 

 

                                   Kněz dostává desátky ve vyobrazení Liber Viaticus z r. 1360-1364. 

 

Ve 12. století pŧsobil v Itálii kněz Arnold z Brescie, který vystupoval horlivě proti bohatství 

církve. Kněţí měli podle něj ţít v apoštolské chudobě a vzdát se světského panování. Lateránská 

synoda jej v roce 1139 prohlásila za bludaře a vypověděla z Itálie. Po letech vyhnanství se r. 1155 



postavil do čela protipapeţského povstání v Římě. Byl však chycen a oběšen. Jeho tělo bylo spáleno 

a popel vhozen do Tibery.  

František z Assisi (1182-1226) se v roce 1207 zřekl svého bohatého otce a oddal se zcela Bohu. 

Vzdal se všeho majetku a kázal o Kristu v naprosté chudobě. Staral se o malomocné a chudé, stal se 

zakladatelem řádu františkánŧ. Jednou svým následovníkŧm řekl: 

 

„A já jsem pracoval vlastníma rukama a chci pracovat; a přeji si, aby  i všichni ostatní bratří 

pracovali a aby jejich práce byla poctivá. Ti, kteří svou práci neumějí, nechť se jí naučí, ne 

pro ţádostivost odměny, ale proto, aby dali příklad a aby se neoddávali zahálce. Kdyţ pak 

nám nebude odměna za práci dána, odebereme se ke stolu Páně. Budeme chodit ode dveří ke 

dveřím a  ţádat o almuţnu.“ 
201)

 A  v řádu františkánŧ je psáno: „Bratří nic si nepřisvojujte,  

ani dům, ani místo, ani nějakou věc, nýbrţ jako poutníci a přistěhovalci kráčejte tímto světem 

v chudobě a pokoře, slouţíce Pánu, spoléhajíce na almuţnu.“ 
202) 

 

Františkáni sice ke své obţivě neměli vybírat desátky, ale almuţny, přesto se František proti 

desátkŧm veřejně nevyjádřil. Jeho postoj k nebiblicky zbohatlé církvi totiţ byl překvapivě loajální; 

jednou dokonce řekl: 

 

„Pán mi dal a dává tak velkou víru v kněze, kteří ţijí podle formy svaté církve římské, pro 

jejich svěcení, ţe i kdyby mne pronásledovali, chci se vţdy utíkat k nim.“ 
203)

 

 

V Asii vládl v té době mongolský chán Kublaj (1215-1294), který opanoval celou střední Asii. 

O desátcích, které tento chán pro svou potřebu vybíral, napsal Marko Polo: 

  

„Podobně se stará i o dobytek, jestliţe ho v některém kraji mnoho uhynulo, tehdy jim káţe dát 

svůj, který bere jako desátek z jiných zemí.“ 
204)

 „Ti pak, kdoţ přijíţdějí po moři a ze 

vzdálených zemí a krajů, kupř. z Indie, platí deset ze sta. Stejně tak ze všech věcí, které se v 

zemi urodí jako ze zvířat nebo  z plodin zemských a z hedvábí se platí králi desetina.“ 
205)

 

 

    Také Hinduisté mají jiţ od starodávna zavedenu praxi, pod sanskrtským termínem 

„dashamamsha“. Coţ je odvádění desátkŧ z přijmŧ pro indické náboţenství. 

Katolická církev se dokonce nezdráhala kvŧli desátkŧm exkomunikovat významného 

evropského panovníka, portugalského krále Sancha I. (1154-1211). Ten byl pro stálý spor o 

desátky papeţem dán do klatby, která z něj byla sňata teprve před smrtí. 

 

Vraťme se nyní zpět do Čech, kde byly na počátku 13. století kostely s desátky stále v rukou 

světských vlastníkŧ. Za vlády Přemysla Otakara I. se odehrál rozhodující boj, v němţ se církev 

pokusila získat celé desátky od vlastníkŧ kostelŧ.  

Praţský biskup Ondřej (bisk. 1214-1224) se po svém návratu z IV. lateránského koncilu 

nadšeně odhodlal k prosazení desátkŧ, o kterých byl v Římě vyučován. Obrátil se na krále a šlechtu 

s ţádostí, aby celý desátek byl odevzdáván jemu. Král však jeho nadšení nesdílel. Zklamaný Ondřej 

pod záminkou pouti opustil Čechy (r.1216) a uchýlil se do bezpečí Říma, odkud nečekaně vyhlásil 

kvŧli desátkŧm nad celou svou diecézí interdikt. Tento těţký církevní trest býval skutečnou 

pohromou: 

 

„Jakmile byl vyhlášen interdikt, přestaly všecky pouti, náboţenské průvody, křty, oddavky, a 

vůbec kaţdá bohosluţba. Všecky chrámy byly zavřeny, oltáře a kazatelny obnaţeny, obrazy a 

kříţe leţely na zemi, nikde nezazněl zvon, ţádná svátost se nesměla v kostele udílet; mrtví byli 

pohřbíváni beze zpěvu, bez zvonění v zemi neposvěcené. Sňatkům bylo ţehnáno ne v  

kostelích, nýbrţ na hřbitovech, na hrobech zemřelých. Vše mělo křiklavě hlásat, ţe kletba 

papeţe spočívá na celé zemi.“ 
206)

 

 

Ondřejŧv interdikt se však nezdařil. Většina kněţí totiţ zŧstala poslušná krále, na interdikt 

nedbala a dále konala svou sluţbu. Král Přemysl  nebyl  interdiktem  příliš tlačen a  tak to byla  



zřejmě jen jeho úcta k papeţi, která ho přiměla vyjednávat a hledat urovnání celého sporu. V roce 

1221 došlo na Šacké hoře ke konečné dohodě. 

Král se zavázal odstranit některé nešvary, jeţ ztrpčovaly ţivot kněţím i lidu v Čechách. O 

desátcích, které byly jádrem konfliktu, se dohoda nezmiňuje, obě strany zřejmě usoudily, ţe shodu 

v této věci nenaleznou. Po zrušení interdiktu jiţ Ondřej neměl odvahu k návratu zpět do Čech a 

zŧstal v bezpečí Říma aţ do své smrti v roce 1224. Celý spor přesto skončil vítězstvím katolické 

církve, neboť ta se  v budoucnosti díky aktu inkorporace (při němţ církev přesvědčovala světské  

vlastníky kostelŧ, aby se vzdali svého vlastnického práva ve prospěch církve) stala do poloviny 14. 

století vlastníkem většiny kostelŧ a tím i jediným příjemcem desátkŧ.  

Také Polsko se v roce 1206 stalo dějištěm analogického sporu, kdy se arcibiskup Henryk 

Kietlicz (arcib. 1199-1219) rozhodl získat desátky z rukou vlastníkŧ kostelŧ. Rovněţ však neuspěl a 

musel odjet do Říma. Teprve díky církevním trestŧm (klatbě) postupně dosáhl arcibiskup vítězství.  

 

 

 

 
        Socha   bezhlavého  lva,  která   má   na   boku  vyryto :  „Synové  Oriona   vládcové  Thales,  Pasicles, 

        Hegesander, Eubios a  Anaxileos věnovali  tuto  sochu jako  desátek pro Apollóna.“  Z r. 600-590 před 

        Kristem. Britské museum. Kresba DOK. Přepis nápisu: J. Doleţel. 

 

 

Budeme-li chtít poznat, jaké názory ohledně desátkŧ zastávala katolická církev, nemŧţeme 

opomenout zmínit zde učení Tomáše Akvinského (1227-1274), který byl nejen význačným 

středověkým scholastikem, ale také znalcem Aristotelových spisŧ. Akvinský během svého ţivota 

neučinil nic zázračného, nebyl ani mučedník, ani nevynikl svatým ţivotem. Přesto ho papeţ Jan 

XXII prohlásil v roce 1323 za svatého. Jeho nauka dosáhla  tak velikého vlivu na církev, aţ byla 

tridentským koncilem (1545-1563) přijata za vŧdčí filosofii pro katolíky. V nejznámějším spise 



Theologická summa (Summa totius theologiae) věnuje Akvinský desátkŧm celou kapitolu. Zabývá 

se především čtyřmi hlavními otázkami: 

 

1) Jsou lidé povinni dávat desátky ? 

2) Ze kterých věcí se mají dávat ? 

3) Komu se mají dávat ? 

4) Kdo je má dávat ? 

 

Akvinský při svém zkoumání vţdy nejprve předkládá názor oponentŧ: 

 

1) „Zdá se, ţe lidé nejsou povinni dávati desátky z nutnosti přikázání. Neboť přikázání o 

odevzdávání desátků je dáno v zákoně Starém... Avšak nemůţe se to počítati k mravním 

přikázáním, protoţe přirozený rozum nevelí spíše, ţe se má dávati desátá část, neţ devátá 

nebo jedenáctá. Tedy jest buď příkazem soudním, nebo obřadním. Ale, jak jsme měli shora, v 

době milosti nejsou lidé vázáni ani obřadními, ani soudními příkazy Starého zákona. Tedy 

lidé nyní nejsou vázáni odevzdávati desátky. Mimo to v  době  milosti jsou lidé  povinni 

zachovávati  pouze  to,  co  bylo  nařízeno  od  Krista skrze Apoštoly...Ale ani v nauce 

Kristově, ani v nauce Apoštolů není nic obsaţeno o odevzdávání desátků: neboť, co praví Bůh 

o desátcích, Mat 23, „to bylo třeba konati“, zdá se patřiti do minulé doby zákonných 

obyčejů...“ 
207)

 

2) „Zdá se, ţe nejsou lidé povinni dávati desátky ze všeho. Neboť zavedení desátků se zdá býti 

ze Starého zákona. Ale ve Starém zákoně se nedává ţádný příkaz o desátcích osobních, které 

se totiţ odevzdávají z toho, čeho kdo nabývá vlastní činností, třebas obchodováním nebo 

ţoldnéřstvím. Tedy nikdo není povinen z takových dávati desátky.“ „Ale mimo to jsou některé 

maličkosti, kterých člověk nabývá, jako zeliny, které vyrostou v zahradě a jiná taková. Tedy 

ani z těch není člověk povinen dávati desátky.“ 
208)

 

3) „Zdá se, ţe se desátky nemají dávati duchovním. Neboť Levitům Starého zákona se dávaly 

desátky, protoţe neměli podílu na majetku lidu... Ale duchovní v Novém zákoně mají majetek, 

jak někdy rodinný, tak církevní. Mimo to dostávají prvotiny a dary za ţivé i zemřelé. Je tudíţ 

zbytečné, aby se jim dávaly desátky.“ 
209)

 

4) „Zdá se, ţe také duchovní jsou povinni dávati desátky.“ 
210)

 

 

S některými z těchto názorŧ Akvinský později polemizuje, nezřídka je však také bez hlubší 

úvahy zavrhuje. Spíše se přitom obrací ke katolické tradici a ke knihám sv. Augustina, neţ k Bibli. 

Pokud pak přece něco z Nového zákona cituje,  nejedná  se  často o místa, kde by se psalo o 

desátcích. Své úvahy přitom zakládá na názoru, ţe v novozákonní době má být církev rozdělena na 

kněţí a laiky, jako v době starozákonní. Akvinského odpověď  na  čtyři  otázky  nakonec  nikterak  

nevybočuje z tradiční církevní teologie:  

   

1) „Tak také z jakési lidskosti bylo v Novém zákoně mocí Církve stanoveno určení odevzdati 

desátou část: aby totiţ lid Nového zákona neposkytoval sluhům Nového zákona méně, neţ 

poskytoval lid Starého zákona sluţebníkům Starého zákona... Tak je tedy patrné, ţe lidé jsou 

povinni odevzdávati desátky částečně z  práva přirozeného, částečně také z  ustanovení 

Církve, jeţ by však také mohla stanoviti odevzdávání jiného dílu, uvaţujíc poţadavky dob a 

osob.“ 
211)

 „Desátky pak, vlastně řečeno, nejsou ani oběti ani dary, protoţe se nedávají přímo 

Bohu, nýbrţ sluţebníkům bohapocty.“ 
212)

  

 

Akvinský je v citovaných výrocích alespoň velmi upřímný, nikoho nebalamutí, neříká, ţe 

desátky ustanovil pro křesťany Bŧh, ani ţe se dávají přímo Bohu, ale nalévá zde čisté víno: desátky 

ustanovila církev. Bez obav pak mŧţe také prohlásit, ţe církev mohla stanovit místo desátkŧ i 

odvádění jiné dávky. Dále k otázkám píše: 

 

2) „Vše pak, cokoli člověk má, jest obsaţeno ve hmotných. A proto jest odevzdávati desátky z 

veškerého majetku.“ 
213)

 



3) „Ale   nástupci  synů  Levi  jsou   duchovní  v   Novém   zákoně.  Tedy  jsou desátky povinné 

pouze duchovním.“ 
214)

  

4) „...protoţe Levité byli  pod  kněţími,  nařídil  Pán, aby  sami místo  prvotin  odevzdávali  

desátek  desátku  nejvyššímu  knězi. Pročeţ nyní z téhoţ  důvodu  jsou duchovní povinni dávati 

desátek Papeţi, kdyby ţádal.“ 
215)

 

 

Je také zajímavé, jak se Akvinský vypořádal se skutečností, ţe se Bible zmiňuje o několika 

rozdílných druzích desátkŧ (tedy se závaţným problémem, jehoţ existence je dnes velké části 

křesťanŧ neznámá). Rozeznává přitom tři druhy desátkŧ: „Ve Starém zákoně byli lidé povinni 

odevzdávati trojí desátky.“ 
216)

 

Celý problém ale vyřešil jednoduše; dva druhy jiţ není nutno odvádět, ale třetí, který katolická 

církev potřebuje pro kněţí, je v platnosti. 

Římská církev se po celá staletí nacházela ve zvláštním druhu schizofrenie: na jedné straně 

spojovala odvádění desátkŧ s hojnou mírou poţehnání anebo kletby - tedy s atributy, které jinak 

přisuzovala svátostem - a na straně druhé se zdráhala desátky zařadit mezi svátosti. Akvinský se 

pokouší ve své teologii tento rozpor vysvětlit. Nejprve připomíná Huga od svatého Viktora, který 

řekl:  

 

„svátostmi Starého zákona byly dary, desátky a oběti. Ale obětí Nového zákona jest jedna 

svátost, jeţ sluje Eucharistie. Tedy také dary a desátky měly by slouti svátostmi.“ 
217)

 Závěrem 

Akvinský píše: „dary a desátky jak v zákoně přirozeném, tak v zákoně Mojţíšově byly 

zařízeny nejen na podporu sluţebníků a chudých, nýbrţ také za předobraz; a proto byly 

svátostmi. Nyní však nezůstaly, pokud jsou předobrazy; a proto nejsou svátostmi.“ 
218)

 

 

Pokud však Akvinský nazval desátky předobrazem a vyvodil proto závěr, ţe jiţ nezŧstaly, potom 

si pod sebou sám podřezal větev; neboť byly-li desátky předobrazem a svátostí, a nejsou-li v 

novozákonní době jiţ předobrazem a svátostí, potom také nemají pro křesťanský lid jiţ ţádnou 

dŧleţitost. Naproti tomu, pokud by se rozhodl tvrdit, ţe desátky jsou svátostí, ocitl by se v těţkém 

rozporu se skutečností, ţe Kristus nikdy neučil křesťany, aby je dávali. Je tedy zřejmé, ţe Akvinský 

nenalezl rozumné řešení tohoto problému. 

Akvinský se ohledně desátkŧ rovněţ pustil do iracionálního hloubání. Na základě sedmé kapitoly 

listu Ţidŧm, kde se píše o Levim, který byl ještě před narozením desátkován v bedrech Abrahama, 

se  Akvinský snaţí zodpovědět otázku, zda byl také Kristus desátkován v bedrech Abrahama:  

 

„Kdyby však také Kristus byl desátkován v Abrahamovi, jehoţ kněţství nebylo podle řádu 

Melchisedechova, nýbrţ pod kněţstvím Melchisedechovým. A proto se musí říct, ţe Kristus 

nebyl desátkován v bedrech Abrahamových jako Levi.“ 
219)

 Po tomto překvapivém prohlášení 

dochází k dalšímu netradičnímu závěru: „poněvadţ Blaţená Panna byla počata v dědičném 

hříchu, byla v Abrahamovi jako potřebující uzdravení. A proto byla tam desátkována, jakoţto 

odtud pocházející podle semenného způsobu. O těle však Kristově není tak, jak bylo řečeno.“ 
220)

 (Budiţ zde poznamenáno, ţe Akvinský nevěřil v neposkvrněné početí Marie.) 

 

Je nutno ke cti Akvinského říci, ţe k těm, kteří z nějakého dŧvodu nedávali desátky, byl schopen 

jako málokdo zaujmout velkorysé stanovisko:   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

„A podobně je dobře kdyţ sluţebníci Církve nepoţadují desátky církevní tam, kde by se 

nemohly poţadovati bez pohoršení, pro nezvyklost nebo pro nějakou jinou příčinu. Ale nejsou 

ve stavu zavrţení ti, kteří neodevzdávají  v místech, ve kterých Církev neţádá; leda snad pro 

zatvrzelou mysl, jsouce rozhodnuti neplatiti, i kdyby byly od nich ţádány.“ 
221) 

 

 

Akvinského úvahy o desátcích opouštíme se smíšenými pocity; jejich biblická hodnota je totiţ 

více neţ sporná. Přesto je moţno Theologickou summu povaţovat za cenný historický dokument.  

Olomoucký biskup Bruno (1245-1281), přestoţe byl německého pŧvodu, stačil se zapsat do 

českých dějin svým bezohledným jednáním:  



„Hned na počátku biskupování pobouřil mysli na celé Moravě bezohledným vymáháním 

církevního desátku, který jiţ od  mnoha let se neplatíval, a  jiţ  11. pros. 1248 král listinou v 

Brně vydanou zaručuje mu plný desátek v  celé diecési olomúcké.“ 
222)

 

 

 

 
    Kresba W.G. Hermana „Desátková stodola“ z roku 1843. Print gallery Liverpool.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 

 

Poloţme si nyní otázku: „Jaké mnoţství desátkŧ získávala církev v Čechách z  jednotlivých  

farností ?“ Při hledání odpovědi  je  třeba připomenout, ţe v českých zemích bylo postaveno veliké 

mnoţství farních kostelŧ (přes 3 500), mezi kterými: 

 

„byly i fary chudé, zvláště tam, kde byla malá vesnice a neúrodná půda. Zde klesal odváděný 

farní desátek na minimum a  farář se svou chudobou příliš nelišil od farníků. Naproti tomu na 

velkých farnostech byl velký také desátek: r. 1377 udával farář v Čisté příjem z desátku na 1 000 

korců obilí, zatímco celá zásoba obilí pro město Chrudim za válečných příprav proti Rakousku r. 

1362 byla 900 korců ţita, na Menším Městě praţském jen 600, v Mělníku 700.“  
223)

 

 

Mŧţeme   tedy   konstatovat,   ţe   mnoţství   naturálních   desátkŧ  bylo   závislé především na 

dvou faktorech, jimiţ byla úrodnost země a velikost farnosti,  z níţ byl desátek  vybírán.  Ve  

velikých   farnostech   bývalo   odvedeno  obrovské  mnoţství desátkŧ, které  převyšovaly potřebu 

kněţí; ti, díky nim, ţili v neskutečném přepychu a hodování. 

Chudý lid, který musel pod hrozbami pekelného ohně odvádět desátky a být ţivitelem těchto 

rozmařilých kněţí, se pak proti této nespravedlnosti vţdy znovu bouřil. Desátky v naturáliích byly 

postupně nahrazeny pevným peněţitým obnosem, jehoţ výše byla v Čechách stanovena na 6 

denárŧ. Vybrané desátky byly často zapisovány do urbářŧ. (V Itálii byly zapisovány do rationes 

decimarum, tj. knih o vymáhání desátkŧ, o nichţ máme zprávy z počátku 13. století.) 

Katolická církev s oblibou pouţívala legendy (tj. vyprávění o ţivotě a zázračných skutcích 

svatých) k vyučování křesťanŧ. Není divu, ţe i desátky se staly součástí legend. V nejznámější 

Zlaté legendě, kterou sepsal dominikánský mnich Jakub de Voragine v polovině 13. století, je 

psáno: 



„V průběhu doby bylo totiţ ustanoveno pět prostředků proti prvotnímu hříchu, z nichţ tři, jak 

říká Hugo od svatého Viktora, byly ustanoveny ve Starém zákoně, totiţ dary, desátky a 

přinášení obětí; jimi byla nejvíc vyjadřována potřeba našeho vykoupení. Darem se vyjadřoval 

způsob  vykoupení, obětí, při níţ byla prolévána krev, cena, desátkem vykoupení, protoţe 

člověk je označován deseti hřivnami. Prvním prostředníkem byl tedy dar, proto přinesl Kain 

Bohu dary z polní úrody a Ábel ze stád. Druhým byl desátek, proto i Abraham přinesl knězi 

Melchisedechovi desátky. Podle Augustina se totiţ vybíral desátek z  toho, co se pěstovalo... 

Zdá se tedy, ţe Kristus pouţil první prostředek, kdyţ jej rodiče obětovali v  chrámu, druhý, 

kdyţ se po čtyřicet dní a nocí postil; jeţto neměl z čeho odevzdat desátky ve věcech, přinesl 

aspoň desátky dní.“ 
224)

 Také v legendě O svaté Elišce je napsáno: „Uţ jako malá dívenka 

dávala ze všech peněz, které vyhrála nebo měla, desátky maličkým děvčátkům a nabádala je, 

aby se často modlily Otčenáš a hojně i Zdrávas.“ 
225)

 

 

 Kromě desátkŧ, které byly odváděny farářŧm, se od konce 13. století v Čechách ujal i biskupský 

desátek, neboli tzv. podymné (jsou o něm zprávy také např. z Polska, Ruska, Bosny, Uher a říše 

Východořímské.                             

 Také v Anglii bylo jiţ od vlády krále Alfréda vybíráno takzvané krbové, někdy nazývané jako 

Svatopetrský peníz). Byla to církevní daň určená pro vyšší duchovenstvo a vybíraná z kaţdého 

komínu na domě. Jako podymné se platila převáţně částka pŧl aţ jednoho groše. Protoţe se jednalo 

o malou částku, začali někteří dnešní historikové tvrdit, ţe tato částka lid příliš nezatěţovala. Ve 

skutečnosti bylo pro chudé i toto mnoţství poţadovaných peněz vysoké a jejich odvedení proto 

nesnadné.  

Lid se placení podymného vyhýbal tím, ţe v domech nad ohništěm ţádný kouřovod s komínem 

neměl. Dým z ohniště tak (za cenu kaţdodenní újmy na zdraví a nebezpečí vzniku poţáru) odcházel 

ven z domu jen skrze dveře a dírami ve stropě.  

Církev tímto desátkem poznamenala otřesným zpŧsobem ţivot a zdraví tisícŧ chudých lidí, 

neboť je dohnala k tomu, aby se ve dne v noci dusili ve svých zakouřených domovech. Dodnes jsou 

tato bezkomínová stavení z 13. aţ 17. století mementem a tichou obţalobou církve za její biskupský 

desátek. 

 

 
  Pieter Brueghel (1564 – 1638) a jeho obraz: „Odvádění desátkŧ v Betlémě“.  



KŘÍŢOVÉ VÝPRAVY 
 

 

dokoli se rozhodne vykonat tuto svatou cestu a vezme na sebe závazek k Bohu, ponese 

znamení kříţe Pána buď na čele, nebo na  prsou.“ 
226) 

 
 

Těmito slovy vyzýval papeţ Urban II. v roce 1095 na koncilu v Clermontu k první kříţové 

výpravě do Svaté země. Mezi hlavní cíle výpravy náleţelo osvobození Jeruzaléma a dalších svatých 

míst z rukou pohanŧ a pomoc utiskovaným východním křesťanŧm.  

 

Desátky se od té chvíle staly na dlouhá staletí jedním z prostředkŧ, které umoţnily pořádání 

krvavých kříţových výprav. Na IV. lateránském koncilu (v r. 1215) bylo rozhodnuto vybírat po tři 

roky dvacetinu z desátkových příjmŧ kléru k podpoře válečného taţení na východ. Stejnou částku 

určil vybírat i I. lyonský koncil v roce 1245.  

Dále na druhém lyonském koncilu v roce 1274 rozhodl Řehoř X. vybírat ze všech církevních 

příjmŧ po šest let desátek. Také koncil ve Vienne (v r. 1311) uzákonil vybírat šest let desátky na 

křiţácká taţení. 

Podobná finanční rozhodnutí Říma, která zdaňovala kněţí, však nebyla všude přijímána kladně: 
 

„V říjnu r. 1372 spojily se v Kolíně nad Rýnem všechny kláštery k obraně proti vymáhání 

papeţského desátku, vypsaného Řehořem XI. Ve společném prohlášení, které o tom vydaly, 

zračí se zřetelně nálada panující v celém Německu: následkem rozličných daní, které kurie 

ukládá duchovenstvu - praví se v prohlášení - přišel apoštolský stolec do takového opovrţení, 

ţe je   v těchto místech ohroţena vůbec katolická víra; laikové vyjadřují se o církvi opovrţlivě 

a věci došly prý jiţ tak daleko, ţe většina věřících je křesťany jen podle jména. Kolínského 

příkladu následovaly ještě týţ měsíc podobným prohlášením kapituly v Bonnu a Xantenu.“ 
227)

 

 

 

 

 
  Detail z obrazu Pietera Brueghela „Odvádění desátkŧ v Betlémě“. 
    

K 



Stejně jako v evropských zemích zavedla církev desátky také na válkou získaných východních 

územích. Povinnost platit desátky byla uvalena na veškeré muslimské obyvatelstvo, zatímco 

křesťané byli překvapivě od placení desátkŧ osvobozeni. Před kříţovým taţením Filipa II. a 

Richarda Lvího Srdce v roce 1190 byl ode všech obyvatel, kteří se nechopili kříţe, vybírán tzv. 

„saladinský desátek“. Kříţové výpravy dokázaly pohltit ohromné mnoţství peněz, například 

poslední kříţová výprava do Svaté země stála: 

 

„1,3 milionu livrů. Jak obrovský to byl obnos, můţeme pochopit, teprve kdyţ se dovíme, ţe králův 

(Ludvíka IX.) roční příjem činil pouhých 114 000 livrů, tedy necelou desetinu. Převáţnou většinu 

výloh zaplatili mimořádnými dávkami poddaní z měst a církevní instituce.“ 
228) 

 

Myšlenka financování kříţových výprav z  desátkŧ se stala postupně součástí katolické nauky; 

Tomáš Akvinský proto napsal:  

 

„...všeobecným zvykem v některých zemích má vojsko desátky od Církve, jako léno.“ 
229)

 

 

Nelze se také divit, ţe kdyţ byla v roce 1464 připravována českým králem  Jiřím z Poděbrad 

„Smlouva o nastolení míru v celém křesťanstvu“ (myšlenkově podobná dnešní OSN), nedokázal si 

král představit jiný zdroj financí k vedení války s Turky, neţ desátky:  

 

„...zapřísaháme se Pánu našemu Jeţíši Kristu, jeho přeslavné matce Panně Marii a svaté 

církvi římské, ţe budeme brániti a chrániti křesťanské náboţenství a všechny utiskované věřící 

před nejšpinavějším kníţetem Turků vzájemně spojenými silami a prostředky, jeţ budou 

poměrně stanoveny a vyhlášeny, k jejichţ zajištění a získání odvedeme a dáme, pokud to bude 

třeba, všechny desátky, které jsou placeny kostelům, jakoţ i duchovním a církevním osobám v  

našich královstvích...  aby Jeho Svatost (papeţ) obrátila pozornost na to, ţe výše uvedené 

vybírání desátků je ţádáno na zabezpečení míru křesťanů, k obraně Kristu věrných a k boji 

proti nepřátelům kříţe.“ 
230)

 

 

Naposledy na V. Lateránském koncilu (r. 1517) bylo vydáno nařízení vybírat tříletý desátek na 

válku s Turky. 

Poloţíme-li si otázku, zda kříţové výpravy dosáhly svých cílŧ, přikláníme se na stranu těch 

historikŧ, kteří na ní odpovídají záporně; za jediný klad pro Evropany lze povaţovat jen objevení 

cukrové třtiny - která však paradoxně nikdy nebyla cílem výprav.  

Kříţové výpravy přitom těţce pošramotily pověst křesťanŧ; Jeruzalém a ostatní svatá místa byla 

osvobozena na krátký čas a to za cenu tisícŧ mrtvých. Také východní křesťané se kýţené svobody 

nedočkali; západní křesťané je znevolňovali a mocí obraceli na svou víru. Křiţácká taţení tak 

právem tvoří jednu z  nejtemnějších stránek v historii církve. 

Desátky také sehrály neblahou roli při financování kříţové výpravy proti husitŧm. Na sněmu ve 

Frankfurtu (v r. 1427) bylo rozhodnuto vybírat „husitskou daň“ (nebo také tzv. „český desátek“) na 

financování 4. kříţové výpravy. Zdaněno bylo všechno obyvatelstvo včetně ţidŧ, duchovní museli 

na výpravu odvést dvacetinu ze svých desátkŧ. Dále také papeţ Martin V. po nezdaru předchozích 

výprav vydal v roce 1427 nařízení, aby biskupové dali všude vybírat od kněţí roční desátky na 

vydrţování stálého vojska proti kacířským Čechŧm. 

 

 V roce 1230 odmítli obyvatelé Stedingu (oblast v Sasku) platit desátky Brémskému 

arcibiskupovi. Ten na ně proto uvalil klatbu. Stedingové se však nezalekli jeho hrozeb a setrvávali 

ve svém odporu k jejich placení. Arcibiskup poţádal papeţe Řehoře IX., aby vyhlásil kříţovou 

výpravu proti „heretikŧm“. Papeţ povaţoval odpírání desátkŧ za  tak kacířský čin,  ţe ţádosti ihned 

vyhověl.  

Shromáţděné křiţácké vojsko zaútočilo na špatně vyzbrojené rolníky, ti však křiţáky hrdinsky 

porazili. Ani druhá kříţová výprava proti Stedingu se nezdařila, křiţáci se zmocnili jen města 

Oststendigu a zajaté „kacíře“ upálili. Hněv papeţe po nezdaru obou výprav neznal mezí.  



 
       Altenesch - místo vyvraţdění Stedingŧ. Kresba: I. Doleţelová. 

                  

V roce 1233 papeţ uveřejnil bulu „Vox in Rama“, v níţ pomocí nehorázných výmyslŧ a pomluv 

barvitě líčí hrŧzné obřady, které prý rolníci konají ve sluţbě ďáblu. V závěru zuří proti neplatičŧm 

desátkŧ:   

 

„Vskutku, kdyby se země, hvězdy a všechno, co tu je, pozvedly proti těmto lidem a bez ohledu 

na věk a pohlaví je úplně vyhubily, ani to by nebyl pro ně přiměřený trest ! Jestliţe 

nedostanou rozum a nevrátí se,plni pokory,je nutno pouţít nejpřísnějších opatření, neboť tam, 

kde nepomáhá léčení, je třeba jednat ohněm a mečem; shnilé maso musí být vyrváno.“ 
231)

 

          

Tato nová papeţova výzva ke kříţové výpravě proti Stedingu zmobilizovala na 40 000 křiţákŧ. 

Dne 27. 5. 1234 křiţáci po urputné bitvě nad rolníky zvítězili. „Kristovi vojáci“ v  boji zabili u obce 

Altenesche na 6 000 rolníkŧ (coţ byli téměř všichni Stedingové). Papeţ nechal celé území obsadit a 

místo vyvraţděných rolníkŧ je osadil cizími osadníky. Všechny kostely a hřbitovy, kde měli být po 

boji uloţeni mrtví křiţáci, dal znovu vysvětit. Po mnohá staletí pak bylo kaţdoročně při procesí  v 

Brémách oslavováno toto vítězství nad „heretiky“. Kaţdý křesťan, který v „den Alteneschu“ 

daroval almuţnu, za ni od církve obdrţel 20 dnŧ odpustkŧ hříchŧ. 

    Protidesátkové povstání obyvatel ze Stedingu tak bylo krvavě potlačeno. Tisíce mrtvých rolníkŧ 

však zdaleka nebyly posledními, které církev kvŧli desátkŧm zabila.  

 

 

 
                          Bitva u  Altenesche. Miniatura ze Saské kroniky. 



      
                                         Památník vyhlazení obyvatel Stedingu v Altenesche 

 

 
                                                 Detail nápisu na  památníku krvavého vyhlazení  Stedingŧ. 

                                                 Obě fota: Romwriter. 



KVAS VALDENSKÝCH 
 

 

 sedmdesátých letech  12.  století  se  obrátil  ke  Kristu  bohatý  lyonský  kupec Petr Valdés. 

Rozdal svŧj majetek chudým a stal se potulným kazatelem. Kolem něj se shromáţdili další 

vyznavači dobrovolné chudoby. Vţilo se pro ně označení „valdenští“.  

 

Jejich šíření zvěsti o Kristu však dostalo ránu na koncilu ve Veroně (r. 1184), kde byli 

vyobcováni z církve, neboť si prý neoprávněně přisvojili právo kázat. Valdenští uznávali za základ 

víry jen Písmo, nevěřili v očistec, přímluvy za mrtvé, zavrhli církev s jejím papeţem, biskupy, 

řeholemi, odpustky, klatbami, byli proti hromadění majetku i proti odvádění desátkŧ. 
232)

  Valdenští 

na potřeby svých chudých cestujících kazatelŧ pořádali dobrovolné sbírky.  

Přestoţe byli krutě vyvraţďováni inkvizicí, záhy se rozšířili téměř po celé Evropě. Z dobových 

zpráv je například známo, ţe v roce:  

 

„1266 bylo v prostoru mezi řekou Innem a Vídní a mezi Alpami a moravským pohraničím 

napočítáno na čtyřicet církevních farností, nakaţených stoupenci „leonistů.“... K církevnímu 

duchovenstvu se stavěli velmi kriticky. Ţádali, aby byl odstraněn desátek a silně omezen 

majetek církve, takţe kněţí by byli nuceni manuálně pracovat.“ 
233)

  

 

Valdenští povstali (v r. 1487) v údolí Luserny proti vládě Karla I. Savojského. V listě papeţe 

Inocence VIII. je zapsána stíţnost na valdenské, kteří se osmělili: 

 

 „povstat válečně proti svým světským pánům, pustošit jejich statky, vyhnat je z příslušných 

farností i s jejich rodinami a zabraňovat jim v jejich oprávněných příjmech.“ 
234)

  

 

V Čechách měli Valdenští v 15. století vliv na formování husitského hnutí. Valdenská církev 

existuje jiţ více neţ osm století a i dnes šíří v Itálii víru jako příklad skutečnosti, ţe církev mŧţe ţít 

i bez majetkŧ, kostelŧ a desátkŧ. 

 

Na počátku 13. století došlo ve Slezsku k ostrému sporu o desátky. Němečtí osadníci totiţ začali 

osídlovat Slezsko a vratislavské kníţe Jindřich I. Bradatý, který byl znám svou dobrosrdečností, 

chtěl nové osadníky ušetřit toho, aby museli z prvních skrovných úrod země odvádět církvi desátek. 

Jeho lidumilná snaha o zvýhodnění Němcŧ však vyšla naprázdno, neboť papeţ (skrze rozhodčí, 

které k tomu jmenoval) rozhodl, ţe osadníci musí odvádět biskupský desátek v penězích. Staré 

slezské vsi, které existovaly před příchodem Němcŧ, ovšem měly i nadále odvádět desátky jen v 

naturáliích.  

Protoţe však hodnota mincí neustále klesala, nelíbilo se kněţím papeţovo rozhodnutí. 

Duchovenstvo si  totiţ snadno spočítalo,  ţe by desátek v naturáliích  byl větší,  a  proto  se  v 

zastoupení  biskupa  Tomáše I.  snaţili  prosadit,  aby  osadníci neplatili v penězích, ale jen v 

naturáliích. Tato snaha biskupa o větší zdanění Němcŧ však postupně přerostla v otevřený konflikt s 

kníţaty, do něhoţ se musel v roce 1256 vloţit i Boleslav I., který desátku chtivého biskupa dal na 

pŧl roku uvěznit.  

 

Tento mnoho desetiletí trvající spor skončil aţ v roce 1260, kdy pokořený biskup souhlasil s tím, 

aby všichni obyvatelé diecéze odváděli desátky jiţ jen v penězích.  

 

V roce 1260 vznikla v severní Itálii sekta apoštolských bratrŧ. Zpočátku hlásali společný 

majetek a všeobecnou rovnost - tedy podobné názory jako valdenští.  

Vŧdcem apoštolských bratrŧ byl Gerard Sagarelli. Kaţdodenní obţivu získávali ţebráním; 

ohlašovali brzký příchod Boţího království a římskou církev povaţovali za nevěstku a šelmu. 

Církev je brzy začala pronásledovat a Sagarelli byl v roce 1300 chycen a upálen v Parmě. 

Apoštolští bratři i nadále usilovali o svrţení a likvidaci celé církevní hierarchie s  papeţem v čele.  

V 



Mezi sebou měli společný nejen majetek, ale i ţeny. Dalším vŧdcem se stal Dolcino z Prata, 

který byl znalcem Bible; hlásal návrat k prvotnímu křesťanství a společný majetek. Také byl 

ovlivněn názory Joachima z Fiore a podobně jako on dělil historii lidstva na 4 doby:  

 

1) Dobu Starého zákona    

2) Čas od vzkříšení Krista aţ po císaře Konstantina, kdy ţili chudí a zboţní křesťané  

3) Čas od Konstantina a papeţe Silvestra, kdy se do církve vkradla lakota a bohatství  

4) Dobu, v níţ Dolcino ţil, kdy měla opět zavládnout mezi křesťany chudoba a ctnost.  

 

Dolcino také několikrát ohlašoval datum konce světa, ale jeho předpovědi se nesplnily. V 

Lombardii se záhy postavil do čela rolnického povstání, které usilovalo o svobodnou obec. Proti 

sektě byly vypraveny celkem tři kříţové výpravy.  

 

Boje trvaly téměř sedm let. Poslední kříţová výprava byla vyhlášena v roce 1305; teprve 23. 

března 1307, po dvouletém obléhání, bylo dobyto sídlo sekty na opevněném vrchu Zebella.  

V ten den bylo mečem, v řece a v plamenech zahubeno více neţ tisíc dolcinistŧ. Dolcino byl 

chycen a na příkaz papeţe Klementa V. byl  v červnu roku 1307 po nelidském mučení zabit. Sekta 

poté zanikla.  

 

Pouţití desátkŧ k financování kříţových výprav nebylo zdaleka jedinou inovací, kterou s nimi 

církev předvedla. Velmi vynalézavý byl například jiţ zmíněný  avignonský papeţ Klement V. 

(1305 -1314). Papeţský úřad získal díky podpoře od francouzského krále Filipa Sličného. Klement 

na oplátku musel králi dávat pět let všechny desátky z Francie k financování flanderské války.  

  

    Klement proslul v obratnosti, s níţ získával finance od kněţí. Vybíral jiţ zmíněné desátky pro 

Filipa Sličného, dále desátky pro hraběte flanderského, pro Karla z Valois na kříţovou výpravu 

proti řeckému císařství a jednoroční desátky od kněţí, kteří nastoupili na novou faru.  

 

 

 
 Tabulka ze starověkého Babylonu, oboustranně popsaná,  pojednává o  desátku z orné pŧdy  v  době  králování Selucida   
 v  r. 222 př. Kr. Britské muzeum. Foto: Bert van der Spek. http://www.livius.org/cgcm/chronicles/bchptithes/tithes_html 

 

 

Zatímco mnozí Francouzi ţili v chatrčích, nemajíce často co jíst a ještě ze své bídy byli nuceni 

odvést desátek, ţil papeţ nerušen v avignonském paláci,
235)

 za který kaţdoročně zaplatil závratných  

25 000 liber a za jídlo a víno pak dalších 3 000 liber ročně. Zbytek z desátkŧ, které Klement od 

křesťanŧ získal, však neskončil v kříţových výpravách, ale za bílými ňadry papeţovy milenky 

hraběnky Brunissendy Talleyrandové z Périgordu. 

 



Papeţ  Klement  V.  byl  také  účastníkem  ostudného  procesu  s  templáři.  Řád templářŧ, 

oficiálně nazvaný „Řád chudých rytířŧ Kristových a Šalomounova chrámu“, byl zaloţen v roce 

1118 francouzskými křiţáky v  Jeruzalémě. Jeho členy byli mnozí představitelé nejbohatších rodin 

ve Francii. Ačkoliv skládali slib poslušnosti, čistoty a chudoby - nebylo to s chudobou aţ tak horké.  

 

Řád, který byl organizován vojenským zpŧsobem, totiţ vybíral pro papeţe desátky, daně a 

almuţny, díky nimţ do jeho pokladny proudily hojné finance; ty postupně přerostly v obrovské 

jmění. Řád vlastnil na 9000 hradŧ a byl povaţován za jeden z nejspolehlivějších řádŧ v církvi. 

Dostalo se mu proto řady privilegií - nemusel platit clo z potravin, daně, ba dokonce ani desátky. 

 

 Právě v bohatém přísunu peněz spojeném s neplacením daní a desátkŧ lze spatřovat hlavní 

příčiny nesmírného zbohatnutí templářŧ.  

Na konci 13. století však byli templáři vyhnáni z Palestiny a mnozí z nich se usídlili ve Francii. 

V roce 1307 byl zatčením všech templářŧ zahájen proces s tímto řádem. Jeho iniciátorem a hlavním 

aktérem byl král Filip Sličný, který touţil zmocnit se majetku řádu. Papeţ Klement V. s jeho 

konáním souhlasil.  

 

 

 
 Odvádění církevních desátkŧ v naturáliích (Decretum Gratiani; Mainz, 1473). 

 



O osudu templářŧ, kteří byli v zinscenovaném procesu obviněni inkvizicí z kacířských praktik, 

se v roce 1311 dokonce jednalo i na koncilu ve Vienne, kde byl řád templářŧ rozpuštěn a jejich 

majetek byl předán řádu johanitŧ. Klement V. se tímto rozhodnutím koncilu zoufale pokoušel 

majetek templářŧ udrţet v lŧně církve.  

I přes rozhodnutí koncilu se však většiny templářského majetku zmocnil Filip Sličný. Získal tak 

přibliţně 12 milionŧ liber. Konečný verdikt nad nejvyššími představiteli templářŧ byl vynesen aţ v 

roce 1314, kdy byl velmistr Molay a jeho zástupce Perrault upáleni a někteří další templáři byli 

doţivotně uvězněni.  

 

Z hanebně uloupeného majetku templářŧ se však král ani papeţ dlouho neradovali; Klement V. 

zemřel na tuberkulózu jiţ za měsíc po procesu a Filip Sličný jej přeţil jen o sedm měsícŧ, kdy 

tragicky zahynul při lovu. Mezi prostým lidem se pak tradovalo, ţe Molay na hranici „králi 

přikázal, ať se do roka dostaví k Boţímu soudu.“  

 

O zkaţenosti dalších papeţŧ, kteří sídlili v Avignonu, napsal Petrarca: 

 

 

„Zde panují nástupci chudých rybářů galilejských. Na své počátky zcela zapomněli... je to 

Babylón, domov všech neřestí a utrpení... chybí mu zboţnost, křesťanská láska, víra, váţnost, 

strach před Bohem; není v něm    nic   zboţného,  nic spravedlivého,  nic  posvátného. Vše, co  

jste  kdy  o  něm slyšeli či četli, je jen věrolomnost, klam, obtěţkanost pýchou, nestydatost a 

neomezená prostopášnost - krátce řečeno všechny příklady bezboţnosti a  hříchu,  které  ve  

světě  můţete  nalézt, se sešly zde... Člověk zde ztrácí vše dobré: nejdříve svobodu, po ní pak 

postupně vnitřní klid, štěstí, víru, naději a křesťanskou lásku.“ 
236)

 

 

Vše, co církev se svými papeţi a inkvizicí ve Francii napáchala, se jí ale mělo jednoho dne 

vrátit... 

 

     Český král Jan Lucemburský (1310-1346) je historiky hodnocen rozdílně, pro jedny je „král 

cizinec“,  pro jiné pak „král diplomat“.  Jisté  však  je,  ţe  vstoupil do dějin jako panovník, který se 

specializoval na vybírání rŧzných daní a poplatkŧ, které potřeboval na pokrytí svých náročných 

finančních potřeb. V Čechách se povětšinou objevil, jen kdyţ měl málo peněz. Často pobýval v 

cizině, kde trávil čas na rytířských turnajích a hostinách anebo na válečných taţeních.  

 

Kdyţ měl v roce 1325 opět málo peněz, poslal do Avignonu poselství, v němţ nabídl papeţi 

Janu XXII., ţe povede kříţovou výpravu do Palestiny. Papeţ jeho nabídku přijal a rozhodl, aby byl 

v Čechách, na Moravě i v Lucembursku vybírán po tři roky desátek ze všech příjmŧ duchovenstva 

na financování královy výpravy.  

 

Jan Lucemburský tyto tříleté desátky s radostí vybral, ačkoliv se na ţádnou výpravu do 

Jeruzaléma samozřejmě nechystal. Dnes se nelze neţ pousmát nad naivitou papeţe a duchovenstva 

v několika zemích, kteří se nechali oklamat sliby krále Jana Lucemburského. 

 

Německý dominikánský kazatel Johannes Tauler (1300-1361) ve svých kázáních často 

upozorňoval na nedostatky duchovních; na jejich hrabivost, okázalost a jiné nectnosti. Těm, kteří 

povaţovali za nejvyšší cíl ţivota být kazateli jednou řekl:  

 

 

„Vězte, ţe kdybych nebyl knězem a neţil v nějakém řádu, povaţoval bych za velikou věc umět 

vyrobit boty, a chtěl bych to dělat raději neţ cokoli jiného a rád bych si zaslouţil svýma 

rukama chléb...  Znám  jednoho z  nejvyšších  přátel Boţích: byl to vţdy oráč, po více neţ 

čtyřicet let, a je jím dodnes. Ten se jednou zeptal našeho Pána, zda má nechat práce a jít do 

kostela. Dostal odpověď: Ne, to nemá udělat, má v potu své tváře získávat svůj chléb, ke slávě 

nejdraţší krve Páně.“ 
237)

 



V polovině 14. století sv. Brigitta napsala památnou větu: „Všech 10 přikázání shrnul papeţ ve 

dvě slova: „Da pecuniam !“ (Peníze sem !)“ 
238)

 Tímto prohlášením pak velmi výstiţně popsala 

hlavní starost mnoha papeţŧ.  

 

V roce 1381 otřáslo Anglií velké povstání. Jeho bezprostřední příčinou bylo nařízení o 

zemědělských dělnících a zákon o dani z hlavy. Tyto zákony ještě více zvyšovaly feudální zatíţení 

anglického lidu.  

Do čela povstání, jehoţ cílem bylo odstranění těchto zákonŧ, se postavili  Wat Tyler a  John 

Ball.  Do  popředí zájmu povstalých sedlákŧ se dostaly také poţadavky na radikální reformu církve. 

Kdyţ Wat Tyler předloţil králi listinu s poţadavky povstalcŧ, stálo v ní  také psáno: 

 

 

 
                                      Pokladnice Athén  v  Delfách. Xenofon  napsal  o  desátcích, které do  ní 

                                      daroval: „Desátek, který vybrali  pro Apolóna  a  pro  efezkou  Artemidu, 

                                      si  rozdělili  velitelé…  Xenofon  dal  z  dílu,  který připadl  pro  Apolóna, 

                                      zhotovit obětní dar, uloţil ho  do aténské pokladnice v Delfách. 239)  Foto:  

                                      Josh Hadley. 

 

 

„...a protoţe jsme utiskováni tak velkou tlupou biskupů a kleriků, nechť je jen jeden biskup v 

Anglii. Majetek a statky církve svaté nechť jsou zabrány a rozděleny podle potřeb lidu v kaţdé 

farnosti, kdyţ bylo zajištěno dosavadní duchovenstvo a mniši; a konečně nechť není v Anglii 

poddaných...“ 
240)

 

 

     Nejen tyto poţadavky, ale také slova chudého kněze Balla rozlítila duchovní, protoţe kázal, ţe 

by jim křesťané neměli dávat desátky: 

 

„vyjímaje těmi, kdoţ jsou bohatší neţ vesnický kněz nebo farář, který je má dostat.“ 
241)  

 



Tento poţadavek, aby desátky platili jen bohatí, byl bliţší biblickému, neţli katolickému učení. 

Sedláci se sice bez boje zmocnili Londýna, ale povstání skončilo po čtrnácti dnech nezdarem.  

 

Tyler byl zavraţděn. O likvidaci dalších povstalcŧ se zaslouţilo vojsko, ale také  i biskup Henry 

Spencer, který jel na koni ozbrojen dvojsečným mečem, maje při tom: „pěnu u úst jako divoký 

kanec“, 
242)

  a bez milosti pobíjel špatně vyzbrojené sedláky.  

 

Také John Ball byl zatčen, popraven a jeho rozčtvrcené tělo bylo pro výstrahu rozesláno do čtyř 

stran Anglie. Povstání bylo krvavě potlačeno a církev v Anglii mohla dále nerušena vybírat od lidu 

desátky a hromadit pozemské poklady pro hierarchii svých duchovních. 

  

S povstáním v roce 1381 byl často spojován anglický kněz John Viklef. Ve svých kázáních a 

spisech totiţ vystupoval proti bohatství církve a proti papeţi. Připomeňme zde alespoň některé z 

jeho 45 článkŧ, které byly odsouzeny v Kostnici: 

 

 

„1. Podstata chleba hmotného a téţ podstata vína hmotného zůstávají v svátosti oltářní. 5. 

Není základu v Čtení, by Kristus mši ustanovil. 6. Bůh poslouchat má ďábla. 10. Proti Písmu 

svatému jest, aby preláti církve svaté měli zboţie. 11. Ţádný prelát nemá ţádného vyobcovat a 

proklít, leč by prve viděl, ţe jej Bůh proklíná. A který by tak vyobcoval, jest kacíř a sám v 

klatbě. 14. Sluší kaţdému jáhnu nebo knězi kázat slovo Boţí bez povolení papeţe nebo biskupa 

obecnieho. 18. Desátky jsou pravé almuţny a osadníci mohou pro hříchy svých prelátů podle 

vůle své jim je odejmout. 24. Mniši dluţni jsou skrze práci rukou svých ţivnost sobě dobývati 

a ne skrze ţebrotu. 30. Kletby papeţe nebo jiného preláta nemají se lidé bát, neboť jest pokuta 

Antikristova. 31. Hřeší, kdo stavějí kláštery a ti, kdo tam vcházejí, jsou ďábelníci. 36.Papeţ se 

všemi preláty svými, kteří zboţí mají, jsou kacíři... 37. Církev římská je sbor Satanův... 42. 

Bláznivé je věřit v odpustky papeţské a biskupské. “ 
243)

 

 

 

Viklef sice povaţoval desátky za křesťanské učení, ale svými názory udělal v podstatě krok k 

jejich odstranění. Ve spise „Dialog“ (v němţ Kristus obhajuje pravdu) píše: 

 

„A obdařeni pokorou mají ţíti z almuţen jako já. Tím více by o mně uvaţovali; ačkoli jsem 

Bohem, vyhrazuji si desátek jako svůj. Neboť, ten kdo je ţiv z desátku Páně, bude pilněji 

uctívat Boha, který tento desátek svobodně uštědřuje.“ 
244)  245)

  

 

     Církev v tomto spisu nalezla jiţ zmíněnou tezi „desátky jsou pravé almuţny“, kterou se cítila   

smrtelně ohroţena. Vţdyť  sníţit  desátky  na   úroveň  almuţny, znamenalo také dát k jejich dávání 

stejnou svobodu, jeţ byla příznačná pro almuţnu. Církev se chystala Viklefa umlčet, ten však v roce 

1384 zemřel přirozenou smrtí.  

Viklefovy názory byly pro církev tak nebezpečné, ţe je Kostnický koncil (r. 1418) prohlásil za 

bludné a rozhodl Viklefovy kosti vykopat, spálit a vhodit je do řeky Swiftu. 

  

Praţský arcibiskup Jan z Jenštejna pŧsobil v  Čechách v  letech 1379-1396. Zpočátku byl 

přítelem krále Václava IV., později se však jejich vztah změnil ve zjevně nepřátelský. Jan kromě 

neshod s králem zakusil na vlastní kŧţi i hněv papeţe Urbana VI., který nedbal na jeho potíţe s 

vybíráním papeţského desátku z popleněných statkŧ a v roce 1387 jej dal kvŧli jejich neplacení 

dokonce do klatby.  

Stálé spory s králem vyústily aţ v Janŧv odchod do Říma, kde se v roce 1396 vzdal svého úřadu. 

 

V Anglii se po smrti Viklefa rozšířili jeho následovníci, kteří byli  posměšně  nazýváni lollardi 

(z holandského slova lollen: tiché zpívání). Lollardi po vzoru Viklefa odmítali bohatství církve, 

očistec, světskou vládu kněţí, zpověď, rozhřešení a náboţenské války. Stejně jako valdenští 

odmítali platit desátky.  



V roce 1388 sepsal Jan Purvey šestnáct bodŧ, v nichţ zaznamenal hlavní dŧrazy lollardŧ. V 

třetím bodě je psáno: 

 

„Ţádný člověk nemá závazek dávání desátků způsobem, jak jsou obecně praktikovány, tj. 

církvi, ale desátky a oběti jsou boţím právem povinny dostávat se lidem chudým.“ 
246)

  

 

Významným ochráncem lollardŧ byl lord John Oldcastle (1378 -1417), který jim poskytl 

útočiště na svých statcích. (Oldcastle byl rovněţ v přímém spojení s Mistrem Janem Husem). Za 

své názory byl v roce 1413 uvězněn, podařilo se mu však z Toweru uprchnout. Roku 1417 však byl 

znovu chycen, oběšen a upálen.  

Další známé útočiště lollardŧ bylo v roce 1494 ve skotském hrabství Kirkenbrightu v Earlston 

Castle, kde bylo sídlo „lollardského lorda“ a jeho přívrţencŧ. Byla proti nim sice vznesena 

obţaloba, ţe odmítají uctívat obrazy, modlit se k Panně Marii, účastnit se mše a platit desátky; 

upáleni však nebyli díky zastání, jeţ se jim dostalo u krále Jakuba IV.  

O lollardech se zmiňuje ve svých poznámkách z konce 14. století také H. Knighton, kdyţ píše o 

lollardském knězi Williamu de Swynderbym, který kázal: 

  

„ţe farníci nemusejí platit desátky nečistým, těm, kteří nejsou místní, nebo těm, kteří nejsou 

schopni učit a kázat pro hloupost nebo neslyšitelnost, protoţe ostatní wycliffovci říkají, ţe 

desátek je dobrovolný dar... ţe exkomunikace pro neplacení desátků je vyděračství...“ 
247)

  

 

    Je s podivem, ţe lollardi v Anglii i přes kruté pronásledování přetrvali aţ do dnešních dnŧ. 

 

 

 

 
Desátková stodola ze 14. století v anglickém Bradford on Avon. Foto: Nick Thompson. 

                               

 



HUSITSKÁ REVOLUCE 
 

 

eský kněz Mistr Jan Hus (1371- 1415) se veřejně zastával učení Viklefa a zároveň vystupoval 

proti odpustkŧm, které dal vybírat papeţ Jan XXIII. na kříţovou výpravu proti králi Ladislavu 

Neapolskému. Na Husa byla uvalena klatba a za přispění falešných záruk císaře Zikmunda byl 

vylákán na Kostnický sněm, kde se mu mělo dostat slyšení. (Mimochodem, v Kostnici bylo 

schváleno také sedm reformačních dekretŧ, přičemţ šestý dekret ustanovil, ţe papeţ mŧţe vybírat 

desátky z  kostelŧ a od církevních osob - takzvaný „papeţský desátek“.) Mnozí lidé jiţ dnes nevědí, 

ţe Hus byl v Kostnici vyslýchán také kvŧli svému názoru na desátky, který převzal od Viklefa. O 

desátcích napsal Hus ve spise „O církvi“:  
 

„Odsoudili tento článek: „Desátky jsou pouhé almuţny“, a potom mnozí přišli na radnici a 

prosili, aby jejich platy, které jsou přece almuţnami, nebyly jim brány. Avšak někteří páni z 

radnice na to odpovídali: „Hle, vy jste dříve odsoudili článek, ţe desátky jsou pouhé almuţny, 

a teď říkáte, ţe to jsou almuţny. Proč se teď toho domáháte proti odsudku ?“ 
248)

 

 

Katolická církev zmíněné Husovo tvrzení „Desátky jsou pouhé almuţny“ zařadila mezi 30 

článkŧ, kvŧli nimţ byl Hus v Kostnici vyslýchán. Při projednávání tohoto článku Hus řekl:                                                                                                                                   

 

„ţe nemohl se odhodlati souhlasiti s odsouzením článku: „Desátky jsou pouhé almuţny.“ 

Kardinál Alliacký  namítl: „Aby něco byla almuţna, jest třeba, by to bylo dáno svobodně a 

bez závazku a povinnosti; jeţto pak desátky se dávají ze závazku a povinně, následuje z toho, 

ţe nejsou almuţnami.“ Takový důkaz Hus však popřel a poukázal na skutky milosrdenství, 

jako odívat nahé, k nimţ jsou vázáni boháči pod trestem věčného odsouzení, ač potřební 

přijímají je jako almuţnu. Nakonec poznamenal Hus také, ţe zpočátku byly desátky dávány 

zcela svobodně, a ţe teprve později bylo odvádění jejich předepsáno.“ 
249)

 

  

Hus si zřejmě do dŧsledku neuvědomoval, jak je jeho názor na desátky v té době převratný, i 

kdyţ dnes bychom ho sotva označili za biblický. Hus ale ţil v nebezpečné době, kdy za kacíře mohl 

být prohlášen kdokoliv, kdo se znelíbil církvi. Jeden soudobý inkvizitor se mohl oprávněně 

vychloubat: 

 

„Ukaţte mi dva řádky kteréhokoli autora a já dokáţu, ţe je kacíř a dám ho upálit.“ 
250)

 

 

     Husova obhajoba tak byla jiţ od počátku marná; církev totiţ nechtěla slyšet jeho názory a 

jako kacíře se jej snaţila odklidit z cesty. Kostnický koncil prohlásil Husa za kacíře a nechal jej 6. 

července 1415 upálit. Popel z  Mistra Jana Husa byl vysypán do Rýna a v moři se později smísil s 

popelem jeho milovaného „evangelického doktora“ Viklefa.  

 

Následovníci Mistra Jana Husa v Čechách byli nazýváni Husité. Prosluli srdnatým bojem a 

vítězstvími nad pěti kříţovými výpravami, které byly proti nim vyhlášeny. Husitský chiliasmus a 

boj proti duchovenstvu se zbraní v ruce je dnes hodnocen negativně, lze však kladně přijmout jejich 

dŧraz na autoritu Bible a její aplikaci v kaţdodenním ţivotě. Husité také zcela odmítli desátky, 

které se nebáli označit za kontroverzní učení. Své věroučné názory šířili i za hranicemi Čech 

pomocí listin, které rozesílali okolním národŧm. Tyto psané dokumenty nesou souhrnný název 

„Husitské manifesty.“  

 

V Manifestu táborských hejtmanů z roku 1430 je napsáno: „Přijímají od lidu desátky. Na 

kázáních je vymáhají, jako by se odevzdávaly poprávu a tvrdí, ţe lidé jsou povinni je dávat. V 

té věci hlásají leţ a nemohou dokázat z Nového zákona, ţe by byl Pán Jeţíš Kristus kdy 

přikázal dávat desátky. Je  sice pravda, ţe ve Starém zákoně byl příkaz o dávání desátků, z 

toho však nemohou odvodit, ţe i nyní je křesťanský lid povinen je dávat. Vţdyť tento 

starozákonní příkaz o desátcích ztratil platnost umučením Kristovým právě tak, jako ztratil 

Č 



platnost příkaz o obřízce. Dejte tedy pozor, milovaní, a uvaţte, jak velice vás svádějí vaši 

biskupové a učitelé a jak vám sypou prach do očí poţadavky a výroky, které nelze prokázat. 

Vţdyť náš Pán Jeţíš Kristus praví v 2. kapitole u Lukáše: „Dávejte almuţnu !“, ale neříká: 

„Dávejte desátky“ ze svého jmění.“ 
251)

  

 

 

 

 
                     Athéna Promachos. Bronzovou sochu zhotovil Feidias z  desátkŧ válečné kořisti.  Na obrázku 

                     je rekonstruovaná podoba sochy. Foto: Psalakanthos. 

 

 

 

Také v dalším podobném manifestu: List z celé země české z roku 1431 je psáno: 

„Přijímají od lidí desátky a chtějí je mít právem a hlásají, ţe je třeba lidi přidrţovat k tomu, 

aby je dávali. A v tom nejsou v právu a nemohou dokázat z Nového zákona, ţe by byl Kristus, 

náš Pán, poručil dávat desátky. Ani jeho učedníci k tomu nikoho nenabádali a sami také 

desátky nepřijímali. Bylo sice ve Starém zákonu přikázáno dávat desátky, ale odtud nemohou 

dokázat, ţe by byl křesťanský lid povinen to dělat, neboť přikázání Starého zákona přestalo 

platit umučením Kristovým, jako skončilo i přikázání obřízky. Z toho je zřejmé, ţe desátky a 

obřízka ztratily platnost  zároveň. Jako tedy zavrhují příkaz o obřízce, mají zavrhnout i 

desátky. To by jim však škodilo stejně v kuchyni jako na stole, a proto se toho vzdali. Dejte 

tedy pozor a uvaţte, nejmilejší, jak vás vaši biskupové, preláti a kněţí svádějí a nutí  k bludům 



a zastírají vaše oči nedoloţitelnými poţadavky. Neboť náš Pán Kristus řekl v evangeliu 

Lukášově 11,41: „Dávejte almuţnu z toho, co vám zbude, a všecko vaše bude čisté.“ Hle, sám 

praví „Dávejte almuţnu“ a neříká „Dávejte desátky“ z toho, co budete mít, nýbrţ almuţnu. A  

kdyţ slyší nebo čtou ta slova, snad namítnou, co říká zákoník Kristu: „Mistře, kdyţ to říkáš, 

také nás zahanbuješ“ (Luk 11,45).“ 
252) 

 

Z těchto manifestŧ je zřejmé, ţe v názoru na desátky byli husité o krok dále neţli Mistr Jan Hus. 

Také v Táborských chiliastických článcích je psáno: 

 

„kněţie nemají niţádných platóv mieti, ani dědin, ani dobytka, ani koňóv, ani dvoróv, ani 

domóv, v nichţby bydleli, ani co časného, ačby jim i z almuţny bylo dáno...“ 
253)

 Také 

Vavřinec z Březové ve své „Husitské kronice“ píše: „Protoţe apoštolové ani tak 

neposvěcovali kostely, ani neměli nádherné vlastní domy, desátky a nadání kostelů, nýbrţ 

porůznu chodíce po světě a spokojeni s almuţnou, věrně kázali slovo Boţí.“ 
254)

 

  

Je udivující, jak málo křesťanŧ dnes zná názor husitŧ na desátky. V 15. století ţil v Čechách Petr 

Chelčický (asi 1390-1460). Přestoţe nebyl kněz, ale laik, je povaţován za duchovního otce Jednoty 

bratrské. Mezi jeho nejznámější knihy patří: „Postilla“, „Síeť viery“ a „O boji duchovním.“ Jiţ na 

počátku husitské revoluce v roce 1420 se rozešel s tábority, protoţe zastával názor, ţe křesťané 

nemohou bojovat tělesnými zbraněmi.  

Chelčický, stejně jako husité, nepovaţoval desátky za křesťanské učení. A v Sieti viery dokonce 

prohlásil o těch, kdo je vybírají, ţe jsou apoštolové antikristovi: 

 

„Potom pak apoštolové Antikristovi, usadivše se v těch kostelích, jako moudří muţové a 

hospodární rozmnoţili hojně přikázání Konstantinovo a získali dary panské k těm statkům: 

lesy, rybníky, důchody od lidí, desátky hojné.“ 
255)

 A jinde píše: „v duchu Antikristově 

přijímají kostely a ujímají se mnoţství lidí pod pojmenováním pastýřství jako vlci hltaví ovcí. 

A v tom má základ ten rozpor jejich:  v hmotném spojení s lidem svazkem smlouvy trhové, aby 

si lid zavázali povinností dávání hmotných zisků, desátků, ofěr a jiných platů, a oni lidu zase 

posvátné věci, aby kněz podle práva upomínal o ty věci, kterých dosáhl právem na tom lidu, a 

nejen aby upomínal, ale aby mocí přinutit mohl také dávat do klatby i pohnat k soudu do 

cizích zemí, aby mohl, před vyššího Antikrista je přinutiv, získávat prospěch, který si přisvojil 

právem falešným a chamtivým.“ 
256)

 A na dalším místě napsal: „Neboť farář chce si osadu tak 

osedlat k  takovému odírání a ke mnohým uţitkům, aby mu  je musili bez újmy splnit jako  

platy pánům svým. I musí moc  světskou  k tomu  mít  těch  pánů, kteří mu kostel prodali 

anebo na darech dali, těch, jejichţ lidé ti k jeho kostelu  náleţejí, aby jedině lid donucovali k  

svým platům a k  farářovým desátkům.“ 
257)

 Také v Postille píše: „Ty všecky věci na se vzal 

tento milosrdný král a sňal je s hrdla jejího, vise na kříţi s pláčem bolestně. Aniţ jest jí také 

obtíţil, pokrmuov nákladných a desátkuov obilných na ni nepoloţiv, aby sluhy své sytil těmi 

pokrmy, ale sám své tělo a svú krev dal jí za pokrm a za nápoj.“ 
258) 

 

    Mnohé spisy od Chelčického zařadila inkvizice na index zakázaných knih. K názorŧm 

Chelčického se kromě Jednoty bratrské hlásili také například baptisté, kteří měli  v  minulosti  jeho 

jméno ve  svém názvu  (Bratrská Jednota Chelčického),  a vydávali  časopis  „Chelčický“.  Petr 

Chelčický  je  bezesporu  významnou postavou české církevní historie. 

 

Na základě myšlenek Petra Chelčického vznikla Jednota bratrská (v r. 1457). Její členové se 

rozešli s katolickou církví a navrátili se k Písmu, které pokládali za jedinou autoritu. Odmítali se 

soudit, nosit zbraně, obchodovat, zastávat veřejný úřad, být vojáky, pracovat v hospodě a nosit 

hedvábné šaty. Nikdo z bratří neměl mít více neţ základní potřeby k ţivotu, nepřijímali mezi sebe 

bohaté.  

Zpočátku Jednota proţívala rozkvět v duchovní oblasti i v početním stavu. Na přelomu století 

měla asi 400 obcí. Jednota bratrská přitom svým kněţím za sluţbu neplatila a ti, k zajištění své 

obţivy, pracovali. Palacký o těchto kněţích napsal: 



„kdyţ v těchto létech jakýsi pán (nejmenuje se) nabízel se sboru Brandýskému nad Orlicí 

zapsati do desk zemských statek jedné neb dvou vesnic k dědictví, starší v jednotě odepřeli 

daru takovému, jelikoţ prý kněţí jejich i napotom měli ţiviti se prací rukou svých.“ 
259)

 Také 

Lasitský píše: „My pak se za své kněţí nestydíme, ţe dle moţnosti pracují, rukama svýma sobě 

ţivnost dobývajíce. Nebo k tomu nás apoštolský příklad a napomínání jejich vedou.“ 
260)  261)

  

 

V Bratrském vyznání z roku 1535 jsou  zapsány  hlavní  věroučné dŧrazy první Jednoty 

bratrské. O obţivě kněţí je v něm psáno: 

 

„Nad   to  smýšlíme,  ţe  mají  slušným  vyţivením  a  potřebami časnými opatrováni býti, dle 

svědectví svatého Pavla, řkoucího: Tak nařídil Pán, aby, kteří evangelium zvěstují, z 

evangelium ţivi byli (1 Kor.9,14, Mt.10,10). Avšak pro uvarování se ţivota marného, 

zahálivého a tak sodomského (Ezech.16,49) i pro podobný příklad jiným, a aby se bídám 

lidským srozumívati a jim milostivi býti učili, tak za to máme, ţe těm, kteříţ by mohli, zvláště 

kteříţ práce ještě při lidu veliké nevedou, vlastníma rukama sobě ţivnost dobývati neškodí 

proto, aby bez obtíţení církvi byli a marným zahalečům podobni nebyli, následujíce v tom 

příkladu apoštolského (Skut.18,3 a 20,34, 1 Kor.4,12, 1 Tes.2,9.10, 2 Tes.3,8). A ţe sám Pán 

řekl: Blahoslaveněji jest dáti neţli bráti (Skut. 20,35).“ 
262)

 

 

Mnozí křesťané, kteří akceptují desátky, dnes s obdivem vzhlíţí k minulosti Jednoty bratrské, 

aniţ by byli schopni smysluplně vysvětlit, proč Bŧh ţehnal bratřím, kteří odmítali dávat desátky. O 

postoji Jednoty k desátkŧm píše Fiala:  

 

„Po špatných zkušenostech z  římské církve se v  Jednotě nevybíraly desátky a poplatky za 

církevní úkony (křty, svatby, pohřby), pokud věřící sami dobrovolně za ně peněţitě nepřispěli. 

Určitou obdobou kádí táborského společenství majetku byly almuţny anonymně odevzdávané 

do zvláštních schránek v bratrských modlitebnách a sbírky dobrovolných příspěvků konané 

kaţdého  čtvrt  roku.  Z  nich  se  hradily  potřeby sboru a  péče o  nemocné  a nemohoucí.“ 
263)

 O dobrovolných sbírkách pro potřebné napsal také Lasitský: „U Bratří také sbírky jsou, a 

to dvojité. Jedny určité, kaţdého čtvrt leta při suchých dnech, kteréţ se oddávají osobám k 

tomu zřízeným (hospodáře sboru je jmenují), a vpisují do knih, co kdo dá, zejména. Druhé 

jsou dobrovolné almuţny, kteréţ se vmítáním,  co  kdo  poboţný chce, do pokladnice  církevní 

(kaţdou neděli, nejpředněji však po sv. posluhování) shromaţďují, a v opatrování zůstávají 

samému správci a přidanými k  tomu osobami, jeţ hospodáři almuţen slovou. Ony prvnější 

sbírky obracejí se na potřeby chrámové, víno ku stolu Páně, svíce času zimního (kdyţ se i 

přede dnem kázání drţívají), opravy sboru a domu; a, zbývá-li co, připojuje se mezi almuţny, 

a obrací na potřeby chudých, domácích i příchozích, zvláště vyhnanců pro evanjelium, aţ i 

nuzných kněţí a správců.“ 
264)

 

 

  

Teprve od poloviny 16. století byli její kněţí za sluţbu placeni. V roce 1575 se Jednota spojila s 

luterány a měla s nimi společnou konsistoř. V těch letech nastal úpadek Jednoty bratrské, o kterém 

psal Komenský: 

 

„Jednota jak na počtu sborů a posluchačů, tak ovšem i na horlivosti a křesťanství vpravdě 

patrné zmenšení brala... tak jsme i sami mezi sebou doma zjalověli... a jiní při nás ničeho 

zvláštního nevidouce neţ jinde, jiţ vůbec neměli se proč táhnouti k nám. Takţe skrze to, byť 

Jednota ţádných nepřátel neměla, sama tak tiše by zmizeti a jako dohořelá svíčka zhasnouti 

musila.“ 
265)

 

 

 

V roce 1476 zahájil v Německu pastýř Hans Böheim (Böhm, Behem) z Niklashausenu svá 

kázání, v nichţ káral duchovenstvo. Desetitisíce prostých lidí, ale také i šlechta mu s radostí 

naslouchala, pouze však do chvíle, neţ začal kázat proti desátkŧm, úplatkŧm a daním. Böheim sice 



tvrdil, ţe se mu zjevila Panna Maria, která ho pověřila kázat, ale církev shledala, ţe hlásá husitské 

názory, které mu nebyla ochotna tolerovat. Zpráva Jana Trithemia o něm říká:  

 

„Povaţujeme za hodné námahy, abychom uvedli všechny, nebo alespoň nejdůleţitější bludné 

artikuly, pro které bylo lidem zakázáno se sbíhat, a pro které ten ubohý člověk byl na prach 

spálen... napodoboval jed husitského kacířství, neboť tvrdil, ţe nesmějí být od lidu 

poţadovány ani desátky, ani roční platy, mimo to, co kaţdý dá dobrovolně - lhostejno kdy a 

komu - z Boţí vůle. Nechtěl totiţ trpět, aby je od lidu poţadovali a vybírali kněţí Páně a ti, 

jimţ byl uţitek z desátků církvi přenechán.“ 
266)

  

   

   Würzburský biskup Rudolf II. von Scherenberg nechal Böheima za jeho názory upálit. 

 

 

 
Hans Böheim káţe lidu. Vyobrazení ve Schedelschen Weltchronik z roku 1493. 

 

 

 

    Na  balkánských  územích,  která  se  v  prŧběhu  14.  a  15.  století  dostala  pod vládu  Turkŧ,  

byly  od  křesťanŧ  i  muslimŧ  vybírány  desátky.  Byzantský historik Laonik Chalkokondyles o 

nich napsal: 

 

„Předchůdci dnešního sultána vůbec nevybírali desátek z prací od Turků, ale jen od 

příslušníků jiných národů. Sultán vybírá desátek všude, kam táhne. Desátek spolu s poplatkem 

zvaným „hostina“ odvádějí k sultánovu dvoru místodrţící měst, pašové a beglerbejové...“ 
267)

  

 

Nejednalo se přitom o dávku vyhrazenou pro náboţenské účely, ale pouze pro sultána. 

 

Na Slovensku často docházelo k odporu proti platbě desátku. Například v roce 1388 došlo k 

povstání v Jablonove, o němţ se píše v listině  panovníka Ţigmunda: 

 



„Ba čo je eště horšie, tak isto tohto roku odopreli úctu a poslušnosť samému pánu proboštovi 

a so vzdorom odmietli odovzdávať mu desiatky z  úrody, ktorá sa obyvateľom a roľníkom 

urodila...“ 
268)

 V další části listu panovník přikazuje: „Jablonovskí obyvatelia a rolníci sú 

teda teraz i v budúcnosti povinní prepoštovi a jeho nástupcom bez kaţdého odporu plniť 

všetky uvedené dohody... a najmä odovzdávať desiatky z úrody...“ 
269)  270)

 

 

Rovněţ v roce 1397 obyvatelé Prešova odepřeli desátek z telat jágerskému arcibiskupovi. Byli 

proto vyobcováni z církve. 

V roce 1436 musel jágerský biskup opět urgovat vybírání desátkŧ tentokrát v Šariši, kde je pod 

vlivem husitského učení odmítli poddaní platit. V listině píše: 

 

„ste povinní odovzdávať našej cirkvi, a tak i nám desiatky z obilia, ktoré sa   v  tomto roku 

urodilo, alebo miesto nich peniaze, a to za kaţdú kopu obilia 8 denárov väčšej mince alebo 80 

denárov terajšej mince, zvanej kvarting (štvrtník), aby sme mohli tým lepšie a ľahšie postaviť 

našich riadnych vojakov a naše bandériá proti najzločinnejším kacírskym husitom...“ 
271)

  

  

Z listiny je zřejmé, ţe i na Slovensku byly desátky pouţívány k financování vojska. V závěru 

biskup vyhroţuje: 

 

„odovzdali alebo zaplatili nám a našej cirkvi uvedené obilné desiatky, aby sa ukázalo, ţe 

príjmy našej cirkvi sa vaším pričinením nezmenšujú, ale skor zvyšujú ... V opačnom prípade 

bude treba na vymáhanie desiatkov, ktoré sa majú platiť podľa vyššie opísaného sposobu, 

zakročiť mocou nášho duchovného  úradu, čo by sme však voči vám, bratia a priatelia, ani 

najmenej nechceli uplatniť a zároveň, ako nám káţe spravodlivosť, pouţiť cirkevné tresty 

proti neposlušníkom a ľahostajníkom v platení desiatkov, za čo nebudete mocť vinu klásť 

nám.“ 
272)

  

 

V   Sedmihradsku   (dnešním Rumunsku)   byly   desátky   příčinou   vzrŧstající nespokojenosti 

mezi  poddanými.  Na  jaře 1437  se  biskup Lépes  pokoušel  vybrat dluţné desátky za celé tři roky.  

Rolníci na jeho snahy odpověděli velkým rolnickým povstáním. 

To se bleskově rozšířilo po celém Sedmihradsku. Rolníci v létě porazili šlechtické vojsko a 

dosáhli dohody, v níţ jim bylo přislíbeno sníţení daní, desátkŧ a svoboda stěhování. Biskup Lépes 

však spolu se šlechtou záhy díky intrikám dokázal rumunské obyvatele zbavit prakticky všech práv. 

Konečná poráţka rolníkŧ, ke které došlo v roce 1438, pak znamenala nastolení ještě tuţšího 

feudálního systému. 

 

Papeţ Lev X. vyhlásil v roce 1514 kříţovou výpravu proti Turkŧm. Velitelem křiţáckého vojska 

byl ustanoven Jiří Dóţa. Ten shromáţdil u Czeglédu na 40 000 muţŧ. Dříve však, neţ došlo k 

výpravě, podařilo se šlechtě uzavřít s Turky příměří.  

Dóţa v reakci na tuto dohodu vyzval sedláky k válce proti šlechtě. Uherské selské povstání, které 

poté propuklo, přineslo Dóţovi a jeho vojsku zpočátku slavná vítězství.  Sedláci  během  povstání  

rovněţ  specifikovali  své  hlavní poţadavky, jimiţ bylo právo na pŧdu, zrušení desátkŧ a svobodu k 

stěhování.  

V  témţ roce ale byla  Dóţova  vojska  poraţena. Dóţa  byl zajat a pro výstrahu byl zaţiva 

upečen na rozţhaveném ţelezném trŧnu. Zajatí sedláci, kteří chtěli získat svobodu, museli sníst jeho 

maso. Při povstání bylo zabito jen 400 feudálŧ, ale při jeho likvidaci a následných popravách bylo 

zabito téměř 50 000 povstalcŧ.  

Na sedláky bylo navíc zákonem z roku 1514 uvaleno „úplné a věčné poddanství“.V zmíněném 

zákoně je také psáno o desátcích:  

 

„Ďalej sú poddaní povinni dávať svojim pánom z celej úrody či zo zoţatej či zo skosenej, ako 

aj z vína deviatok čiţe deviatu časť, a to okrem desiatkov, ktoré sú povinni dávať svojim 

prelátom. Takţe z desiatich snopov zboţia alebo z desiatich kubulov vína roľníkovi ostane 

osem. Čo sa však týká desiatkov, budú povinní ich odovzdávať len z tých siatin, z ktorých 



doteraz odovzdávali.“ 
273)

 Pokud by se někomu s rolnickým pŧvodem podařilo stát se 

biskupem, bylo mu právo na desátek odňato: „Kráľovské veličenstvo nech nikoho roľnickeho 

póvodu (na večnú pamäť vyššie spomenutej roľnickej zrady) nepovyšuje na biskupa... Ak by  

aj bol niekto povýšený, nikto mu nie je povinný dávať  desiatky.“
  274) 

 

Erasmus Rotterdamský (1469-1536) je znám uveřejněním řeckého znění Nového zákona. 

Proslul však také spisem „Chvála bláznovství“. Erasmus si v této satiře bere mimo jiné na mušku 

stálou honbu kněţí za desátky:   

 

„Prostí kněţí si samozřejmě hned myslí, ţe nesmějí zůstávat pozadu za svatostí svých 

představených, a proto jako praví vojáci bojují za právo desátků meči, kopími, kameny a 

všemi moţnými zbraněmi. Oči si mohou vykoukat, aby vyhledali z knih církevních Otců něco, 

čím by postrašili ubohý lid a přesvědčili jej, ţe jim dluţí víc neţ pouhé desátky.“ 
275) 

 

     Katolická církev Erasma označila za kacíře a jeho spisy zakázala. Jeho díla přesto kolovala v 

prostředí protestantŧ a teprve v době osvícení dosáhla uznání. 

 

 

 

 

 
Olejomalba z roku 1834 od Sira Edwina Landseera (1802-1873) "Farnost Bolton Abbey v dávných časech." K nohám 

faráře byly přinášeny desátky ze zvěře, ptákŧ a ryb. 

 

 

 



REFORMACE 
 

 

to let po smrti Mistra Jana Husa pŧsobil v Německu reformátor, doktor  Martin Luther (1483-

1546). Luther z Písma poznal, ţe spravedlnost mŧţe člověk dosáhnout pouze vírou v Krista bez 

skutkŧ zákona. Svŧj objev shrnul slovy:  

 

„Všichni zhřešili... jsou ospravedlňováni zadarmo jeho milostí vykoupením  v Kristu Jeţíši“ 

etc. (Řím.3). Protoţe  tak  je nyní třeba věřit, a nemusí toho být dosaţeno a vyjádřeno ţádným 

dílem, zákonem nebo  zásluhami, tak  je to jisté a jasné, ţe pouze taková víra nás můţe 

ospravedlnit, jak říká sv. Pavel ve 3. kapitole listu Římanům: „Jsme totiţ přesvědčeni, ţe  se  

člověk stává spravedlivým vírou bez skutků zákona“, item: „Aby bylo zjevné, ţe je spravedlivý 

a ospravedlňuje toho, kdo ţije z víry v Jeţíše.“ Od tohoto článku se nesmí ustoupit nebo 

povolit, i kdyby padala nebesa i země... A  na  tomto článku spočívá všechno to, co učíme  a  

ţijeme  proti  papeţi, ďáblu  a  světu. Proto  si  tím musíme být jistí a nepochybovat. Jinak je 

všechno ztraceno, a vítězství a právo získá papeţ a ďábel a všichni protivníci.“ 
276)  277)  278) 

 

Luther svá kázání směřoval také proti odpustkŧm a bohatství církve, překvapivě však toleroval 

desátky. Luterská reformace tak pouze potvrdila platnost desátkŧ pro křesťany. V Augsburském 

vyznání (z r. 1530) je shrnuto poznání Písma, jeţ se dostalo luteránŧm. O desátcích je v něm psáno: 

 

„Mají-li (biskupové) jakou jinou moc anebo pravomoc rozsuzovat určité pře, jako manţelské 

nebo o desátky atd., pak ji mají právem lidským; jestliţe v tom biskupové ochabují, musí 

kníţata i proti své vůli souditi poddané, aby  byl zachován veřejný pokoj, aby předešli 

nepokoji a velikému neklidu v zemích.“ 
279)

                  

 

Lutherem vedená reformace zlomila moc katolické církve nad ţivoty mnoha lidí v Evropě. 

Luther ale některými výroky reformaci i poškodil; například, kdyţ  prohlásil o  biblickém  Jakubově 

listě, ţe je to „slaměná epištola“. Rovněţ v reakci na Německou selskou válku vyzýval lid k 

zabíjení povstalých rolníkŧ. Také nelze pominout jeho výroky, jimiţ schvaloval upalování 

domnělých čarodějnic 
280)

 a konečně jeho ostře protiţidovské názory. 
281)  282)

    

                           

     V roce 1522 došlo v curyšských městských vsích k bouřlivému hnutí proti desátkŧm a za volbu 

kněţí. Toto hnutí zřejmě bylo jedním ze zárodkŧ, z něhoţ vzešla církev novokřtěncŧ. Po několika 

disputacích se novokřtěnci rozešli se Zwinglim a  s curyšskou městskou radou a oddělili se jako 

nepočetná církev.  

     Hlavní dŧrazy v učení prvních novokřtěncŧ známe především ze spisŧ jejich oponentŧ. 

Například ve Druhém helvetském vyznání z roku 1566, které shrnuje poznání Písma,  jeţ se dostalo 

Kalvínovi a jím dovršené reformaci, je napsáno (všimněme si také Kalvínova postoje k majetku) o 

novokřtěncích: 

 

 

„Také jsou všichni věrní sluţebníci, jakoţto dobří dělníci, hodni své mzdy a nehřeší, přijímají-

li sluţné a vše při tom potřebné pro sebe a pro svou rodinu. Neboť Apoštol ukazuje v 1 

Kor.9,7-14, v 1 Tim.5,18 i jinde, ţe to právem církev dává a sluţebníci přijímají. Vyvráceni 

jsou apoštolským učením i novokřtěnci, kteří odsuzují a nadávkami tupí sluţebníky, ţijící ze 

svého úřadu.“ 
283)

 A jinde ve zmíněném vyznání je psáno: „Odsuzujeme novokřtěnce, kteří 

praví, ţe nemluvňata novorozená z věřících lidí nemají být křtěna.“ 
284) 

A na posledním místě 

je zmíněno: „Odsuzujeme novokřtěnce, kteří praví, ţe křesťan nemůţe zastávat vládní úřad, 

právě tak jako tvrdí, ţe vláda nemá právo trestat někoho smrtí, nebo ţe nemůţe vésti válku, či 

ţe se vládě nesmí přísahati...“ 
285) 

 

 

S 



Překřtívání dospělých a odmítání křtŧ dětí, odpor proti vlastnění majetku a financování kněţí 

(odvádění desátkŧ) a nesouhlas s některými pravomocemi vlády; tyto hlavní dŧrazy v učení 

novokřtěncŧ byly však někdy prosazovány za pomocí násilí, jak je zapsáno ve zprávě Mistra 

Jindřicha Gresbecka (z r. 1534): 

 

„Ostatní, kteří své peníze, stříbro a zlato podrţeli a vůbec nic nepřinesli, ti byli v páteční 

(nešťastný) den přinuceni ke křtu, jsou jen strojenými křesťany a k tomu bezboţní...A tak 

strašně kázali a tak velkými tresty vyhroţovali, ţe nikdo nic nesměl si ponechat. Jestliţe se o 

někom dověděli, ţe své stříbro a zlato si ponechal, toho vyloučili z obce a potrestali jej tak, 

aby proto druzí na to pamatovali, a sťali části z nich hlavy, takţe nikdo neodváţil se nic si 

ponechat.“ 
286) 

 

 

 

 
          Maďarský biskup Roderik přijimá desátky. 15. století.

 
 

Novokřtěnci byli proto v mnoha zemích pronásledováni. Nalézaly se však mezi nimi také 

umírněné směry. Například novokřtěnci, kteří se usadili na Moravě, byli nazýváni „habáni“ a byli u 

lidu oblíbeni díky své zručnosti a spolehlivosti.  

 

Ţili v  takzvaných „habánských dvorech“ neboli „haushaben“, coţ byly kolonie  o několika 

domech, z nichţ kaţdá měla svého správce.  Ten ji vedl a zastupoval při jednání s okolním světem.  

Habáni měli po vzoru jeruzalémské církve vše společné, nic nebylo jejich osobním vlastnictvím, 

ani oděv a obuv. Za svou těţkou práci nedostávali peníze, ale jen jídlo. Protoţe neměli placené 

kazatele, nepotřebovali ani desátky.  

Habánské dvory přesto občas platily katolickým kněţím desátky; dŧvod byl prostý - kněţí se 

najedli desátkŧ a nechali je na pokoji. Katolická vrchnost je díky tomu na Moravě dlouhá léta 

trpěla. V roce 1620 jich zde bylo kolem 25 000.            

    V Holandsku byli novokřtěnci známí pod názvem mennonité a byli také váţeni pro svou 

pracovitost. Jejich kazatelé přitom konali svou sluţbu bezplatně. Některé skupiny mennonitŧ se 

přestěhovaly do Ruska, Severní Ameriky a Brazílie.  



    Málo prozkoumanou otázkou zŧstává, jak velké desátky lidé vlastně odváděli. Na tuto otázku 

odpovídá Brzobohatý. 
287)

 Velikost desátkŧ na Moravě byla v roce 1691:  

„ (1 kopa = 60 snopů načatého obilí) láník -   2 kopy pšenice, 2 kopy ovsa pololáník - 1 kopa 

pšenice, 1 kopa ovsa čtvrtláník - 1/2 kopy pšenice, 1/2 kopy ovsa. Navíc kaţdý, i podsedníci 

(hortulanus) dávali ročně sýr  (nebo 6 krejcarů) a kuře (nebo 3 kr). Sedláci ve ţních 

nesměli  úrodu z polí sváţeti dřív, neţ přišel tak zvaný vytýkač (obyčejně to byl rektor ze 

školy nebo někdo z fary), spočítal snopy, desetinu z nich si vybral  (samozřejmě ty  nejlepší) 

a teprve  potom mohl sedlák  sváţet  úrodu domů (při  špatném počasí  to bylo  velmi 

nepříjemné).Obilí museli  dovézt na faru do  "desátkové" stodoly,  od 

pana  faráře   tam  dostávali   "Trinkgeld"  (peníze na  propití, zpropitné). Tyto farské 

desátky lidé nenáviděli víc neţ samotnou  robotu. “ 

 

 

 

 

 
                                                          Na náměstí v Hořicích na Šumavě je postaven ţulový gotický 

                                               pranýř z roku 1549. V jeho blízkosti se nachází dvě  kamenné 

                                               mísy, které slouţily k odměřování desátkŧ. Foto: Mystik. 

                              

 

 

               



V  Německu  byl na počátku 16. století často tradován satirický  výrok: 

  

„Kdo si chce popřát jednou,  ať si zabije slepici, kdo si chce dopřávat po celý rok, ať se oţení, 

kdo se ale chce mít dobře po celý svůj ţivot, ať se stane knězem.“ 
288) 

 

Není pak divu, ţe v zemi ţil neuvěřitelný počet téměř 1 400 000 knězŧ, mnichŧ a mnišek. 

Situaci, která tam panovala, výstiţně popsal Szeberényi, kdyţ o kněţích napsal: „Tato armáda 

parazitů oţebračila koncem středověku německý národ.“ 
289)

  

 

Proticírkevní nálady v Německu vyústily aţ v ozbrojená povstání. V roce 1502 se začalo ve 

špýrském biskupství připravovat tajné hnutí asi 7 000 sedlákŧ. Jejich artikuly obsahovaly 

poţadavky: neplacení ţádných úrokŧ, desátkŧ a daní, odstranění nevolnictví. Plány povstalcŧ však 

vyzradil nějaký kněz a vládě se pomocí hromadného zatýkání a poprav podařilo sedláky umlčet. 
290)

   

V roce 1524 však odpor německých rolníkŧ přerostl ve Velkou selskou válku. Na jejím počátku 

prohlásili sedláci ze Steinheimu u Memmingenu, ţe jiţ nebudou odvádět desátky ani jiné dávky.  

 

 

                                     

 
Detail dvou kamenných mís v Hořicích na Šumavě, které slouţily k odměřování desátkŧ. Otvory ve spodní části 

usnadňovaly vyprázdnění mís. Foto: Mystik. 

 

 

Inspirováni kazatelem Tomášem Müntzerem sepsali němečtí sedláci v únoru 1525 své 

poţadavky jako: „Dvanáct artikulŧ sedlákŧ ve Švábsku“. Sedláci v nich protestovali proti desátkŧm, 

robotě, obecní samosprávě a dalším břemenŧm. Nejobsáhlejší článek je věnován právě desátkŧm:  

 

„Poněvadţ řádný desátek (veliký neboli obilní desátek) jest stanoven ve starém zákoně, a v 

novém vše je naplněno, chceme přesto správný desátek z obilí rádi dávati, avšak tak, jak 

náleţí. Proto dávejme jej Bohu a jeho lidem spolu udílejme. Náleţí-li faráři, který jasně 



zvěstuje slovo boţí, jest naše vůle: ať k tomu účelu sbírají a přijímají desátek církevní 

pověřenci, které obec dosadí, a z toho nechť dávají faráři, zvolenému celou obcí, a  to jemu i 

jeho rodině, příslušnou dostatečnou výţivu, podle uznání celé obce: a co přebude, má se 

udíleti chudým nuzákům, pokud se vyskytují v téţe vesnici, podle povahy věci a uznání obce. 

Co zbude ještě má se podrţeti pro případ, ţe by bylo nutno pro ohroţení země vésti válečné 

taţení; aby se nemohly ukládat zemské berně chudým, má se to pořídit z tohoto přebytku. 

Kdyby se shledalo, ţe jedna nebo více vesnic samy desátek prodaly, snad z nouze, nemá ten, 

kdo prokáţe,  ţe jej má v té podobě od celé obce, jej nahrazovati, nýbrţ  chceme se slušným 

způsobem podle povahy věci s ním srovnati a od něho desátek opět v určitém způsobu a čase 

vykoupiti. Avšak kdo od ţádné vesnice takový desátek nevykoupil, tomu nechceme a nemáme 

nic dalšího dávati a nic mu také jiţ nedluţíme, jen jsme povinni, jak shora uvedeno, vydrţovat 

z toho naše zvolené faráře, potom spláceti neb chudým z něho udíleti. Malý desátek nechceme 

platiti ani duchovním, ani světským pánům: Neboť Pán Bůh stvořil dobytek volně pro člověka. 

Tento desátek pokládáme za neslušný desátek, který si lidé vymyslili; proto jej nechceme dále 

dávati.“ 
291) 

 

Sedláci tedy povaţovali obilní desátek za starozákonní, ze zvyku jej však chtěli dále  dávat,  

desátek z  dobytka   (který  byl  hodnotnou  částí  desátkŧ)  označili  za vymyšlený a odmítli jej 

dávat. Artikuly se také zmiňují o pouţití desátkŧ k finanční podpoře chudých a vojska.  

 

Část sedlákŧ vyuţila povstání k drancování a plenění. V Alsasku vypuklo povstání později. Také 

tam sepsali sedláci Dvanáct artikulŧ, které však byly radikálnější neţ artikuly Švábských sedlákŧ.  

Poţadovali mimo jiné odstranění malého i velkého desátku a právo sesazovat úřední osoby.  

 

Luther zpočátku sympatizoval s povstalci; vţdyť to byl on, kdo horlil proti římské církvi:  

 

„Pakliţe by zuřivé řádění vaše mělo míti další průchod, pak se mi zdá, ţe by lepší rady ani 

léku nebylo, jak mu čeliti, neţ aby králové a kníţata moci uţili, se vyzbrojili, na tyto ohavníky, 

kteří veškeren svět otravují, připadli, a jednou uţ tomu počínání zbraněmi, nikoli slovy, konec 

učinili. Tak jako zloděje oprátkou, vraţedníky mečem, kacíře ohněm trestáme, proč spíše 

neudeříme na tyto hanebné učitele nepravosti, jakýmiţ jsou papeţové, kardinálové, biskupové 

a hemţení římské Sodomy, zbraněmi všelikými a v krvi jejich ruce své neumyjeme ?“ 
292) 

 

 

Později však začal Luther veřejně nesouhlasit s Dvanácti články a ve spise „Napomenutí k míru“ 

odmítá článek sedlákŧ věnovaný desátkŧm: 

 

„Lupičství tohoto článku je uţ otevřené jak záškodnictví na veřejných cestách. Neboť tady 

chtějí uchvátit desátek, který nenáleţí jim, ale vrchnosti, a hospodařit s ním  podle svého.“ 
293) 

 

Luther se nakonec ostře postavil také proti povstání a dokonce sepsal traktát „Proti lupičským a 

vraţedným rotám rolníkŧ“. V něm napsal:  

 

„Proto, kdo jen  můţe, má  zde udeřiti, rdousiti a  bodati tajně  nebo veřejně.  Je třeba 

pamatovat, ţe nemůţe být nic jedovatějšího, škodlivějšího, ďábelštějšího, neţ  buřič. Stejně 

jako musíme zabít vzteklého psa, neudeříš-li, udeří tebe a celou zemi zahubí s tebou...“ 
294) 

 

Vrchnosti se podařilo povstání potlačit teprve v červnu 1525. 

 

Povstání sedlákŧ v Sasku mělo ohlas i v Čechách, kde se v roce 1525 nejprve vzbouřili havíři v 

Jáchymově proti vrchnosti.  

Zvěst o Jáchymovské bouři dorazila aţ na panství tepelského kláštera kde také povstal lid proti 

tamějšímu klášteru. Zmocnili se opata a nutili ho, aby splnil řadu jejich poţadavkŧ. Byly mezi nimi 

poţadavky zrušení desátkŧ, svobodné volby farářŧ a odpuštění dluţných dávek. Opatovi se však 



podařilo uprchnout a  při následné trestné výpravě bylo šest vŧdcŧ povstání popraveno a ostatní 

zastrašení poddaní se podrobili slibem člověčenství pod moc opata. 

 

Katolická církev v Anglii se stále více vzdalovala Římu. K těţkému rozkolu došlo za krále 

Jindřicha VIII., který se dal rozvést se svou neplodnou manţelkou Kateřinou Aragonskou (kancléř 

Thomas More, který nesouhlasil s rozvodem, byl na příkaz krále sťat), coţ popudilo k hněvu 

papeţe.  
 

Jindřich, kterému se nelíbila mocenská politika papeţe, nechal v  roce 1532 uzákonit sníţení 

papeţských annátŧ  v Anglii na pět procent a omezil tak mnoţství peněz odváděných do Říma. Aby 

nebylo této troufalosti málo, prohlásil se král Jindřich za hlavu anglické církve a desátky byly od té 

chvíle placeny jen anglické koruně. 

Anglikáni se natrvalo rozešli s papeţským Římem a za svou hlavu dodnes pokládají anglického 

arcibiskupa. Také po vzniku anglikánské církve byly desátky stále zdrojem sporŧ. 
295) 

 

Dramatik William Shakespeare (1564-1616) dobře znal i vylíčil realitu anglického chudáka: 

„mrskaného od desátku k desátku, trestaného kládou a vězením.“ 
296) 

 

John Selden (1584-1654) byl anglický učenec a právník. Napsal několik knih. V roce 1618 

vydal knihu History of Tithes (Dějiny desátkŧ).
297)

 Jejím vydáním proti sobě popudil krále i kněţí, 

neboť v ní popřel jejich právo duchovní autority nad lidem. Šíření této knihy bylo okamţitě 

zakázáno. 

 

V roce 1653 zahájil činnost tzv. Bareboneŧv parlament. Čítal 140 bezúhonných muţŧ a byl 

svolán samotným Cromwellem. Jejich novátorské návrhy však tehdy hrozili rozvrátit zemi 

(navrhovali zavedení civilních svateb, registraci narození a smrtí občanŧ, péči o slabomyslné), a 

kdyţ dokonce parlament vytáhl na válečné taţení proti desátkŧm, dal jej zděšený Cromwell 

rozpustit.  

V roce 1830 došlo k povstání sedlákŧ, jehoţ příčinou bylo zavedení mlátičky, která mnohé 

zemědělce připravila o práci. Rolníci  během této revolty mimo jiné poţadovali, aby se kazatelé 

zřekli části desátkŧ. Povstání ale skončilo nezdarem a na konečné řešení problémŧ s desátky si 

Anglie musela ještě počkat... 

 

Francie se v 16. století zmítala ve víru náboţenských válek mezi katolíky a hugenoty. V 

prŧběhu válek získala většinová katolická církev podporu státních úřadŧ v otázce desátkŧ. 

Jestliţe je hugenoti odmítli platit, nebylo to chápáno jen jako hřích proti církvi, ale odepření 

desátku bylo posuzováno jako zločin proti zákonu a králi. Francouzský parlament tak pod trestem 

nutil k jejich odvádění i protestanty. Desátky ve Francii však měly jiţ předtím značně neblahé 

renomé: 

 

„Desátky byly značnou brzdou rozvoje francouzského zemědělství...Spolu s brannou sluţbou a 

státními daněmi desátky přispěly k tomu, ţe v západní Evropě byl rolník natolik zatíţený 

povinnými odvody v  hotovosti i v naturáliích, ţe nemohl dosáhnout finanční ani materiální 

svobody.“ 
298) 

   

  V roce 1562 pak musela dokonce i hugenotská šlechta kárat protestantské sedláky v oblasti  dolní 

Rhôny, Cévennách a v okolí Nîmes,  kteří chtěli odmítnout všechna práva vrchnosti a desátek. 

Hugenoti totiţ spíše koketovali s myšlenkou desátek si přivlastnit a nikoli jej zrušit.  

    K další protidesátkové bouři se schylovalo v Romansu v kraji Dauphiné, kde obyvatelé v roce 

1579 odmítli nejprve platit daně a část desátkŧ (přestoţe ve skutečnosti činil jen necelých 5% z 

výnosu) a následně jiţ sedláci  začali otevřeně hovořit o tom, ţe v  roce 1580  přestanou platit 

desátky úplně. Dramatické události, jeţ se v jejich kraji odehráli v následujících letech, jim však na 

tento záměr daly zapomenout. 

 



Po náboţenských válkách v roce 1598 vydal král Jindřich IV. smířlivý edikt nantský, který 

hugenotské menšině povoloval svobodu vyznání a konání bohosluţeb (s výjimkou Paříţe). Edikt 

měl však i stinné stránky, neboť hugenoti museli zachovávat všechny katolické svátky. Také v  

otázce desátkŧ nedošlo ke změně a hugenoti byli povinni je odvádět katolickým kněţím (rovněţ 

protestanti v Čechách, na Slovensku a  v Maďarsku odváděli v 16. a 17. století desátky katolickým 

kněţím) a své duchovní měli placené ze státních peněz. Král Ludvík XIV. však v roce 1685 zrušil 

edikt nantský a tak se hugenoti dočkali definitivní rovnoprávnosti aţ v roce 1830. 

 

 

 

 

 
 Zemědělec předává desátky. Dřevořez Hanse Schäufelina z roku 1517. Později přibarvený. 

 

 

 

 
 



DOBA TEMNA 
 

 

o bitvě na Bílé hoře a poráţce českých evangelíkŧ ve třicetileté válce nastalo to nejtemnější 

období českých dějin. Dramatický úbytek počtu obyvatel v Čechách aţ téměř o polovinu; 

válkou poničená země a zchudlý lid byl násilně rekatolizován. Josef Pekař toto období černé totality 

velice výstiţně nazval jako: „katolicko románský náboţenský fašismus.“ 
299)

 Rekatolizace byla 

nerozlučně spjata s činností jezuitŧ, kteří zabavovali a spalovali všechny zakázané evangelické 

knihy.  

 

Nejznámější jezuita Antonín Koniáš (1691-1760) měl při svých kázáních kolem krku řetěz a 

strašil evangelíky peklem tak hrŧzným zpŧsobem, ţe se pokaţdé tři aţ čtyři osoby zbláznily. Koniáš 

však naštěstí často při svých fanatických kázáních upadl do bezvědomí a musel být odnesen pryč. 

Nelze pak nevzpomenout i jeho úchylné sklony; kdyţ jednou nalezl hnijící zdechlinu psa jiţ 

prolezlou červy, lehl si k ní na zem a tak dlouho se kochal vdechováním ukrutného zápachu ze 

shnilé mršiny, dokud se ho nenabaţil.  

Katolická církev znásilnila svědomí většiny Čechŧ a nutila je pod hrozbou vězení, aby se téměř 

kaţdý čtvrtý den povinně účastnili římské propagandy v kostele. Evangelíci, kteří  se odmítli zříct 

své víry, museli vše prodat a vystěhovat se do ciziny. Do domovŧ nepoddajných evangelíkŧ byli 

také násilně nastěhováni vojáci, které museli ţivit do doby, neţ se zřekli své víry. 

 

Tento nástin krutostí, jeţ se kaţdodenně děly při rekatolizaci zmiňujeme, neboť někteří 

historikové se dnes pokoušejí přepsat dějiny a za pomocí výmyslŧ a polopravd tvrdí, ţe ona doba 

nebyla aţ tak temná. Katolická církev se v rámci násilné rekatolizace také pokoušela znovu v 

Čechách zavést desátky. Někteří katoličtí kněţí přitom vynikali tím, jak bezohledně je vymáhali.  

 

Například o sv. Janu Sarkanderovi je psáno: 

 

„Matrika holešovické fary je v letech 1616 - 1618 zaplněna zprávami o vymáhání farních 

desátků. Snaha o hmotné zabezpečení je typickým rysem  Sarkanderova jednání na všech jeho 

působištích.“ 
300)

 a dále je napsáno: „Sarkanderova neústupnost a hrabivost  způsobila mnoho 

nepříjemností, ale přinesla mu finanční prospěch.“ 
301)

 

 

Právě stálé spory o desátky s farníky v celé nahotě odhalily ziskuchtivé nitro Sarkandera. Někteří 

katoličtí kněţí se však spokojili s desátkem, který od evangelíkŧ    dostávali a ţádnou další změnu v 

jejich ţivotech nehledali.  

 

Například David Schneider (1693-1755) napsal:  

 

„Faráři byli spokojeni se svými desátky a svým platem a nechali vše běţet, jak běţelo, zvláště  

předchůdce nynějšího.  Kdyţ  přicházel do domu a dostal dosyta jíst a pít a nic podezřelého 

neviděl, tak si ničeho nevšímal.“ 
302) 

 

 

Fiskální systém katolické církve v Čechách byl v pohusitské době značně otřesen: 

 

„Desátky se udrţovaly většinou jen na farách katolických. V nekatolických kruzích stáli na 

tom, aby farář neoplýval bohatstvím jako v dobách předhusitských a místo desátků dával se 

jim pevný příjem.“ 
303) 

 

 

Přesto se někteří kazatelé pokoušeli desátky získat, někdy i dosti kuriózními zpŧsoby:  

 

P 



„Kdyţ podací pán ustavičně odmítal výplatu desátků, uchýlil se farář i k morálnímu nátlaku 

na dluţníka. Svérázně si počínal kněz na panství vladyky Jana Ţleby ze Stříţkova. Kdyţ se 

nemohl dočkat desátku, vystoupil na kazatelnu a prozradil, co vlastně nesměl, s čím se mu pan 

Jan svěřil při zpovědi.“ 
304) 

 

Desátky se také staly mocnou zbraní v rukou lidu. Vţdyť stačilo jen nedávat je  a nechtěný farář 

si musel sbalit své věci a odejít pryč. Tak například: 

 

„charvátští farníci uţ r. 1605 zadrţovali svému faráři desátky, zabrali některé farní pozemky 

a ani kardinál s nimi příliš nesvedl, takţe farář musel odejít.“ 
305)

 A z: „r. 1531 máme 

svědectví Jakuba Veniase z Černikova, ţe jiţ třicet let sousedé desátky neodvádějí, ačkoliv se 

na faře vystřídalo jiţ několik kněţí.“ 
306)

 Také: „v Nezamyslicích neodváděli knězi r. 1572 

desátek, ţe nechtěl jim podávati pod jednou, ani nedovoloval zvoniti proti mračnům. V 

Třemešné r. 1572 odepřeli desátky, kdyţ kněz Jan Svatokříţský nechtěl poslouchati preláta v 

Horšově Týně ani arciděkana v Plzni, ale pana Švamberka na Přimdě, a nekonal boţítělové 

procesí po katolicku. Musil odtud odejít.“ 
307)

 

  

 

 

 
Oboustranně popsaná násada naběračky z Rhodosu. V 7. - 6. století před Kr.  ji vinař Mandrippos věnoval jako desátek 

pro Athénu. Museum Rhodos. Kresba: DOK. 

 

 

Nezřídka se stávalo, ţe desátky zadrţovala světská vrchnost. Například paní Kateřina 

Šternberková z Lokšan bránila: 

 

„poddaným dávati desátek faráři v Kvasňově.“ 
308)

 A také: „Jan Chrt ze Rtína vytýkal r. 1565 

příkře knězi, ţe konal katolická procesí. Nadal prý mu lotrů a zpolíčkoval ho a pak zkracoval 

na desátku, aţ kněz odešel.“ 
309)  310)

 

 

Do podobných sporŧ musel zasáhnout i král, který v roce 1556 poţadoval:  

 

„Tolikéţ aby také stavové podle předešlých od JMKské vyšlých mandátův nařídili, aby kněţím 

a farářóm jejich důchody a desátky spravedlivě, náleţitě vydávány a placeny byly, a které by 

fara neb podací kněze neměla, ty a takové z té fary důchody a desátky aby vrchnost světská k 

ruce své nebrala, nébrţ tomu podacímu úřadu a té faře k dobrému a uţitečnému shromáţděny 

a vynaloţeny byly aby se potomně faráři a kněţí na to tím dostatečně vychovati a nač ţivi býti 

měli.“ 
311)

 Ani králi se ale nepodařilo zjednat nápravu, protoţe ještě r. 1572 si mu konsistoř 

stěţuje: „Mnozí kolátoři zmocňují se statků farních beneficií a neodvádějí kněţím plné 

desátky.“ 
312)

  

 

Část katolických majetkŧ s desátky přitom stále zŧstávala v rukou světské vrchnosti,  proto  

došlo  r. 1630 k  dohodě mezi císařem a  církví o zřízení  tzv. solní pokladny.  Z  ní  mělo  být  

náhradou  za  ztracené statky a desátky církvi vypláceno z kaţdé bečky soli dovezené do Čech 15 

krejcarŧ. Ze strany církve to byl vydařený tah, neboť obchod se solí patřil v té době k výnosným 



řemeslŧm. Stát však na oplátku, za císaře Ferdinanda III., odejmul konsistořím právo soudit spory o 

kolatury a desátky a dal tuto pravomoc světským soudŧm. 

Povinnost odvádět desátky se také v době temna nevztahovala jen na křesťany. Tuto skutečnost 

máme doloţenu v osoblaţském urbáři z roku 1644,  kde je evidována povinnost osoblaţských ţidŧ 

platit tzv. „mladý“ nebo „krvavý“ desátek, který spočíval v odevzdání kaţdé desáté husy nebo 

slepice. 

 

 

  

 
                                   Kříţový kámen (397/1030) u cesty do Urbanova připomíná sváţení desátkŧ 
                                   v roce 1648.  Při tomto odvádění  desátkŧ došlo k  tragické události,  kdy  z 

                                   fŧry obilí spadl člověk a zabil se. Foto: JB. 

 

 

 

V Uherském Brodě vzplál v roce 1645 těţký spor o desátky. Nový katolický farář František 

Wencký si záhy po svém příchodu na faru stěţoval konzistoři, ţe je od měšťanŧ i od vrchnosti 

utiskován a na příjmu ztenčován. Vrchnost prý brání farníkŧm, aby mu dávali desátek, a hanobí jej. 

Dále si stěţoval, ţe farníci v neděli i o svátcích pracují a katolické pŧsty nedodrţují.  

Konzistoř pak 22. června 1647 rozhodla, ţe desátky faráři Wenckému patří a zadrţované desátky 

za celá tři léta musí být zpětně odvedeny k farním stodolám. Městská vrchnost pak jiţ v září toho 

roku hledala zastání u královského úřadu, který posléze konzistoři vzkázal, ţe v Brodu se faráři 

dával v minulosti jen třicátek a nikoliv desátek z úrody. Úřad konzistoř téţ upozornil, ţe jí 

nepřísluší tento zvyk měnit. 

 Kdyţ konzistoř zjistila, ţe měšťané nehodlají desátky faráři dávat, začala jim 1. prosince 1649 

hrozit tím, ţe uvalí na celou farnost církevní klatbu. Kdyţ výhruţky nepřinesly ţádný efekt, potom 

r. 1650 skutečně nad městem vynesla církevní klatbu. Farní zvony zmlkly na plných sedm let. V 



Uherském Brodě nesměli konat církevní svatby, křty, pohřby ani ţádné obřady. Kostel byl zamknut 

a křesťané konali křty a svatby potají po domech. Farář Wencký byl mezitím odvolán do Telče.  

     Drţitel panství se r. 1653 pokoušel prosadit, aby byl novým farářem ustaven magister Medek, 

který se měšťanŧm více zamlouval. Také církevní vrchnost upozornil, ţe nezruší-li klatbu nad 

městem, bude si na ní stěţovat královskému úřadu.  

     Konsistoř však ze svých přehnaných fiskálních poţadavkŧ nemínila ustoupit. Klatba a spory tak 

pokračovaly aţ do roku 1657, kdy byla z rozkazu krále Leopolda církevní klatba zrušena a farářem 

byl ustaven Jan Václav Polontius. Také z jeho písemných  zpráv je známo, ţe i po zrušení klatby 

měšťané desátky nadále nedávali. Fiskální nenasytnost katolické konsistoře tak na celých sedm let 

poškodila a umrtvila křesťanský ţivot v Uherském Brodě. 

 

      V Mikulově na zámku je k vidění největší desátkový vinný sud na území České republiky a 

osmý největší vinný sud v Evropě. Je více neţ šest metrŧ dlouhý a vešlo by se do něj 101 400 litrŧ 

vína. V roce 1643 byl na objednávku pána mikulovského panství Maxmiliána z Dietrichsteina 

zhotoven brněnským bednářem Christofem Spechtem a tesařem Bartolmejem Schützem za 250 dní 

přímo ve sklepě. 

      Jen třicet let (některé prameny hovoří o padesáti letech) jej lidé plnili  desátkovým vínem, pak 

však přišla velká neúroda a sud zŧstal prázdný. Kdyţ ho po čase chtěli znovu naplnit, zjistili, ţe je 

nenávratně poškozen a nelze ho opravit. Proto byl vyztuţen kovovou konstrukcí a ponechán jako 

kuriozita. 

 

 

 

 
Desátkový sud z roku 1643 v Mikulově. Foto: J. Doleţel. 



Katolická církev po několik století vybírala desátky na kříţové výpravy a tato její  činnost byla 

většinou hodnocena jako poţehnaná a bohulibá. Kdyţ ale v roce 1693 navrhl pro změnu císařský 

dvŧr pouţít papeţské desátky k  financování  války  s Turky, setkal se s tuhým odporem arcibiskupa 

Jana Bedřicha z Valdštejna (1644-1694), který s tímto návrhem nesouhlasil.  

 

Spor o desátky, ke kterému došlo mezi světskou a církevní vrchností, utichl aţ poté, kdy byl 

arcibiskup zbaven hlasovacího práva na zemském sněmu a nemohl tak do projednávání tohoto 

návrhu zasahovat. 

  

Albrecht z Valdštejna (1583-1634) se pokoušel ve Vsetíně obrátit evangelíky zpět na 

katolickou víru. Osvobodil je dokonce od placení desátkŧ a dovolil jim brát si dřevo z panských 

lesŧ; očekával, ţe jim tím dodá chuti k návratu do lŧna  římské církve.  

 

Rekatolizace se však na Vsetínsku přesto nedařila; výmluvně o tom svědčí skutečnost, ţe jeden z 

misionářŧ - páter Grissus byl fiaskem misie tak zdrcen, ţe se pomátl a musel být internován na 

vsetínském zámku.  

Drtivá většina českých bratří setrvala i přes útlak a pronásledování ve své víře aţ do vydání 

tolerančního patentu. 
 

 

 

 

 

 

 
„Odvádění desátkŧ“. Německý malíř Arie Johannes Lamme (1812-1900). 
 
                                      

 
 



SMRÁKÁNÍ NAD DESÁTKY 
 

 

 roce 1652 začali pŧsobit v Anglii Kvakeři; tato náboţenská sekta je dodnes také známa pod 

názvem „Společnost přátel“. Zaloţil je George Fox (1624 -1691), který vystoupil po roce 1649 

jako prorok a kázal o pokání. Často však kladl větší dŧraz na „vnitřní světlo“ neţli na Bibli. Ve 

svých kázáních se také stavěl proti válkám, desátkŧm a soudním sporŧm; byl proto pronásledován 

od anglikánŧ i presbyteriánŧ. Mnohokrát byl bičován a vězněn.  

Rovněţ další kvakeři byli pronásledováni jak v Anglii, kde jich bylo v letech 1656-58 vězněno 

na 9 000, tak v Americe, kde bylo 40 kvakerŧ bičováno, jiným byli utínány uši, propichován jazyk 

anebo vypalováno písmeno „H“ (heretik). V letech 1659-61 tam bylo také 6 kvakerŧ oběšeno. 

Kvakeři sice neměli pevnou nauku nebo dogmata, přesto však vystupovali rozhodně proti 

svátostem, kněţskému úřadu, vraţdě, válce, přísaze, bohatství a přepychu. Odmítali platit desátky. 

Měli sice starší, ti však slouţili bezplatně.  

Při svých bohosluţbách se dodnes scházejí v modlitebnách a vţdy mlčky chvíli čekají, aţ bude 

někdo z nich Bohem nadpřirozeně povolán ke kázání. K Bibli zaujímají lhostejný postoj. 

Významným znakem kvakerŧ je také jejich dobročinnost ke všem lidem. 

 

Francouzský maršál Vauban Sébastien Le Prestre (1633-1707) byl znám především 

konstruováním nedobytných městských opevnění. Poznal bídu francouzského lidu a také korupci, 

která vládla v řadách těch, jeţ od lidu vybírali daně. Puzen snahou jim pomoci, sepsal roku 1700 

knihu „Královský desátek“, ve které navrhuje zrušit všechny daně a zavést daň jedinou. Zaveden 

měl být desátek naturální z výrobkŧ a peněţní z příjmŧ. Daň měla být odváděna i z pozemkŧ a soli. 

Cla měla být zachována. Vauban knihu sice přečetl králi, ten mu však na ní neřekl svŧj názor. 

Vauban tedy knihu v roce 1706 vydal.  

Královská rada však knihu okamţitě zakázala a dala ji zabavit. Vauban zklamaný neúspěchem 

svého návrhu po roce zemřel. 

 

Od 17. století se stala Severní Amerika útočištěm pro anglické puritány. Tito Otcové poutníci - 

jak byli nazýváni - si přivezli do Nového světa s  sebou touhu po zaloţení církve, do níţ by jim 

nezasahoval anglický král. Církev byla přesto od počátku úzce spojena se státem. Kněz Williams ze 

Salemu, který kázal o odluce církve od státu, proto neuspěl a musel uprchnout na Rhode Island, kde 

zaloţil r. 1636 město Providence, kde zavládla náboţenská snášenlivost.  

Američtí křesťané svým kněţím neodváděli desátky. Proto například W. Cobbett obdivoval 

nízké daně a neexistenci desátkŧ; ve svých poznámkách napsal: 

 

„Američtí farmáři nemohou uvěřit, ţe Angličané musejí dávat desetinu úrody faráři. Povaţují 

to za báchorky.“ 
313) 

 

Přesto se i v Americe odváděla  skrovná  církevní  daň  z  produktŧ, které zemědělci vypěstovali. 

Například ve Virginii kaţdý osadník odváděl na potřeby kněţí bušl kukuřice a deset liber tabáku. V 

roce 1632 došlo ke zvýšení dávky o kaţdé dvacáté tele, dvacátého vepře a dvacáté kŧzle. Puritáni se 

usídlili také v Massachusetts a jejich církevní stát se úspěšně rozvíjel. Podobně jako v Kalvínově 

Ţenevě však měla přehnaná puritánská zboţnost brzy na svědomí i první oběti. Došlo k 

pronásledování kvakerŧ a pálení čarodějnic v Salemu.  

Někteří kolonisté začali protestovat proti církevní dani, jiţ museli odvádět. Jejich protesty byly 

vyslyšeny, postupně došlo k  zákazu státní církve (a zrušení církevních daní). Severní Karolina tak 

učinila r. 1776, Georgie r. 1777 a Jiţní Karolina  r. 1778. 
314)

  Také v ústavě New Yersey (z r. 1776) 

je psáno, ţe nikdo nemá být nucen:  

 

„platiti desátky, daně nebo jiné dávky na budovy nebo opravy budov církevních a míst 

bohosluţebných nebo na vydrţování kazatele proti tomu, co pokládá za správné.“ 
315)

 

V 



Velký boj o církevní daň vzplál ve Virginii, ale zásluhou Madisona a Jeffersona se ji podařilo v 

roce 1779 zrušit. A v roce 1786 byl schválen zákon o náboţenské svobodě, který se stal vzorem pro 

mnohé další americké státy.  

 

Austrálie byla po roce 1770, kdy jí objevil James Cook, postupně přeměněna na trestaneckou 

kolonii. Od roku 1788 na ní bylo během osmdesáti let deportováno na 160 000 trestancŧ. Na rozdíl 

od Severní Ameriky byl náboţenský ţivot Australanŧ dlouho určován dominující anglikánskou 

církví, která po svých členech také vyţadovala placení desátkŧ. Guvernér L. Macquarie (1761-

1824) proto obdrţel z Anglie úkol: 

 

„prosazovat patřičnou úctu k náboţenství, nastolit pořádek a věnovat veškerou moţnou péči a 

pozornost tomu, aby věřící veřejnost řádně platila církevní dávky.“ 
316)

 

 

V Anglii se od oficiální Metodistické církve, která byla zaloţena pŧsobením Johna Wesleye 
317)

 

(1703-1791), časem oddělily také mnohé další odnoţe metodismu. V hrabství Lancashire se v 18. 

století zformovali pod vedením truhláře Petera Philipse (1778-1853) tzv. Nezávislí metodisté. V 

souladu s praxí rané církve odmítali závislost na církevním ústředí a kazatelé měli k zajištění své 

obţivy pracovat.  

 

 Karikatura „Herkules  v  církvi  aneb desátky  v  nebezpečí.“  V  Anglii se v  roce 1829 šířila zvěst,  ţe  se  vláda chystá    

 provést reformu desátkového systému. 

 

     Mayové jiţ před příchodem španělských dobyvatelŧ odváděli skrovné daně; vpád Španělŧ do 

mayské civilizace však sebou přinesl zavedení nových daní i církevních poplatkŧ. O španělské 

lačnosti po zlatě jeden mayský kronikář napsal: 

 

„Před příchodem mocných muţů a Španělů nebylo násilných loupeţí, nebylo ziskuchtivosti   

na  úkor  chudého  člověka,  na  úkor potravy pro jednoho kaţdého... Byl to začátek povinných 

dávek, začátek církevních poplatků, byl to začátek boje, kdy jeden druhému vytrhával  z  

rukou měšec, byl to začátek svárů, při nichţ se střílelo, začátek rvaček, kdy se šlapalo po 

lidech, začátek násilných loupeţí...“ 
318)

 



V Peru došlo v letech 1780-1782 k  indiánskému povstání pod vedením Josého Gabriela 

Condorcanquiho, který si nechal říkat Túpac Amaru. Povstání bylo zaměřeno proti útlaku ze strany 

Evropanŧ a duchovenstva a proti otroctví. Biskup Moscoso ve snaze porazit Túpaca Amaru daroval  

na  financování vojska 12 000 pesos z církevní pokladnice a exkomunikoval povstalce z  církve.  

  

Také král podnikal kroky k potlačení povstání, například v provincii Cusco osvobodil (i přes 

hněv biskupa) indiány od placení církevního desátku, čímţ král získal v místních indiánech 

spojence. Túpac Amaru byl posléze chycen a při výslechu byla jako hlavní dŧkaz proti němu čtena 

jeho „Korunovační vyhláška“, v níţ je také psáno: 

  

 „Uvalili na poddané těţké daně, tribut, různá cla a desátky... Úředníci církevní i civilní se 

nebojí Boha a jako zvěř zabíjejí indiány, kdyţ se nechtějí dát oloupit. To si ţádá nápravu. Ve 

jménu Boha všemohoucího nařizuji: odmítat poslušnost a odvádění poplatků evropským 

úředníkům, respektovat kněze a odvádět jim desátky a primicie.“ 
319)

 

 

Ačkoliv není dodnes jisto, zda byl skutečně Túpac Amaru autorem této vyhlášky, nelze popřít, ţe 

povstání bylo také zaměřeno proti majetku duchovních. Túpac Amaru spolu s dalšími povstalci byl 

za vzpouru proti králi odsouzen k  trestu smrti a 18. května 1781 byl připoután za ruce a nohy ke 

čtyřem koním a jeho tělo bylo roztrháno.  

 

V šlépějích popraveného Inky šel i jeho nevlastní bratr Diego Cristobal Túpac Amaru II.  Ze  

svého  hlavního  stanu  v  Azángaru  řídil boj Indiánŧ proti Španělŧm. Mezi jeho hlavní programové 

body patřilo odstranění všech vykořisťovatelských institucí včetně církevního desátku.  

Kdyţ Španělé poznali, ţe Indiány neporazí, nabídli Túpac Amaruovi II. mír. Jeho 

zprostředkovatelem byl, nám jiţ známý, cuzcanský biskup Moscoso, který povstalcŧm slíbil 

beztrestnost a splnění všech jejich poţadavkŧ. Mírová smlouva byla podepsána 26. ledna 1782 a 

nedlouho po ní byli všichni bezbranní účastníci povstání ve svých vesnicích zatčeni a do jednoho 

popraveni. 

 

    V roce 1782 došlo ke vzpouře proti desátkŧm v několika osadách u Nového Města na Moravě. 

Osady Zvole, Račice a Bobrová při ní odmítly dávat desátky faráři a ke vzpouře se připojili i 

Novoveští, kteří odmítli dávat desátky místnímu klášteru.  

    Odboj se stále více přiostřoval, aţ došlo v březnu roku 1784  k čtrnáctidenním násilnostem ve 

Zvoli, které muselo potlačit aţ přivolané vojsko. Spory o  desátky  Bobrovskému  faráři  mělo  

definitivně  ukončit  jednání  v březnu roku 1809. Zástupci obcí se během něj nakonec podvolili, 

přesto se však pod konečnou dohodu odmítli podepsat. Kýţené svobody od desátkŧ se tak tyto 

osady dočkaly aţ v roce 1848. 

 

Ve Švýcarském Bernu bylo po roce 1718 postaveno celkem 54 desátkových sudŧ, z nichţ 

některé byly úctyhodně veliké. Největší z nich měl obsah 43 000 litrŧ, druhý měl 37 968 a třetí 

mohl pojmout 35 000 litrŧ vína. V roce 1798  byl Bern obsazen Francouzi a ti se vínem z těchto 

sudŧ tak opili, aţ jich z toho šest zemřelo. 

 

Ve Švýcarsku došlo v kantonu basilejském v roce 1800 k povstání, jehoţ příčinou byla 

nespokojenost se zemědělskými daněmi a desátky. Pouze odváţná iniciativa vládního místodrţitele 

Zschokkeho zabránila krveprolití; bez bázně hovořil se vzbouřenci, kteří nakonec uposlechli jeho 

uklidňující řeč a zanechali povstání. 

 



 
                    Na  Heidelbergském hradě  je  druhý  největší vinný sud na světě tzv.  Grosses Fass s  obsahem 

                    221 726 litrŧ desátkového vína. Byl vyroben v roce 1751. Foto: Kai Schreiber. 

 

 

   Bratrské hnutí  známé  pod  názvem Darbysté  nebo nejčastěji  jako Plymouthští bratři 

vzniklo v Irsku v letech 1820-1830 pŧsobením anglikánského kazatele J. N. Darbyho  (1800-1882).  

Hnutí  odmítlo  strukturu katolické  i  anglikánské  církve a poloţilo hlavní dŧraz na Bibli a aplikaci 

její zvěsti do kaţdodenního ţivota. Zdráhalo se vytvářet si pevná dogmata. Od počátku však 

přikládalo velkou váhu  na  „znovuzrození“ a na všeobecné kněţství všech křesťanŧ.  

Bratři se shromaţďovali po domech i v malých sborech, neučili sice o desátcích, ale díky 

dobrovolným darŧm proţívali hojnost i v oblasti financí. Dnes je bratrské hnutí rozšířeno především 

v Anglii, Německu a Švýcarsku; také v České republice je zastoupeno jako církev pod názvem 

„Křesťanské sbory“.  

 



 

 
                                   Karikatura z období  Francouzské  revoluce. Nejchudší  třída  nese na  svých 
                                zádech všechna břemena kněţí i šlechty. 

 
                                       

V roce 1831 vyústila nespokojenost lidu na východním Slovensku  aţ v rolnické povstání. O 

jeho prŧběhu a o jednom z vŧdcŧ povstání - rychtáři Juraji Harmanovi - píše soudobá kronika: 

 

„hneď sa pustil beţať dedinou a kričal: „Pozrite, tu je vaša smrť ! Chopte sa zbraní, buďte chlapi, 

ja vás odteraz budem chrániť a brániť, len ma následujte a robte to, čo vám rozkáţem. Nebudete 

viac pánom robotovať ani desiatky dávať.“ 
320) 

 

Vzbouřený lid se na mnoha místech obrátil také proti kazatelŧm. Povolanému vojsku se však 

podařilo záhy tuto vzpouru  potlačit. 
 

K. H. Borovský (1821-1856) Český novinář, básník a politik se ve svých spisech často kriticky  

vyjadřoval k touze kněţí po desátcích. V Epištolách kutnohorských kupříkladu napsal:  

 

„umínil jsem si nebáti se přitom ani těch horlivých zélótů, kteří myslí, ţe pán Jeţíš jen proto 

se na kříţ přibíti dal, aby jim tím vymohl na věčné časy desátek.“ 
321)

 Také o příchodu 

nezištného křesťanství pod vedením sv. Cyrila do Čech píše: „ale biskup solnohradský a jiní 

okolní cizí  biskupové, bojíce se, aby nebylo uvedeno křesťanství bez desátků, tak dlouho proti 

tomuto slovanskému ritusu brojili a intrikovali, aţ z Čech a z Moravy zcela vypuzen 

jest.…Jest to věc historicky dokázaná, ţe jiţ nejen tito, nýbrţ i jiní biskupové napřed ještě, neţ 



země náleţitě křesťanství přijala, jiţ se soudili mezi sebou před papeţem o její desátky a jiné 

dávky.“  
322)

  

 

 

 

 
                             Henry Singleton  (1766 - 1839)  a  jeho obraz  "Farář přijímá desátky".  Londýn 

                             asi z r. 1800. 

 

 
 

     V Německu je zdokumentován nález několika tzv. desátkových kamenŧ. Byly to kameny, které 

slouţily k ohraničení pozemkŧ. Bylo na nich většinou zkratkou uvedeno kterému panství, kapitule 

nebo kostelu dotyčný pozemek patří a písmeno Z (zehnt-desátek) pak odkazovalo na desátková 

práva majitele. Do dnešních dnŧ se jich zachovalo jen malé mnoţství. Dříve byl jejich výskyt hojný, 

ale po zrušení desátkŧ v 19. století je lidé jako symbol nenáviděné daně začali odstraňovat. Jejich 

ztráty jsou však známy jiţ z roku 1769, kdy si správce ve Weingartenu stěţoval, ţe od roku 1745 

tam zmizelo 170 desátkových kamenŧ. 

 

Desátky se také nesmazatelně zapsaly do dějin Irska. Menšinová anglikánská církev tam byla 

podporována jako státní církev a katolíci, kterých byla v Irsku většina, byli utlačováni. Desátky 

museli odvádět anglikánským kněţím a jakákoliv snaha vyhnout se jejich placení byla přísně 

trestána. V roce 1764 stáli „steelboys“ (oceloví mládenci) v čele hnutí odporu, které se stavělo proti 

poplatkŧm, nájemnému a desátkŧm. Vládě se však podařilo jejich hnutí potlačit a donutila je 

vystěhovat se do Ameriky. 

O  pár let  později  v  roce 1786 se  v  Irsku  zformoval  pod  názvem „rightboys“ (praví hoši) 

tajný spolek, který znovu vystupoval proti útlaku katolíkŧ a proti desátkŧm. Ani ten však nedosáhl 

kýţené změny. V roce 1791 pak byla v  Belfastu zaloţena „Společnost sjednocených Irŧ“, která 



kromě reformy zákonodárství začala také poţadovat zrušení církevního zřízení a desátkŧ. Vláda 

však v roce 1794 prohlásila Společnost za ilegální, zastavila její činnost a její vŧdce T. W. Tone 

musel odejít do vyhnanství.  
 

Tragický prŧběh měla v 19. století desátková válka v Irsku. V březnu 1831 ve farnosti Graigue 

v  hrabství Carlow se odehrálo první střetnutí. Mladý anglikánský zástupce faráře tam ţádal desátky 

od katolického kněze. Aby knězi dokázal svou nadřazenost, zabavil mu koně. Vesničané na oplátku 

odmítli dále odvádět desátky. Povolaný soudce se snaţil se 600 vojáky vybrat chybějící desátky, 

získal jich však jen třetinu. Stávka proti desátkŧm se rychle rozšířila do ostatních hrabství. V červnu 

1831 v Newtownbarry v hrabství Wexford policie zabavila desátkový dobytek. Rolníci si to ale 

nenechali líbit a došlo k boji, při němţ bylo 12 rolníkŧ zastřeleno a 20 dalších bylo těţce zraněno.  

 

Po tomto prvním desátkovém masakru se odehrály další krvavé sráţky v  Thurles, Castlepollardu 

a Kilkenny. V prosinci se i v Carrickshocku v hrabství Kilkenny udála těţká bitva. Venkované tam 

byli ochotni odvést desátek, jen bude-li poţadován v menším mnoţství (dříve platili 350 liber a nyní 

po nich farář ţádal 1 700 liber). Jejich ţádost byla zamítnuta a v následných sráţkách bylo 11 

policistŧ zabito a 17 zraněno, ale i rolníci měli ve svých řadách 8 mrtvých. Po tomto krveprolití 

přestali anglikánští kněţí vymáhat desátky a církev získala náhradou od státu 60 000 liber do doby, 

neţ dojde ke změnám v zákonech.  

 

 

 
               Významná místa „Desátkové války“ a masakrŧ v Irsku. Kresba: I. Doleţelová. 

 

Novými zákony z  r. 1832 byly sice desátky přeměněny na roční plat, ale státní správa trvala na 

tom, ţe dluţné nedoplatky desátkŧ musí být zaplaceny. V dubnu 1832 na farnosti Doon v hrabství 

Limerick byla vedena k draţbě desátková kráva, kterou místní kněz někomu zabavil. Draţba se 

musela konat za asistence policie a vojska se dvěma děly. Bezmocní rolníci se zmohli jen na 



ohlušující řev. Poté, co byla kráva prodána, a vojsko začalo odcházet, rozhořčený dav napadl policii 

a teprve po boji se podařilo vesničany rozprášit.  

      K další draţbě desátkové krávy došlo v  květnu v Rathcormacku v hrabství Cork, kde však dav 

zpŧsobil tlačenici a ztropil takový řev, ţe z prodeje nakonec zcela sešlo.  Na schŧzi,  která se 

vzápětí konala, přijali vesničané rezoluce, v nichţ ţádali, aby ţádný draţebník jiţ nedraţil 

desátkové krávy. Dále ţádali, aby ţádný občan nekupoval tyto zabavené krávy. Venkované také 

poţadovali, aby se nikdo nestýkal  s lidmi, kteří by desátky draţili nebo kupovali. 

Tyto rezoluce byly počátkem hnutí „přerušit společenský styk“, které bylo zaměřeno proti všem, 

kteří by odváděli, prodávali nebo kupovali desátky. Všude v Irsku se konaly schŧze, na nichţ 

dělníci i sluţebnictvo skládali protidesátkové sliby. Parlament v té kritické situaci schválil nucené 

vymáhání dluţných nedoplatkŧ na desátcích. 

 

 

 

 
      Památník desátkových mučedníkŧ v Llangwm postavený na připomínku desátkových nepokojŧ  27. května 1887. 

      Foto: Natalia A McKenzie. 

 
 

 

Do protidesátkové války, která se poté ještě více rozhořela, se zapojili katolíci svorně  s 

anglikány.  Na  obrovském  shromáţdění  u  bojiště  v  Carrickshocku  bylo přítomno na 100 000 

sedlákŧ a byly tam přijaty rezoluce poţadující zrušení  desátkŧ. 

    Vláda však desátky nezrušila, ale odpověděla tím, ţe zakázala podobná shromáţdění a povolala 

vojsko z Anglie. Další nepokoje pak na sebe nedaly dlouho čekat.  

V září 1832 v Wallscourthu v hrabství Tipperary se pokusili odhadci za asistence policie vykonat 

odhad výnosu pole. Vesničané na ně zaútočili a 4 z nich byli přitom zabiti a mnoho dalších bylo 

zraněno.  

Dublinské vládě se však podařilo odhad provést a vzápětí začala hrozit, ţe pouţije i bodákŧ k 

doručení 12 000 exekučních rozhodnutí kvŧli neplacení desátkŧ. V říjnu 1832 bylo hrabství Cork 

svědkem sráţek policie s venkovany. Bitva skončila aţ po příchodu vojska. Na bojišti zŧstalo leţet 

12 zabitých vesničanŧ a mnoho dalších utrpělo zranění. 



Následovaly četné útoky na statkáře a výběrčí desátkŧ, někteří byli přitom zabiti. Ve 

všeobecném zmatku se tehdy konaly volby a poslanci zvolení za Irsko se zavázali, ţe prosadí 

zrušení desátkŧ.  

 

 

 
                                               Památník desátkové války v Carrickshocku. Kresba: DOK. 

 

 

V květnu 1833 přišlo do vesnice Kilmurray v hrabství Waterford vojsko a zmocnilo se 

desátkového dobytka. V červnu se v  Mullinahone v hrabství Tipperary obrátilo před davem 

venkovanŧ na útěk na 70 vojákŧ. V srpnu 1833 zvítězili odhadci nad vesničany poblíţ Tipperary.  

V září naopak museli utéci odhadci v Thomastownu v hrabství Tipperary. Zoufalí vesničané se 

proti odhadcŧm, které doprovázelo vojsko, začali bránit tím, ţe svému dobytku přeřezávali šlachy 

na nohou. Těchto případŧ mrzačení bylo evidováno přes 280. Podařilo-li se jim výběrčího chytit, 

dali jej bičovat. V dubnu 1834 se podařilo rozprášit rolníky v  Newcastle West. Přitom byli 3 zabiti 

a 20 jich bylo zraněno. 

 



 
      Protidesátková válka v irském Carrickshocku. Kresba: David Henry Friston. 

 

 

K poslední bitvě, která se neblaze zapsala do dějin Irska jako další desátkový masakr, došlo v 

květnu 1834 v Rathcormacku (hrabství Cork), kde byla jedna vdova donucena zaplatit 40 šilinkŧ, 

jenţ na desátcích dluţila. Kvŧli této směšné částce bylo přitom zabito 17 venkovanŧ, kteří se jí 

zastávali a dalších 7 bylo těţce a 35 lehce zraněno.    

 

 
      Detail  nápisu  na  podstavci  památníku  desátkové  války  v Carrickshocku  v   roce 1831.  Jsou  na  něm  jména   

      zabitých.Jedním z nich byl James Treacy, který byl kvŧli desátkŧm zastřelen během incidentu.Bylo mu teprve 20    

      let. Foto: Kelvin Johnson Treacy. 



 
          Detail podstavce památníku desátkové války v Carrickshocku postaveného v roce 1925. Foto: IrishFireside. 

 

 

 

       Z Bible je známo, ţe ani ţidé neměli odvahu Jidášovy peníze dát do chrámové pokladnice, ale 

zde anglikánská církev bez uzardění pouţila krví potřísněné peníze pro své záměry. Válka proti 

desátkŧm ustala aţ poté, co byly desátky v roce 1839 přeměněny na dědičné nájemné. Zákon tak 

ukončil nesmyslné vymáhání desátkŧ a odstranil téţ praxi, kdy výběrčí poţadoval desátky v 

penězích od lidí, kteří je neměli. V desátkové válce a masakrech v Irsku tekly proudy krve a jen v 

roce 1831 bylo úřady v souvislosti s desátky zaznamenáno 242 případŧ vraţd, 1179 loupeţí, 401 

krádeţí, 203 výtrţností, 568 ţhářství, 280 případŧ mrzačení dobytka a 161 nahlášených napadení. 

Desátky se v Irsku pro Římsko-katolickou církev začaly znovu vybírat aţ v roce 1869. Krvavé 

události v Irsku, jejichţ příčinou byly desátky, nejsou dnes v církevních kruzích připomínány.  

 

 

 
        Památník desátkového masakru v roce 1834. Bartlemy, Irsko. Foto: Kman999.   



 
              Detail nápisu na památníku desátkového masakru v roce 1834. Foto: Kman999. 

 

 

     Také ve Walesu došlo v roce 1880 k desátkovým nepokojŧm. Mnozí zemědělci v severním 

Walesu v Denbighshire a Flintshire (kteří byli nonkonformisté) odmítali platit desátky anglikánské 

církvi. Jejich kampaň podporoval také Thomas Gee, redaktor místních novin „Baner ac Amserau 

Cymru“, vydávaných v Denbigh. Antidesátková kampaň se stále vzmáhala, aţ došlo k násilným 

střetŧm v Llanarmon-yn-Iâl, Mochdre, Llangwm a Llannefydd. Nakonec se situace tak vyhrotila, ţe 

muselo být na pomoc policii a k ochraně výběrčích desátkŧ povoláno vojsko. 

 

    Další desátkové nepokoje ve Walesu propukaly v letech 1930-1940 v oblastech Ruthin a 

Wrexham. Došlo tam v roce 1933 k první exekuci kvŧli desátkŧm po 45 letech relativního klidu. 

Jeden ze zemědělcŧ Richard Edwards zde dal na protest kvŧli desátkŧm do draţby k prodeji své 

děti. Shromáţděných 500 farmářŧ však pískotem zabránilo panu Astonovi z Wrexhamu pokračovat 

v aukci. 

 

V Polsku bylo v polovině 19. století  připravováno rozsáhlé selské povstání - tzv „spiknutí Petra 

Ściegienného“. Duchovním otcem a hlavním organizátorem celé akce byl katolický kněz Petr 

Ściegienny. Jeho představy o budoucích poměrech ve státě známe z  jeho spisu „Zlaté kníţečky“, 

kde píše: 

 

„Kdyby vás zavolali do války a řekli vám, ţe po válce... nebudete platit ani za křest, ani za 

smrt,  ani  za svatbu;  ţe nebudete platit ani desátky  kněţím,  ani vojenské kvartýry, ani za 

soudy; do takové války jděte a jděte všichni, neboť taková válka bude za vaše štěstí.“ 
323) 

 

Povstání mělo propuknout 27. října 1844. Přípravných shromáţdění 20. a 24. října se účastnily 

stovky sedlákŧ, mezi nimiţ však byl i jeden zrádce, který celé připravované povstání oznámil 

úřadŧm. Většina spiklencŧ pak byla okamţitě zatčena a tvrdě potrestána. Ściegienny byl zbaven 

duchovní hodnosti a odsouzen k doţivotním nuceným pracím na Sibiři.  
 

V Evropě, ale i na dalších kontinentech se jiţ po mnoho století vzmáhal odpor proti desátkŧm, 

ale teprve od 18. století je postupně  zrušila většina civilizovaných zemí.  

Vydáním zákona desátky odstranila jako první Francie v r. 1789, dále Švýcarsko v r. 1798, 

Mexiko v r. 1833, Portugalsko v r. 1834 a Španělsko v r. 1837.  

V Čechách byl první vlaštovkou zákon z roku 1755, jímţ císařovna Marie Terezie zbavila 

včelařství od placení desátku. Všechny desátky pak v Čechách i v celém Rakousko-Uhersku zrušil 

teprve „Zákon o zrušení poddanských a feudálních povinností“ ze 7. září 1848, kde je v § 3 

napsáno: 

 



„Od nynějška se ruší všechny na poddanské půdě lpící břemena, sluţby a platy všeho druhu, 

jeţ vyplývaly z poddanského poměru, jakoţ i všechny naturální, pracovní či peněţité 

povinnosti pocházející z vrchního vlastnictví půdy, z práva pobírat desátek, z ochrany, 

fojtství...“ 
324)

 A v § 6: „Za takové práce a naturální i peněţité dávky, které byl povinen 

poskytovat pánovi statku, desátku nebo fojtství drţitel půdy jako takový, nechť je co nejdříve 

vyměřena mírná  náhrada.“ 
325)

  

 

Některé církve dnes zneuţívají skutečnost, ţe je obsah tohoto zákona mnoha lidem neznámý. 

Desátky dále zrušila například Kolumbie v r. 1851, Skotsko v r. 1871, Polsko v roce 1864,  Chile v 

druhé polovině 19. století, Bosna v r. 1876,  Itálie v r. 1887, Dánsko v prvním desetiletí 20. století, 

Švédsko v r. 1910 a Anglie v r. 1936. 

 

V Čechách byl náhradou za desátky zaveden kostelní poplatek a další finanční poţadavky církve 

na provoz byly uspokojovány z Náboţenské matice (ta získala peníze ze zrušených klášterŧ a  

darŧ). Zrušení církevních desátkŧ přijala většina obyvatel země s nadšením, neboť díky jejich 

odstranění se sníţila chudoba prostých lidí.  

 

    V Bulharsku se v roce 1900 vláda rozhodla, ţe obnoví vybírání desátkŧ. Rolníci však měli stále 

v paměti problémy, které jiţ v minulosti provázely vybírání naturálních desátkŧ od tureckých úřadŧ. 

Okamţitě proto propukla národní vzpoura proti desátkŧm. Na mnoha místech došlo ke sráţkám s 

policií, při nichţ byly i ztráty na ţivotech. Vláda musela povolat vojsko a vyhlásit stanné právo.    

    Povstání bylo nekompromisně potlačeno, přesto vstoupilo do dějin mimo jiné i díky povídce 

spisovatele A. Strašimirova. 
      

 

 

 
                                Biskup vybírá desátek z piva.Vitráţ katedrály v Tournai. Patnácté století. 

 



NEČEKANÝ NÁVRAT 
 

atímco v Evropě a Jiţní Americe byla katolická církev donucena zříci se desátkŧ, došlo v USA 

v 19. století k jejich překvapivému návratu. O jejich zavedení na Americkém kontinentě se jako 

první zaslouţila Církev Jeţíše Krista svatých posledních dnŧ, také známá pod názvem mormoni. 

Zakladatel mormonŧ Joseph Smith vydal pro své následovníky v roce 1830 Knihu Mormon, které 

neprávem přikládal stejnou autoritu jako Bibli. O desátcích je v ní psáno: 

 

„A byl on týţ Melchizedek, kterému Abraham odváděl desátek; ano náš otec Abraham platil 

desátý díl ze všeho co měl.“ 
326) 

  A jinde v ní je psáno o Jeţíši: „I poručil jim napsat slova, 

která byl Otec dal Malachiášovi, a která jim měl sdělit...Má člověk olupovat Boha ? A přece 

jste mne oloupili. Avšak vy pravíte: V  čem jsme tě oklamali ? V  desátku a v oběti.“ 
327)

 

 

Aby některý mormon nezŧstal v nejistotě, jak má s těmito místy naloţit v kaţdodenním ţivotě, 

napsal Joseph Smith v Knize nauky a smlouvy, jak se modlil k Bohu a on mu odpověděl a přikázal 

mormonŧm dávat desátky:  

 

„Ó Pane, projev se svým sluţebníkům a rci, kolik poţaduješ jakoţto desátek  z majetku svého 

lidu ? Pán odpověděl: A toto má být počátek z desátků mého lidu. A potom ti, kteří desátky 

zaplatili, budou kaţdoročně platit desátý díl svého ročního příjmu a toto bude pro ně zákonem 

na věky.“ 
328)

 A na jiném místě Smith varuje: „Skutečně je to den obětí a den pro desátky 

mého lidu, neboť ten, kdo dává desátky, nebude spálen při jeho příchodu.“ 
329)

 

 

Tato hrozba spálení neplatičŧ desátkŧ při příchodu Pána je stále účinným prostředkem, jímţ jsou 

mormoni nuceni k jejich odvádění. Zjevení, které údajně dal Bŧh Smithovi, mělo evidentně nahradit 

absenci novozákonních míst, která by učila křesťany dávat desátky. 

 

Mormoni ve své praxi odvádění desátkŧ nezŧstali osamoceni, záhy je následovaly některé 

církve. Adventisté sedmého dne  zahájili  oficiálně  svou  činnost  v  USA v  roce 1863 a prosluli 

především předimenzovaným dŧrazem na zachovávání sobotního odpočinku. Vŧdčí postavou nové 

církve se stala prorokyně Ellen Gould Whiteová (1827-1915). 

 

Ellen Whiteová měla zjevení, jak nalézt plán na financování vznikajícího adventistického hnutí: 

  

"Toho roku řekla Ellen Whiteová svému manţelovi: "Pán mi ukázal, ţe jestliţe svoláš 

kazatele a přiměješ J. N. Andrewse, aby přijel z Waukonu a měl biblickou třídu, pak najdete 

v Písmu kompletní plán na podporu duchovního díla." James povolal Andrewse do Battle 

Creek k danému studiu, jeţ se uskutečnilo v lednu roku 1859. Loughborough to popsal takto: 

"Po dva dny jsme měli v Battle Creeku biblickou třídu a na závěr naši bratři řekli: 

"Desátkový systém je stejně závazný jako vţdycky." Při první prezentaci závěrů, ke kterým 

dospěli, rovněţ podotkli: "Nazývejme to systematickou benevolencí nebo desátkovým 

principem." "Systematická benevolence" neboli později přezdívaná "Sestra Betsy" se rychle 

ujala. Přesná desátková praxe nevešla úplně v platnost, dokud neproběhlo v roce 1876 

zasedání Generální konference, která formálně rozhodla, ţe se jedná o povinnost všech 

bratrů a sester. "Za běţných okolností věnujete jednu desetinu z celého svého příjmu z 

jakéhokoliv zdroje pro Boţí dílo."    
330) 

 

 
Adventisté po této konferenci přijali desátky jako Boţí zpŧsob k financování evangelizačního 

díla. Whiteová je také autorkou pětisvazkové knihy Drama věkŧ, ve které často vyučuje o desátcích, 

ve zmíněné knize píše:  

 

„Kristus potvrdil, ţe placení desátků je povinnost; ukázal však, ţe nemůţe být omluvou pro 

zanedbávání ostatních povinností.“ 
331)  

a na jiném místě píše: „Ani jediným slovem nebo 

Z 



skutkem nezmírnil Jeţíš povinnost člověka přinášet Bohu dary a oběti. Kristus sám dal 

všechny pokyny o desátcích a obětích.“ 
332)

  a jinde opět píše: „Dokud Bůh nepřestane ţehnat 

svým  dítkám, dotud trvá jejich povinnost vracet mu díl, na který má nárok.“ 
333)

 V Ústavě 

adventistŧ je psáno: „Zdrojem finančních příjmů církve jsou zejména: desátky, osobní dary a 

příspěvky členů.“ 
334) 

Desátky jsou dnes pevnou částí dogmatiky této církve.  

 

V protestantských církvích se desátky začali v USA vyučovat teprve po roce 1873. K jejich 

hlavním zvěstovatelŧm patřil presbyterián John W. Pratt, který přišel s dodnes fungujícím 

desátkovým  obviňováním křesťanŧ v eseji: „Smí člověk okrádat Boha?“  

V roce 1906 se v USA zformovalo letniční hnutí. To pro církev znovuobjevilo biblický dŧraz na 

mluvení jazyky. Hnutí bylo z počátku tvořeno křesťany z mnoha rŧzných církví (jeho zakladateli 

byli Charles F. Parham, metodistický kazatel a W. J. Seymour, novokřtěnecký pastor) a bylo proto 

otevřeno pro rŧzné praktiky, které si z nich bývalí členové přinesli. Stejně jako mormoni, adventisté 

a presbyteriáni začali také letniční odevzdávat desátky. Nepodařilo se jim však  z Nového zákona 

pro ně nalézt podporu, a tak museli z nouze převzít od katolické církve argumentaci s 

Abrahamovým desátkem. 
335)

 Toto starozákonní místo v Gn 14,20 spolu s Mal 3,8-10 patří mezi 

stěţejní body letničního prodesátkového učení.  

Letniční ani charismatické hnutí sice nezavedlo jejich povinné odvádění, ale uchýlilo se k účinné 

metodě soustavného vyučování o desátcích. Jejich členové se tak často setkávají s dŧrazem na 

desátky v kázáních svých pastorŧ a starších, před vybíráním sbírek, v církevních časopisech a v  

knihách charismatických učitelŧ. 

 Na ty křesťany, kteří by přiznali, ţe desátky neodvádějí,  je v mnoha sborech pohlíţeno jako na 

méně duchovní 
336)

 a jsou napomínáni, 
337)

 ţe ten, kdo desátky nedává je prokletý. 
338)

 Pokud 

některý křesťan začne aktivně veřejně hovořit proti desátkŧm, 
339)

 hrozí mu, ţe bude z některých 

charismatických církví exkomunikován. 
340) 

 

 

 
           Socha  Dia  na  Olympii,  kterou  Feidiás  zhotovil  z  desátku  kořisti  uloupené  Peršanŧm.  Rekonstrukci 

     sochy vyryl Philippe Galle v roce 1572, podle kresby Maartena van Heemskerckeho.  



V USA také vznikala hnutí i sekty, které k desátkŧm zaujaly odmítavý postoj. Jako například 

Svědkové Jehovovi, kteří vznikli pŧsobením Charlese Taze Russela v  roce 1870. Jsou známi 

především mnoha mylnými předpověďmi konce světa a nekřesťanským dŧrazem na jméno Jehova.                                                              

Jejich organizace oplývá  značným  finančním bohatstvím, které však svědkové nezískali z 

desátkŧ. 
341) 

 

Přestoţe dnes jiţ katolická církev desátky neţádá, lze se v ní setkat s  termínem desátkový 

rŧţenec. Katolíci totiţ hojně praktikují modlitbu rŧţence. Tuto pohanskou praxi převzatou z 

buddhismu a  islámu pro ně schválil roku 1569 papeţ Pius V.  

Jedná se vlastně o jakési počítadlo modliteb, při němţ je pouţíván provázek, na němţ je 

umístěno vţdy deset malých kuliček, po nich  následuje velká kulička a tak je tomu pětkrát u 

malého a patnáctkrát u velkého rŧţence po sobě. Těchto deset kuliček v rŧţenci je nazýváno 

desátkem.  

 

 

 

   
                                 Desátkový památník postavený v  roce 1935 ve vesnici Elmsett západně od 

                                 Ipswich  připomíná incident z roku  1934,  při němţ bylo majiteli pozemku, 

                                 který nedal desátky,  zabaven nábytek. Včetně dětské postýlky a přikrývek, 

                                 houfu dojnic atd. v ceně 1200 liber místo dluţných desátkŧ v hodnotě  385 

                                 liber. Foto: Bob Jones. 

 
 



 

 

 

 
                          Detail nápisu na desátkovém památníku. Foto: Keith Evans. 

 

 

 

 

Přičiněním některých amerických misionářŧ byly na počátku 20. století desátky znovu 

zvěstovány a také zavedeny i v několika evropských denominacích.  Z USA 
342)

 bylo zároveň 

importováno i nové image o desátcích. 
343)

  

Je v něm zamlčována více neţ tisíciletá špatná zkušenost Evropanŧ a za pomocí „pozitivních 

svědectví“ jsou desátky líčeny jako prostředek přinášející Boţí poţehnání.  

 

Poloţme si závěrem otázku: Co přinesly  křesťanské  desátky  lidstvu?  Naše odpověď je stručná: 

Nic dobrého. Chudí lidé byli díky nim ještě chudší a kněţí naopak nekřesťansky zbohatli; staly se 

také příčinou mnohých povstání, poprav, válek a masakrŧ. Nejsvětlejším momentem v historii 

desátkŧ se bezesporu stal den, kdy byly v mnoha zemích konečně zrušeny.  

 

V zájmu poznání historie desátkŧ jsme zmínili také některé tristní události. Byli jsme přitom 

puzeni upřímnou touhou napomoci k tomu, aby jiţ ţádný křesťan nebyl kvŧli desátkŧm 

perzekvován a aby se jiţ nikdy podobné události neopakovaly.  
 

Doufáme, ţe zmíněné příklady rané církve, valdenských, lollardŧ, husitŧ, Petra Chelčického, 

Jednoty bratrské, novokřtěncŧ, Plymouthských bratří a církví v Severní Americe před rokem 1873 

přispějí k tomu, aby byl nesouhlasný názor na desátky v některých církvích jiţ alespoň tolerován. 

 
 

 



DESÁTKY ŢIDŦ 

 
 této části naší studie se podíváme na současnou ţidovskou praxi desátkŧ. Není jistě ţádným 

tajemstvím, ţe ortodoxní ţidé stejně jako některé skupiny křesťanŧ, dnes praktikují desátky. 

Pokud bychom se však křesťanŧ zeptali na to, jak a komu  je ţidé odvádějí, setkali bychom se zcela 

jistě s mlčením. Většina  křesťanŧ totiţ má o této praxi jen velmi mlhavou představu.  

 

     Pojďme proto nyní společně poodhrnout závoj těchto neznámých skutečností. Pokusíme se 

přitom bez předsudkŧ zodpovědět několik zásadních otázek týkajících se dnešních ţidovských 

desátkŧ. Tyto otázky zní: 

 

Kolik rŧzných druhŧ desátkŧ dnes ţidé oddělují? 

Komu a kam je odvádějí  ? 

 

     Při hledání odpovědí na první otázku nalezneme odpověď ve výkladu sidry Korach: 

 

„Také levité jsou odměněni za svou věrnou sluţbu Bohu, dostanou 1/ 10 ze sklizně. Tóra říká 

dvakrát, ţe levité dostanou desátek (v. 21 a 24), neboť jsou dva aspekty daru:  1/ obdrţí 

desátek, aţ kdyţ ostatní skončí se všemi polními pracemi, jako odměnu za  práci, jiţ levité  

věnovali Boţí sluţbě     2/ obdrţí desátek náhradou za podíl v zemi. „kol-maaser - kaţdý 

desátek“ Tj. jen první desátek, který se bere z příslušné sklizně a připadne levitům. 

Nepřipadne jim druhý desátek,  oddělený  aţ  po  oddělení  levijského desátku, který se jí v 

Jeruzalémě v rituální čistotě (Dt 14:22-27), ani desátek chudých (Dt 26:12). 

    Raši- Kdyţ Tóra nazývá levitský desátek truma- tj. stejně jako dar kohanim- říká nám, ţe 

levitský desátek se podobá truma v tom, ţe jej levité nesmí uţívat, dokud z něj neoddělí 

desátek pro kohanim (desátek z desátku); do té doby se na levitský desátek pohlíţí, jakoby 

byl smíšen s truma. Tento desátek z desátku má status truma, tj. smí jej jíst pouze kohanim a 

musí být drţen ve stavu  rituální čistoty.“ 
344)

 

 

     V citovaném výkladu vidíme, ţe ţidé  rozlišují nejméně čtyři druhy desátkŧ: 

 

1) První desátek pro levity. 

2) Druhý desátek, který se jí v Jeruzalémě. 

3) Třetí desátek - desátky pro chudé. 

4) Desátky pro kohanim (desátek z desátkŧ pro kněze-potomka Árona). 

   

     Je zřejmé, ţe toto ţidovské pojetí desátkŧ je zcela v souladu s učením o desátcích tak, jak je 

nalézáme v Bibli. Aţ do této chvíle bylo toto pojetí desátkŧ také více biblické neţ současné učení o 

desátcích tak, jak je vyučováno v některých křesťanských církvích. Podívejme se dále, na to, jak 

dnes ţidé na desátky nahlíţí: 

 

 

„Raši- Smí se jíst, i kdyby byl znečištěn tím, ţe byl přinesen  na hřbitov,  protoţe  se 

nevyţaduje,  aby levitský desátek byl ve stavu rituální čistoty. Or HaChajim- Desátek nemá 

ţádnou svatost, protoţe je  to  „mzda  za  vaši  sluţbu“,  tj. ať  levité  povaţují desátek za  

svůj plat a plat za sluţbu není svatý.“ 
 345) 

 

    Ţidé tedy na rozdíl od některých současných křesťanŧ  desátky určené pro levity povaţují pouze 

za plat, který není svatý. Ţidovští rabíni se jiţ v prŧběhu uplynulých tisíciletí museli vyrovnat s 

několika zásadními problémy, bez jejichţ vyřešení by nemohli desátky dnes vŧbec praktikovat. 

  

V 



    V době po vzniku Mojţíšova zákona totiţ ţidé měli v Jeruzalémě chrám. Měli také levitské 

kněţí. Po zničení chrámu a  rozptýlení Izraele se ţidé s Mojţíšovým zákonem v rukou ocitli ve 

svízelné situaci, kdy neměli: 

 

1) Chrám 

2) Rituálně čisté kněţí. 

3) Ztratili moţnost očistit se v chrámě 

 

     Jak si s těmito problémy ţidé poradili, komu a kam tedy desátky dnes dávají? Při hledání 

odpovědi na tuto otázku budeme opět citovat z výkladu sidry Korach, kde je napsané, ţe desátky 

ţidé dělí na: 

 

1/ Truma gdola- desátek pro kohanim. Dnes (kdy není  Chrám ani  rituálně čistí kohanim)  

jej oddělíme, ale nedáme, většinou se zakope. 

2/ Maaser rišon- první desátek- pro leviho. Dnes  jej  oddělíme  a můţeme  jej  dát    levitovi,  

pokud nějakého známe a víme jistě, ţe je levi - nejsme-li jistí  nebo  v našem  dosahu  ţádný  

levita  není, můţeme jej sníst. Z tohoto desátku oddělíme ještě desátek  pro  kohena -  truma  

maaser,  tj.  desátek z desátku, to co by oddělil levita ze svého desátku a dal kohenovi 

(zakope se či vyhodí) Pokud  neznáme levitu a nedáme maaser rišon, oddělíme z toho 1/10 a 

zbylých 9/10 pouţijeme na maaser šeni nebo na desátek pro chudé.  

3/ Maaser šeni - druhý desátek- dává se 1.,2., 4.,5. rok.  Dnes  se  oddělí  symbolicky. Dříve  

se  s ním muselo do Jeruzaléma, kde se snědl v rituální čistotě a bylo-li  obtíţné  ho  tam  

nést,  vyměnil  se  za  peníze, s těmi se šlo do Jeruzaléma, kde se za ně koupilo jídlo a snědlo 

v rituální čistotě. To dnes nejde, protoţe nejsme rituálně čistí; nesmíme jej znesvětit, 

vykoupíme tedy jeho  svatost  za  minci.  Jeţto  svatost  nyní přešla  na minci, nelze si za ni 

nic koupit ani s ní nic dělat - zničí se. Ve  3.  a  6.  roce  je  to  desátek  pro  chudé  a  dá  se  

potřebným lidem. 
346)

 

 

 

 

  
                           LMLK  pečetě  (podle čtyř  hebrejských  písmen,  které jsou  na  pečeti  vţdy  uvedeny.  

                           Lamed Mem Lamed Kaf - přeloţeno "náleţející králi")  představují jeden  z  nejstarších 

                           dŧkazŧ  o odvádění  desátkŧ  v  okolí Jeruzaléma. Tyto pečetě  z  doby krále Chizkijáše 

                           (700 let před Kristem) jsou na mnoha nalezených nádobách.  Historikové se  domnívají, 

                           ţe jimi byly označeny nádoby s desátky,  které král v  Jeruzalémě shromaţďoval. Foto: 

                           Funhistory. 

 



     Z uvedeného výkladu je zřejmé, ţe ortodoxní ţidé v Izraeli dnes své desátky oddělí a pak je 

mohou: 

 

1) Zakopat do země 

2) Dát je levitovi ( pokud mají to štěstí a nějakého znají ) 

3) Dát je chudým lidem 

4) Sami je sníst 

5) Vykoupit je za minci, kterou pak zahodí.  

 

     Tyto překvapující závěry však přes všechnu exotičnost obsahují ve svém jádru mnohem více 

upřímnosti, neţ učení o tzv. křesťanských desátcích. Ţidé totiţ vŧbec nezastírají, ţe je zde velký 

problém týkající se neexistence chrámu a kněţí a hledají z něj alespoň nějaké  logické východisko. 

Naproti tomu zastánci křesťanských desátkŧ se snaţí Mojţíšŧv desátkový zákon naroubovat do 

křesťanství a přitom ještě pokrytecky předstírají, ţe problém absence chrámu a levitských kněţí je 

triviální. V jejich představách jsou totiţ novozákonní kazatelé dnes duchovními levity a duchovním 

chrámem je církev. Vŧbec jim nevadí, ţe toto pojetí křesťanských desátkŧ nemá vŧbec ţádnou 

oporu v Písmu. A uţ vŧbec se neobtěţují s vysvětlením, proč tolik baţí pouze po hmotných 

desátcích a neţádají místo nich od křesťanŧ pouze desátky duchovní.   

     Otázkou na závěr této kapitoly pak zŧstává, jak dlouho by nějaký křesťan mohl být členem 

desátkujícího sboru, pokud by inspirován ortodoxními ţidy veřejně před sborem prohlásil, ţe bude 

dávat desátky jiţ jen tak, ţe je zakope do země, dá je pouze skutečným ţidovským levitŧm, nebo 

chudým. Sám své desátky sní anebo je zahodí. Domnívám se, ţe ač by jednal zcela v souladu 

s učením dnešních rabínŧ, byl by z církve okamţitě exkomunikován. 

 

 

 
                                         Desátková tabule ze  17. století se soupisem  plátcŧ  desátkŧ v  domě 

                                         biskupa Cadize ve Španělsku. Foto: Caleteron. 



POŢEHNÁNÍ NEBO KLETBA? 

 
ěkteří kazatelé se dnes v církvích, které akceptují desátky uchylují k tvrzení, ţe dávání desátkŧ 

přináší poţehnání do ţivota těch, kteří je praktikují. Například zastánce desátkŧ Avanzini říká: 

 

„Prohlašuji v autoritě Boţího slova a v  souladu s tím, co vidím od jednoho konce světa aţ 

ke druhému, ţe na tebe bude vylito hojné materiální, poţehnání nebeskými okny, která 

otevřely desátky, které jsi zaplatil.“ 
 347)

 

 

     Na druhé straně existují kazatelé, kteří tvrdí, ţe desátky jsou jen skutkem Mojţíšova zákona, 

který přináší naopak pouze kletbu do ţivota těch, kteří se je pokoušejí praktikovat. Například Moore 

píše: 

 

„Desátky přivádějí věřící zpět pod zákon a pod jeho prokletí.“
  348)

. 

 

     Dále je moţno se rovněţ setkat s upřímným přiznáním od zastánce desátkŧ Avanziniho:  

 

„Mnoho křesťanů je placením desátků frustrováno, protoţe mají za  to,  ţe to zkusili, ale 

nefungovalo to.“ 
349)

 „Za dobu více neţ dvaceti pěti let mé sluţby za mnou přišlo bezpočet 

zklamaných lidí, kteří věrně platí desátky, abych jim vysvětlil, proč v jejich ţivotech „desátky 

nefungují“.
 350)

 

 

    Rovněţ Moore si povšiml zaráţejících skutečností v ţivotech desátkujících křesťanŧ: 

 

„Vidíme také mnoho křesťanů, platících desátky, jak se topí v dluzích a mnozí z nich ţijí v 

chudobě….“ „A přece, mezi těmi, kteří chodili do církve a dávali desátky, byly nemoci a 

nehody stejně tak (v některých případech ještě víc) jako mezi těmi, kteří desátky nedávali. 

Nemoc je zvlášť zmíněna jako projev prokletí v Deut. 28….“ „Během let naší zkušenosti 

jsme zjistili, ţe v  těch církvích, které zdůrazňují potřebu dávání desátků, je neuvěřitelné 

mnoţství nemocí, chorob a různých druhů bolesti…..“ „Jinému staršímu páru byla jiţ ze 

zvyku přidělena zodpovědnost  promlouvat ke shromáţdění ohledně desátků a přece se 

jednalo o lidi, kteří byli těmi nejvíce nemocnými lidmi, které jsme vůbec znali.“
 351)

 

 

    Tato tvrzení Avanziniho i Mooreho jakoby zdánlivě dávala za pravdu názoru Mooreho, ţe dávání 

desátkŧ nepřináší poţehnání, ale spíše prokletí do ţivota těch, kteří je dávají.  

 

Máme zde tedy dvě zcela protikladná tvrzení, která ve stručnosti říkají: 

 

1. Dávání desátkŧ přináší Boţí poţehnání těm křesťanŧm, kteří je praktikují 

2. Dávání desátkŧ svolává Boţí kletbu na ty křesťany, kteří je praktikují. 

 

Které z těchto tvrzení je tedy pravdivé? 

  

     Při zkoumání této otázky se krátce podíváme na někdy tabuizované téma, a sice na odvrácenou 

tvář ţivota a činnosti některých známých křesťanŧ i křesťanských organizací, kteří zastávali teorii 

prosperity a desátky horlivě praktikovali. Budeme přitom hledat odpověď na otázku, zda se v jejich 

ţivotech skutečně projevilo Boţí poţehnání anebo spíše kletba kvŧli dávání desátkŧ.  

 

     Prvním z nich je Jimmy Lee Swaggart (nar. 1935)  Letniční kazatel, jeden z prŧkopníkŧ 

televizního kazatelství. Horlivý zastánce desátkŧ.  Jeho televizní kázání na 78 televizních kanálech 

sledovalo přes 8 milionŧ lidí v USA a 500 milionŧ  lidí ve 104 zemích na celém světě. Jeho sluţba 

byla poskvrněna, kdyţ byl dvakrát přistiţen, jak se schází s prostitutkami. 

 N 



 

 

 

                                   V  Athénském muzeu  na  Agoře je  vystavena  „Stéla demokracie“  z  roku 337 před 

                            Kristem.  V nápise pod  reliéfem je  mimo jiné  psáno: „jeho majetek ať je zabaven a 

                            desátek připadne bohyni.“  Foto: Marsyas. 

 
                                                                    

 

 

     Jim Whittington (nar. 1941), známý televizní kazatel. Propagátor desátkŧ. Strávil nakonec 

deset let ve vězení za krádeţ 848 532 dolarŧ a praní špinavých peněz. Byl čtyřikrát ţenatý. 

 

     Ted Arthur Haggard (nar. 1956), americký evangelický kazatel, nadšený obhájce desátkŧ a 

pastor New Life Church, vedoucí Národní asociace Evangelíkŧ (NAE). Bylo prokázáno ţe měl 

homosexuální poměr a bral drogy. 



     Kent Hovind (nar. 1953), horlivý desátkový zastánce. Baptistický kreacionista. Pořadatel 

mnoha rozhlasových i televizních přednášek po celých Státech. Od roku 2006 si odpykává 

desetileté vězení za 58 federálních zločinŧ a daňových deliktŧ. 

 

     Jim Orsen Bakker (nar. 1940), americký televizní evangelista a dynamický desátkový kazatel. 

Týdně vydělával na svých televizních show milion dolarŧ. Měl vybudovánu satelitní síť, která 

vysílala po celých Státech 24 hodin denně. V roce 1987 vyplavaly na povrch účetní nesrovnalosti a 

sexuální skandál. Následoval v roce 1992 rozvod s manţelkou. Za finanční podvody byl následně 

odsouzen ke 45 letŧm vězení, které mu nakonec po několika odvoláních bylo sníţeno na 8 let 

vězení. Ve vězení se zřekl teologie prosperity, kterou předtím kázal a přiznal, ţe tato zvěst nebyla v 

souladu s poselstvím Bible. 

 

     Oral Roberts (nar.1918), Jeden z nejznámějších letničních televizních kazatelŧ a hlasatel 

desátkŧ. Proslul v roce 2004 výrokem, ţe Bůh mu ukázal, ţe druhý příchod Kristův je zpoţděn a 

zablokován kvůli zadluţení Boţího lidu a také kvůli tomu, ţe většina z nich není věrná v dávání 

desátků. Po většinu ţivota byl Roberts stíhán tragédiemi. Například jeho dcera Rebecca Nash 

zemřela s manţelem v roce 1977 při zřícení letadla. Syn Ronald spáchal v roce1982 sebevraţdu, 

další syn Richard musel odstoupit z předsednictví Oral Roberts Univerzity pro podezření, ţe zneuţil  

finanční prostředky školy. 

 

     Lonnie Frisbee (1949-1993), letniční kazatel, čelní představitel hnutí Jesus Freak, které 

ovlivňovalo masy mladých lidí v USA. V roce 1973 se s ním rozvedla manţelka Cínie. Později byla 

odhalena jeho homosexualita. Zemřel na AIDS. 

 

     Frank Houston (1926-2004), letniční pastor z Církve Boţí na Novém Zélandě a Austrálii. 

Slouţil zde více neţ dvacet let ve vedoucích funkcích, pak bylo ale odhaleno, ţe sexuálně zneuţíval 

členky shromáţdění.  Po tomto odhalení rezignoval ze všech funkcí. 

 

     David Yonggi Cho (nar.1936), korejský vedoucí největšího církevního sboru na světě s 

letničním zaměřením s 830 000 členŧ. Zapálený zastánce desátkového učení. V roce 2003 byl 

obviněn ţenou Chung Gui-Sun, ţe s ní měl poměr v jednom paříţském hotelu. 

 

     Paul Franklin Crouch (nar.1934), prezident největší křesťanské vysílací sítě TBN, která má 

dosah do  100 000 000 domácností  na  světě.  Syn  letničního misionáře.  Byl  obviněn z 

homosexuálního setkání s jedním ze zaměstnancŧ TBN. Nakonec unikl soudnímu líčení pouze tím, 

ţe se mu podařilo dosáhnout mimosoudního vyrovnání za 425 000 dolarŧ. 

 

     Aimee Semple McPherson(1890 - 1944) pořádala veliká evangelizační taţení po Evropě, Číně 

a USA.  V Hong Kongu jí v roce 1910 zemřel manţel na úplavici. Její druhý manţel se s ní v roce 

1921 rozvedl. Cestovala po Spojených státech jako letniční kazatelka a propagátorka desátkŧ. 

Proslula také sexuálními skandály s K.G.Ormistonem a M.Berlem. 27. září 1944 byla nalezena 

v hotelovém pokoji mrtvá, zřejmě po předávkování sedativy. 

 

Earl Paulk (nar.1927), zakladatel církve Chapel Hill Harvester s letničním zaměřením a dŧrazem 

na desátky. Byl usvědčen z několika sexuálních afér s členkami sboru. 

 

     Todd Bentley (nar.1976), kanadský evangelista z charismatického hnutí, zastánce desátkové 

koncepce. Je znám mnoha údajnými zázračnými uzdraveními na jeho evangelizačních 

shromáţděních. V roce 2008 se rozešel s manţelkou Shonnah, kvŧli svému nezdravému vztahu k 

jiné ţeně. 

 



 
                                                    Votivní kámen z  Leucopretra v Kalábrii z 5.-4. stol. 

                                                    před  Kristem  má  vytesán nápis:  "Bohyni  desátek  

                                                    od Kleainetose syna Nikomachose."  Kresba: DOK. 

 

 

 

     Richard Roberts (nar.1948), syn Orala Robertse. Letniční televizní evangelista, bývalý 

prezident ORU univerzity. V roce 1979 se rozvedl se svou manţelkou Patti. Byl ţalován za 

zneuţívání finančních prostředkŧ  na univerzitě. To vedlo k jeho rezignaci v roce 2007. S druhou 

manţelkou Lindsay měli syna, který zemřel 36 hodin po porodu. 

 

     Je zde třeba dále zmínit křesťanský prŧmyslový holding Harris Pine Mills vedený desátkujícími 

adventisty. Tato Oregonská korporace s dřevěnými výrobky s roční trţbou 50 milionŧ dolarŧ, která 

zaměstnávala převáţně adventisty, skončila bankrotem. 

 

     A nakonec si připomeňme výkladní skříň adventistického zdravotnictví - Boston Regional 

Medical Center, které rovněţ z finančních dŧvodŧ zaniklo. 

     Jak jsme viděli, ţivoty a činnost zmíněných křesťanŧ a křesťanských organizací  si Bŧh pouţil  

v určitém období k šíření svého evangelia. Tito křesťané akceptovali tzv. křesťanské desátky, a 

přesto jejich ţivoty nebyly nakonec poţehnané, tedy plné Boţího úspěchu. Neboť v jejich ţivotech 

došlo k mnoha rozvodŧm, daňovým podvodŧm, sexuálním skandálŧm, nejasným úmrtím, 

bankrotŧm, homosexualitě a úmrtí na AIDS.  

     Vidíme tedy, ţe praktikování tzv. křesťanských desátkŧ zjevně nepřináší očekávané Boţí 

poţehnání do ţivota těch, kteří je dávají. 

 

     Zkusme se tedy dále zamyslet nad druhým tvrzením. Byly snad tragické události, které tito 

křesťané proţívali, dŧsledkem starozákonní kletby kvŧli tomu, ţe tito křesťané dávali desátky a 

vraceli se tím pod jho zákona?  

 

     Naše odpověď je zde opět negativní. Nedobré události, které tito křesťané proţívali, nebyly 

dŧsledkem Boţí kletby kvŧli dávání desátkŧ. Jak dále uvidíme v druhé části této knihy, nemají totiţ 

tzv. křesťanské desátky kromě názvu “desátky“ a procentuální výše s Biblickou koncepcí desátkŧ 

vŧbec nic společného.  

     Tragické události v ţivotech těchto křesťanŧ byly tedy často pouze výslednicí skutečnosti, ţe ve 

svých ţivotech vţdy nenásledovali celým srdcem Spasitele Jeţíše Krista.  



     Docházíme proto u obou tvrzení ke stejnému závěru: Protoţe dnešní tzv. křesťanské desátky 

nejsou biblickými desátky, je naprosto iracionální chtít dosáhnout Boţího poţehnání či očekávat 

kletbu v ţivotech těch, kteří tuto křesťanskou daň dávají či nedávají. Nejlépe tuto skutečnost 

vystihuje a shrnuje výrok, který kdosi řekl: „Biblické výsledky dosáhneme pouze Biblickými 

metodami.“ 

 

     Přesto je třeba poznamenat, ţe dávání tzv. křesťanských desátkŧ mŧţe přinést do ţivota 

křesťanŧ: vinu, 
352)

 zklamání, 
353) 354)

 strach, 
355)

 
356)

  chudobu, 
357)  358)

 zadluţenost, 
359)

 
360) 

a ztrátu 

bydlení. 
361)

 

 

 

 
                                 Jedna  ze dvou  Caryatid  ze  vstupu  do  desátkové  pokladnice  ostrova  Sifnos 

                                 v Delfách.  Asi z roku 525 před Kristem. Muzeum v Delfách. Foto: Rice Bear. 

 

 



II. ČÁST - DESÁTKY V BIBLI 
 

 

e třeba, aby křesťané dávali desátky ? Nebyly desátky zrušeny s ţidovským Mojţíšovým 

zákonem ? Tyto a podobné otázky si kladlo v dějinách mnoho lidí. V této části naší knihy se je 

pokusíme zodpovědět na základě Bible. Nejdříve si je třeba ujasnit, ţe celou historii lidstva 

rozdělujeme v souladu se zvěstí Bible na tři hlavní dispenzace. Jde o tato období: 

 

 Období před vydáním Mojţíšova zákona (Ř 5,13).  

 Období Mojţíšova zákona (J 1,17). 

 Období milosti (J 1,17). 

 

Nyní se jiţ podíváme na stránky Bible a budeme zkoumat, jaké místo zaujímají desátky v těchto 

obdobích. 

 

 

OBDOBÍ PŘED VYDÁNÍM ZÁKONA 
 

 

 období před vydáním Mojţíšova zákona nacházíme v Bibli dvě zmínky o dávání desátkŧ. 

První je zapsána v Gn 14,20: „Tehdy mu dal Abram desátek ze všeho.“ Abram (později 

přejmenován na Abraham) po vítězství nad čtyřmi králi se setkal s Malkísedekem, který byl král 

Sálemu a kněz Boţí. (Tato událost je zapsána také v Ţd 7. kapitole.) Jaké závěry mŧţeme z těchto 

míst učinit ?: 

 

 Abraham  dal  desátek z  kořistí v  bitvě  (Ţd 7,4).  Nebyl to tedy desátek z jeho úrody nebo 

majetku ani z úrody svaté zaslíbené země. Tento desátek neměl se svatým desátkem, tak jak 

jej přikázal Bŧh v Mojţíšově zákoně kromě procentuální výše, vŧbec nic společného. 

 Abraham  dal  desátek  knězi, který  nebyl  z  levitŧ. Levité ještě neţili. 

 Abraham dal desátek jednou, nikde není napsáno, ţe by desátky dával i po tomto setkání. 

 Abraham  dal  desátek z celé kořisti,  pravděpodobně  tedy i  z  ţen  a  lidu (Gn  14, 16).  
362)  

( Kořist z lidí se také obětovala Bohu viz Nu 31,40.) 

 Abraham byl knězem a hlavou rodinného kmene a proto sám obětoval (Gn 12,7 13,4 15,9). 

Nepotřeboval proto pro přístup k Bohu ţádného jiného kněze nebo prostředníka. 

 Malkísedek  byl  větší  neţ  patriarcha  Abraham (Ţd 7,7 byl král i kněz), nebyl však jeho 

duchovní autoritou, více se jiţ nesetkali. 

 Abraham nikoho neučil, nikomu nepřikázal ani po nikom neţádal, aby dával desátky.  

 Abraham neřekl, ţe by desátky měly být dávány křesťanským apoštolŧm, kazatelŧm nebo 

starším. 

 Abraham nedal jenom desátek, ale také před Bohem přísahal (Gn 14,22-24), ţe navíc daleko 

větší díl z loupeţe (zřejmě téměř 90 %)  dá bezboţnému králi Sodomy. 

 Bŧh Abrahamovu koncepci desátkŧ z loupeţe v Zákoně zcela zavrhnul. Určil, ţe po vítězné 

bitvě má být kněţím a levitŧm odvedeno pouze 1%  z loupeţe. (Nu 31,25-47) 

 Abraham dáním desátku následoval učení svého otce Teracha, o němţ čteme v Joz 24,2 : 

„Vaši otcové, Terach, otec Abrahamův a otec Náchorův, sídlili odedávna za řekou Eufratem 

a slouţili jiným bohům.“ Vidíme, ţe Terach byl aktivní ve sluţbě jiným bohŧm, ke které 

patřilo také přinášení obětí a desátkŧ z loupeţe ve válkách. 

 

K motivŧm proč Abram dal desátek z kořisti říká profesor Sayce:  

 

„Obětování desátků nebyla nová věc. Ve svém Babylonském domově musel Abram být dobře 

seznámen s touto praxí. Babylonské klínové nápisy se o nich často zmiňují. Dávno před věkem 

J 

V 



semitů a chaldejců byly velké Babylonské chrámy udrţovány desátky, které byli vybírány od 

vládců a rolníků. V Britském museu je mnoho tabulek s předpisy pro platiče desátků na     

velký chrám boha Slunce v Sipparu, v době Nabuchodonozora a jeho následovníků.“ 
363) 

 

 
                            Památník desátkové války v  anglickém Suffolku.  Farmáři  si  koupili kousek 

                            země a  postavili na něm památník jako varovný prst vztyčený k církvi.  

 

 
                                  Detail nápisu na památníku desátkové války. Obě fota: Keith Evans. 



Vidíme tedy, ţe v Babylónii byly desátky obětované pohanským bohŧm v Abrahamově době jiţ 

široce rozšířenou a zaţitou praxí. Někteří historici proto povaţují Abramŧv desátek za součást 

jakéhosi kulturního zavazadla, které si z Mezopotámie Abram přinesl.  

 

V centru biblického záznamu  překvapivě není setkání Abrahama s Melchisedechem, ale setkání 

Abrahama s králem Sodomy. Zatímco Písmo nám neříká ani jedno jediné slovo, které řekl Abraham 

Melchisedechovi ( zaznamenává nám pouze slova poţehnání od Melchisedecha), tak nám doslovně 

a detailně popisuje celý rozhovor Abrahama se Sodomským králem. Všimněte si také mnohdy 

zamlčovaného faktu, ţe Abraham dal  králi bezboţné pohanské Sodomy celý zbytek z loupeţe, tedy 

téměř 90 procent lupu. Pokud  bychom vycházeli z předpokladu, ţe centrem příběhu je zde setkání 

Abrahama s Melchisedechem, potom bychom také právem očekávali zcela opačný prŧběh události, 

tedy detailní zápis rozhovoru Abrahama s Melchisedechem a obětování 90% loupeţe Boţímu knězi. 

To se zde však nestalo.  

Král Sodomy tak po setkání s Abrahamem odchází obtěţkán téměř 90% dílem z loupeţe, kterou 

mu daroval Abraham.  Mojţíš v Písmu  tomuto setkání věnoval hned 5 veršŧ. Melchisedech odchází 

jen s hubenými deseti procenty loupeţe, které mu Abraham věnoval a Písmo se o jejich setkání 

zmiňuje jen ve třech verších. Pokud by tento příběh měl být inspirací či něčím závazným pro 

křesťany (tak jak se pokoušejí vyvozovat někteří kazatelé v případě Abrahamova desátku), potom 

by bylo také zcela Biblické tvrzení, ţe křesťané mají 90% ze svého výdělku darovat bezboţným 

sodomským vŧdcŧm tohoto světa. Stejně jako Abrahamŧv dar 90% z loupeţe bezboţnému 

Sodomskému králi nemŧţe být inspirací pro křesťany, tak podobně ani dar 10% z loupeţe knězi bez 

rodokmene nemŧţe být inspirací k následování pro křesťany. 
 

V souvislosti s touto událostí se dnes lze setkat s tvrzením některých křesťanŧ: „Abraham i 

Jákob proţili Boţí hmotné poţehnání jako výsledek dávání desátků.“ 
364)

 Tento názor však Bible 

nepodporuje, protoţe je v ní napsáno, ţe Abraham byl hmotně  poţehnaný  dříve,  neţ  dal  desátek  

Malkísedekovi (Gn 13,2.6.14 -17). 

Druhá zmínka v Gn 28,22 je spojena s Jákobem, který se v Bét-el setkal s Bohem a slíbil mu:  

„A ze všeho co mi dáš, odvedu ti poctivě desátky.“  Jákob v Bét-elu učinil slib. Existují dva druhy 

slibŧ. Nepodmíněné a podmíněné. Při nepodmíněném slibu slibující říká, co jistě učiní bez ohledu 

na to, jaké budou okolnosti. Při podmíněném slibu slibující říká, co jistě učiní, budou-li nejprve 

splněny podmínky, které jasně stanovil. Jákob v Bét-elu učinil podmíněný slib. Podmínky slibu 

zněly: 

 

1) Bude-li Bŧh se mnou 

2) Bude-li mě střeţit na cestě, na niţ jsem se vydal 

3) Dá-li mi chléb k jídlu a šat k odívání a navrátím-li se v pokoji do domu svého otce.  

 

    Na základě splnění těchto tří podmínek Jákob slíbil Bohu učinit hned tři věci: 

 

      1)  Bude mi Hospodin Bohem. 

      2)  Tento kámen, který jsem postavil jako posvátný sloup, stane se domem Boţím. 

      3)  A ze všeho co mi dáš, odvedu ti poctivě desátky. 

 

 Na základě logického rozboru tohoto slibu mŧţeme také učinit tyto závěry: 

 

1)  Jákob slíbil, ţe učiní Hospodina svým Bohem. 

2) V Bét-el dosud nebyl Dŧm Boţí. 

3) Jákob před svým slibem neodvedl ţádný desátek Hospodinu.  

4) Podmínky slibu stanovil Jákob a nikoliv Bŧh. 

5) Jákob slíbil, ţe bude dŧm Boţí v Bét-el. 

6) Jákob slíbil desátek Bohu, který dosud nebyl jeho Bohem. 

7) Bŧh po Jákobovi neţádal, ať se Bét-el stane domem Boţím. 

8) Bŧh po Jákobovi neţádal ţádný desátek. 

 



 
            Církevní sýpka na desátky ve švédském Älvdalen z roku 1285. Foto: T. Axelson. 
 

 

    Pokud se podíváme na Jákobŧv ţivot, tak jak je popsán v Gn 29-35 kapitolách, zjistíme, ţe Bŧh 

zcela splnil tyto Jákobovy podmínky : 

 

      1) Bŧh byl s Jákobem. Gn 31,5.42 

      2) Ochraňoval ho na cestě. Gn 32,10 

      3) Dal mu chléb k jídlu a šat k odívání. Gn 30,43  32,10  33,11 

      4) Navrátil se v pokoji do své země. Gn 32,9-12 

 

    Jákob si tohoto splnění svých podmínek byl jistě vědom a je moţno předpokládat, ţe jiţ 

v Rovinách Aramských měl Hospodina za svého Boha. ( viz Gn 31,7.42   32,9   35,3. z Lábanových 

slov je moţno usuzovat, ţe Jákob mu často hovořil o Hospodinu jako o svém Bohu Gn 30,27 31,29 

a Písmo nám také říká, ţe Jákob hovořil ke svým ţenám o Hospodinu Gn 29,32.33.35  30,24 31,5). 

    Po návratu z Rovin Aramských však náhle Jákob vŧbec nepospíchá, aby splnil svŧj slib. Nedělá 

nic pro to, aby byl dŧm Boţí v Bét-el ani neobětuje ţádné desátky. Místo toho jde bydlit do Sukótu. 

Bŧh jej za to však vŧbec nekárá. Je proto moţné se domnívat, ţe pro Boha byla především dŧleţitá 

skutečnost, ţe Jákob jiţ fakticky splnil první část svého slibu, kdy slíbil, ţe Hospodin bude jeho 

Bohem. Další části slibu -  Boţí dŧm v Bét-el a obětování desátkŧ  jiţ zřejmě v Boţích očích 

neměly v té době takovou naléhavost, aby je Bŧh Jákobovi znovu připomínal. Navíc je zřejmé, ţe 

se Jákob nikdy nesetkal s tajemným Malkísedekem a levité, kteří by slouţili Bohu a přijímali 

desátky tehdy ještě nebyli. A také Chrám kde by kněţí a levité slouţili Bohu ještě vŧbec nebyl na 

pořadu dne.  

    Bŧh však přesto po  nějaké době znovu přichází k  Jákobovi a  připomíná mu  jejich první setkání 

    v Bét-elu a v Gn 35,1 mu přikazuje: „Vstaň a vystup do Bét-elu, usaď se tam a udělej tam oltář 

Bohu, který se ti ukázal, kdyţ jsi prchal před svým bratrem Ezauem.“ Všimněme si, ţe Bŧh 

Jákobovi vŧbec nepřipomíná jeho slib, ţe v Bét-elu bude Dŧm Boţí a ţe Bohu dá desátky a místo 



toho po něm ţádá pouze,  aby v Bét-elu postavil oltář. Dále v Písmu čteme, ţe Jákob uposlechl 

Boha, vstoupil do Bét-elu a postavil tam oltář. Nic víc Bŧh po Jákobovi neţádal, proto zde také 

nečteme nic o tom, ţe by Jákob na tomto oltáři něco obětoval, ani nečteme, ţe by zde obětoval 

desátky (desátky se ale samozřejmě neobětovaly na oltáři)  

    Teprve několik století po smrti Jákoba Bŧh sám hovoří o desátcích v Lv. 27,30 a zařazuje desátky 

hned vedle příkazŧ  týkajících se slibŧ. Jako by zde Bŧh chtěl  připomenout, ţe nezapomněl na 

desátkový slib Jákoba a Jákobovým potomkŧm dává jasné příkazy o tom, jak mají desátky odvádět.   

    Z celého příběhu tak lze učinit závěr, ţe Jákob svým slibem Boţího domu v Bét-elu a odvedení 

desátkŧ hovořil o věcech, které se v plnosti uskutečnily teprve v době Mojţíšova zákona, kdy byl 

postaven skutečný Boţí dŧm v Jeruzalémě, a potomci Jákoba odváděli desátky levitským kněţím. 

        

    O Jákobovi je v souvislosti s desátky také kázáno: „všechny jeho potřeby byly uspokojeny. Proč ? 

Pro jeho věrnost v placení desátků.“ 
365) 

Jákob je zde vydáván za příklad toho, jak Bŧh ţehná kvŧli 

dávání desátkŧ. Podívejme se však nyní na to, co sám Jákob říká o svém ţivotě v Gn 31,40 „Ve dne 

mne suţovalo vedro a v noci chlad. Spánek prchal od mých očí.“ a ve verši 42:  „Bůh viděl mou 

trýzeň a námahu mých rukou…“ A na sklonku svého ţivota říká: „Léta mého ţivota byla nečetná a 

zlá, nedosáhla let ţivota mých otců…“ Gn 47,9 Vídíme tedy, ţe sám Jákob zde jednoznačně hodnotí 

svŧj ţivot jako plný trýzně a zlý - tedy neúspěšný.  

    Tato Jákobova slova jsou tvrdou ranou všem současným teoriím o tom, jak Bŧh ţehnal Jákobovi 

kvŧli desátkŧm. Je zde třeba také upozornit na jeden klíčový fakt, který mnoha kazatelŧm 

v desátkovém zápalu zcela unikl. Za ţivota Abrahama a Jákoba nebyly totiţ desátky spojeny vŧbec 

s ţádným Boţím příkazem a tedy ani poţehnáním. Bŧh totiţ o poţehnání z dávání desátkŧ bude 

hovořit poprvé aţ ústy Mojţíše, který se měl narodit aţ téměř za 400 let. Není zde tedy ţádný 

Biblický dŧvod, proč by měl Bŧh pro desátky Abrahamovi a Jákobovi ţehnat. Jákobŧv negativní 

pohled na svŧj ţivot tak zcela logicky dokazuje, ţe Jákob vŧbec neočekával a ani neviděl ţádné 

poţehnání z desátku, který jednou slíbil dát, a o který ho Bŧh nikdy neţádal.   

     Pokud bychom přistoupili na myšlenku, ţe Jákob desátek skutečně dal, objeví se spousta otázek: 

Dal je levitŧm? Ne, levité nebyli. Dal je do chrámu? Ne, chrám neexistoval. Dal je církvi? Ne, 

církev nebyla. Dal je přímo Bohu? Ne, Boha nikdy nikdo neviděl. Dal je andělŧm? Ne, andělé je 

nepotřebují. Dal je misionáři? Ne, misionáři nebyli. Nakonec po vyloučení všech skupin příjemcŧ 

desátkŧ nám zŧstane  pouze jediná, která v té době existovala a kterou Bŧh později v zákoně určil 

jako příjemce desátkŧ. Byli to cizinci, sirotci a vdovy. Pokud tedy Jákob své desátky někomu dal, 

měl jedinou moţnost. Dát je cizincŧm, sirotkŧm a vdovám. 

U biblického textu v Gn 28,22 se zamysleme dále nad tvrzením křesťanŧ, ţe u Jákoba: „Znovu 

nalézáme placení desátků“ 
366)

 Pouţité slovo „placení“ vytváří dojem, ţe Jákob dal Bohu peníze. 

(Viz téţ podobné tvrzení o Abrahamovi: „Abychom byli dítkami Abrahamovými, musíme kráčet ve 

šlépějích Abrahamovy víry a ta zahrnuje nakládání s našimi penězi stejným způsobem, jako 

Abraham nakládal se svými penězi.“ 
367)

 ) Z čeho tedy Jákob mohl oddělit desátek ? Odpověď 

nalezneme v Gn 30,43; 31,18; 32,6.11.16, kde je detailně rozepsán Jákobŧv majetek: kozy, ovce, 

osli, velbloudi, krávy, býci a otroci.  

Je pravděpodobné, ţe Jákob nemohl dát desátek z úrody na poli, protoţe nebyl rolník, ale 

pastevec. Jákob by mohl dát desátky ze svých zvířat a otrokŧ, ale nikoliv placením v penězích 

(anebo stříbře), protoţe  v době návratu od Lábana ţádné nevlastnil. (Stříbro by totiţ bylo v jeho 

majetku uvedeno - viz Gn 13,2. Jákobovy ţeny si dokonce stěţují v Gn 31,15, ţe Lában jejich 

stříbro projedl.  

Také kdyţ si Lában nárokuje Jákobŧv majetek, o stříbru se nezmiňuje Gn 31,43). Teprve 

mnohem později je v Bibli psáno o Jákobovu  stříbru, pouţíval jej ale k nákupu pole a obilí (Gn 

33,19; 42,25 a 43,12).      

   Abychom správně interpretovali biblické zmínky o penězích, musíme poznamenat, ţe v době  

biblického  Starého  zákona   (aţ   po  Babylonské  zajetí) neexistovaly peníze v podobě, jak je 

známe dnes, jako mince a bankovky. Jedno zboţí se tehdy vyměňovalo za jiné. Přesto nám při četbě 

Bible neunikne skutečnost, ţe zde byla komodita, která měla uţ od raných biblických dob v 

obchodě dominantní roli. Byly to drahé kovy, zlato a stříbro. Stříbro, hebrejsky: „kesep“, díky 



tomu, ţe bylo dostupnější neţli zlato, se záhy stalo nejčastějším platidlem a to tak častým, ţe je 

někteří překladatelé Bible překládají jako „peníze“ (například kraličtí, Heger, Hejčl). Toto stříbro 

bylo taveno (Ţ 12,7) do rŧzných forem, např. jako malé kousky (úlomky 1 S 2,36; Ţ 68,31), stříbrné 

mísy (Nu 7,13), rŧzné předměty (2 S 8,10), zrna (Lv 27,25). Stříbro se váţilo na vahách (Iz 46,6) a 

jeho hmotnost byla udávána  v šekelech (Gn 23,16). Stříbro se přenášelo v měšci (Gn 42,35).  

Tato zaběhnutá praxe placení stříbrem a zlatem vyústila přibliţně v polovině 7. století před 

Kristem v raţení stříbrných, zlatých a bronzových mincí, které uţ nebylo třeba váţit, protoţe měly 

standardní váhu i hodnotu. Peníze tak, jak je známe dnes, měly tedy přímé předchŧdce, jimiţ bylo 

zlato a stříbro. 

 

„Aţ do poloviny 19. století bylo základem hodnoty peněz stříbro. Zlato hrálo druhořadou roli. 

V 50. letech 19. století v USA otevřeli tak bohaté doly na stříbro, ţe jeho cena začala prudce 

kolísat a klesat. Mnohé státy to přinutilo zavést měnu zaloţenou jen na zlatě, které nadále 

představovalo stálou hodnotu.“ 
368)

   

 

V době Nového zákona byly jiţ stříbrné, zlaté a bronzové mince ustáleným platidlem. Za mince 

se kupovalo (Mt 27,7), prodávalo (Mk 14,5), platilo dělníkŧm (Mt 20,9), odvádělo chrámovou daň 

(Mt 17,24). Analogii mezi penězi ve Starém a Novém zákoně  nalezneme  v  příběhu  o  králi  

Jóašovi  (2 Pa 24,8-11). Král  nechal zhotovit truhlu, do níţ ţidé házeli otvorem stříbro. Tato praxe 

dávání peněz pro jeruzalémský chrám pokračovala i v období Nového zákona, avšak do chrámové 

pokladnice uţ byly vhazovány raţené stříbrné, či jiné mince (Mk 12,41).  

 

Lze se také setkat s tvrzením o desátcích: „Není tedy neodůvodněné domnívat se, ţe dávání bylo 

obvyklou praxí všech patriarchů .“ 
369)

  Pokud pomineme skutečnost, ţe nám Písmo (Bible) nic 

neříká o desátcích Ábele, Henocha, Noeho, či Izáka, nastanou tomuto tvrzení skutečné problémy v 

případě Josefa, který měl dvakrát příleţitost zavést znovu v Egyptě praxi desátkŧ a poukázat tak na 

jejich potřebnost či blahodárnost.  

Josef totiţ mohl Egypťanŧm říci: Mŧj Bŧh mi ukázal, ţe ho mám zkusit v desátcích, a od doby, 

kdy jsem ho poslechl a dávám je, mi ţehná. Proto i Vy budete-li dávat desátek ze své úrody před 

dobou sucha, Bŧh Vás jistě zachrání od hladu. Pakliţe mne uposlechnete a Bŧh Vás zachrání, 

potom mu jiţ na věky mŧţete z vděčnosti odvádět desátek. Jak úţasné svědectví by to bylo o 

Hospodinu díky desátkŧm. Ne. Josef evidentně nepatřil k zastáncŧm desátkŧ, a vŧbec se o nich 

nezmiňuje. Místo nich však Josef přikázal dávat pětinu úrody (Gn 41,34 a 47,26). 

  

Pokud by zde někdo namítl: „Biblické desátky se přece nedávali králům.“ jeho námitka by 

neobstála, protoţe v Izraeli, ale i v některých jiných národech, desátky dostával často také král (1 S 

8,15-17; Gn 14,18; Ţd 7,2). Při uvaţování nad desátky před Zákonem nás Abraham a Jákob 

přivádějí k těmto závěrŧm: 

 

 Desátky byly v Abrahamově době v Mezopotámii jiţ dávno široce rozvinutou praxí, lze se 

proto oprávněně domnívat, ţe byly součástí „kulturního zavazadla“, které si Abraham od 

svého otce Teracha sebou přinesl. 

 Abraham dal desátek z loupeţe jednorázově, nejednalo se zde vŧbec o pravidelné dávání. 

 Písmo nám neříká, zda Jákob kromě slibu desátek skutečně dal. 

 Předzákonní doba nám neposkytuje o desátcích dostatečné informace.  

 Nikde v období před zákonem není zmíněno Boţí přání či příkaz, ţe je třeba dávat desátky. 

 Nikde v období před zákonem nejsou desátky spojeny s Boţím poţehnáním, Bŧh bude o 

poţehnání z dávání desátkŧ hovořit aţ v Zákoně Mojţíšově za 400 let. 

 Neexistoval Jeruzalémský chrám ani levitské kněţstvo, pro které Bŧh teprve za mnoho staletí 

určí desátky k jejich obţivě. Tato absence chrámu a kněţí byla zřejmě jedním z dŧvodŧ, proč 

Bŧh od Abrahama a Jákoba desátky vŧbec neţádal. 
                       
 



 

 
      Bankéř  a  jeho manţelka. Obraz  Quentina Massyse  z  roku 1514.  Museum Louvre,  Paříţ.  Na dolním obrázku    

     detail z obrazu ukazuje, jak bankéř zlatnickou váhou zjišťuje skutečnou hmotnost mince. 



OBDOBÍ MOJŢÍŠOVA ZÁKONA 
 

 

odívejme se nyní společně na Mojţíšŧv zákon tak, jak je zapsán v Bibli. Nalezneme zde pět 

míst, která hovoří o desátcích. Ta nám jiţ poskytnou dostatečné informace o biblické praxi 

desátkŧ. Při tomto našem studiu se překvapivě setkáme s málo známou anebo zamlčovanou 

skutečností, ţe izraelité neodváděli pouze jeden desátek, ale hned tři zcela rozdílné druhy desátkŧ. 

Mojţíš píše o desátcích v Zákoně poprvé v : 
 

Lv 27,30-33 kde je psáno: 

 

„Všechny desátky země z obilí země a z ovoce stromů budou Hospodinovy, jsou svaté 

Hospodinu. Jestliţe si však někdo přeje vyplatit něco ze svého desátku, přidá pětinu obnosu 

navíc. Kaţdý desátek ze skotu a bravu, kaţdý desátý kus, který při počítání prochází pod holí, 

bude svatý Hospodinu. Nebude se prohlíţet, je-li dobrý či špatný, a nezamění se za jiný, 

jestliţe jej pak přece zamění, bude ten i onen svatý. Nesmí být vyplacen.“ 

 

Bŧh zde poprvé ustanovuje desátky. Z kontextu této kapitoly je zřejmé, ţe byly zpočátku určeny 

jen pro Árona. (Levité byli Bohem vyvoleni aţ později, viz Nu 1,50 a 3,6.) Je zde vysvětleno, ţe 

desátek je desetinou (10%) z úrody země, skotu a bravu, která má být oddělena pro Boha. Je zde 

popsán zpŧsob dávání desátkŧ z dobytka. Izraelita odděloval desátek tak, ţe vyháněl dobytek ze 

stáje a dotykem hole je přitom počítal, kaţdý desátý kus oddělil pro Boha. Tento kus jiţ nemohl 

vyměnit, ani vyplatit, protoţe patřil Hospodinu. Všimněme si, ţe to měl být pouze kaţdý desátý kus 

a nikoliv kaţdý první z deseti. Jak je toto Biblické učení o desátcích v rozporu s dnešním učením o 

tzv. křesťanských desátcích, které poţaduje, nejprve oddělit desátek ze všeho. 

Z celého popisu plyne závěr, ţe měl-li Izraelita devět a méně kusŧ dobytka, potom nemohl 

desátek dát, protoţe podle Zákona měl Bohu patřit jen kaţdý desátý kus. (Zákon totiţ nikde 

nepřikázal dát jako desátek část zvířete, ale vţdy jen celý kus.)  

Chudí a méně majetní Izraelci tudíţ desátek z dobytka nedávali, neboť ten podle Zákona mohli 

odvádět jen majetní ţidé.  

Mojţíšŧv zákon vţdy bral ohled na chudé a dával jim úlevy. (Viz např. Lv 5,7-11;  12,8; 

14,21.22.30; také rodiče Jeţíše byli chudí L 2,24 a Lv 12,8.) 
              

Desátky z úrody mohly být vyplaceny (kdyţ obětující nechtěl tuto úrodu dát Bohu), obětující 

však musel namísto 10% dát o celou pětinu více. Nikde v Bibli ale není napsáno, ţe by ţidé tuto 

výjimku praktikovali. Vzhledem ke skutečnosti, ţe byla pro ně nevýhodná (měla je zřejmě odradit 

od zadrţování naturálního desátku), protoţe by museli dát více neţ jen desátek. Bylo by také 

diskutabilní, zda by tuto dávku bylo ještě vŧbec moţno nazvat desátkem, kdyţ byla větší neţ 10 %.  

Co měli ţidé s oním stříbrem udělat, se zde však vŧbec nedočteme (pokyny  o tom, kdo z lidí má 

desátky jíst totiţ stále nebyly vydány), ale je moţno se domnívat, ţe s ním naloţili stejně, jako bylo 

přikázáno v Dt 14,22-26 (je to jediné místo v Bibli, kde je psáno, co dělat s desátky ve stříbře ! ). 

    

   Někteří vykladači Bible se v souvislosti s místem v Lv 27,30-34 odvolávají na skutečnost, ţe jsou 

zde desátky nazvány svatým desátkem.  Z toho vyvozují, ţe jsou-li desátky svaté, je tím ukázána 

nepomíjející role desátku, které jsou věčně v platnosti a platí i pro křesťany. Zcela přitom opomíjejí 

skutečnost, ţe Mojţíšŧv zákon na mnoha místech označuje rŧzné starozákonní atributy za svaté. 

Uveďme zde například: 

 

Svatá sukně - Lv 16,4 

Svaté pole - Lv 27,21 

Svatá oběť mouky - Lv 2,3 

Svaté kadidlo - Ex 30,35 

Svatá sobota - Ex 31,14 

Svatá pozemská svatyně - Lv 16,33 

P 



Mezi křesťany pak panuje ohledně většiny z těchto zmíněných svatých věcí shoda, ţe nemají jiţ 

ţádnou platnost pro církev. Není proto ţádný dŧvod svatosti starozákonních desátkŧ přikládat dnes 

nějakou větší dŧleţitost, neţ dalším svatým věcem Mojţíšova zákona, které jsou dnes jiţ pro církev 

nepodstatné (Sk 15,24-29). 

 

 

 

                             Desátkový kámen v Châtel-Guyon, Auvergne, Francie. Foto: Remi Jouan. 
 

 

  

Na  dalším místě Mojţíšova zákona se jiţ setkáme s konkrétními poţadavky týkajícími se 

prvního desátku, který měli ţidé odvádět: 
 

V Nu 18,21-32 je psáno: „Léviovcům  dávám  v Izraeli  za  dědictví všechny  desátky   za    

jejich  sluţbu, neboť oni konají sluţbu při stanu setkávání. Izraelci ať se uţ ke stanu setkávání 

nepřibliţují, aby se neobtíţili hříchem a nezemřeli. Sluţbu při stanu setkávání budou konat 

pouze lévijci, sami budou odpovědni za kaţdou svou nepravost. To je provţdy platné nařízení 

pro všechna vaše pokolení. A nebudou mít uprostřed Izraelců dědictví. Zato dávám lévijcům 



za dědictví desátky Izraelců, které pozdvihují k Hospodinu v oběť pozdvihování. Proto jsem 

jim řekl, ţe nebudou mít uprostřed Izraelců dědictví.“ Hospodin promluvil k Mojţíšovi: „ 

Mluv k  lévijcům a řekni jim:  Kdyţ převezmete od Izraelců desátky, které vám od nich dávám 

do dědictví, budete z nich pozdvihovat v oběť Hospodinu desátý díl z desátku. To vám bude 

uznáno za vaši oběť pozdvihování, jako by šlo o obilí z humna a o šťávu z lisu. Tak budete 

pozdvihovat také vy oběť pozdvihování Hospodinu, totiţ ze všech svých desátků, které od 

Izraelců přijmete, a z nich odevzdáte Hospodinovu oběť pozdvihování knězi Áronovi. Ze všech 

darů vám náleţejících budete pozdvihovat kaţdou oběť pozdvihování Hospodinu, svatý díl ze 

všeho nejlepšího. Dále jim řekneš: Kdyţ budete pozdvihovat to nejlepší z nich, bude to 

lévijcům uznáno jako výtěţek z humna a lisu. Smíte to jíst spolu se svými rodinami kdekoli, 

neboť to je vaše mzda za vaši sluţbu při stanu setkávání. Neobtíţíte se hříchem, kdyţ z toho 

budete pozdvihováním oddělovat to nejlepší, neznesvětíte svaté dary Izraelců a nezemřete.“ 

  

Je zde poprvé psáno, ţe tento desátek patří levitŧm. Bŧh zde určil, ţe desátky jsou jejich 

dědictvím, a ţe je smí jíst spolu se svými rodinami kdekoliv. Levité tedy tento desátek nejedli 

pouze v Jeruzalémě, ale na všech místech, kde bydlili. Zde je třeba připomenout, ţe levité měli 

podle zákona vlastnit 35 měst (Nu 35,7 a Joz 21,1-2.41), ve kterých bydleli se svými rodinami. 

 

                     

                      Odvádění naturálních dávek ve středověku. 

 
                                

 

       O skutečnosti, jak levité nakládali s desátky, čteme také v  Neh 10,37-40 kde je psáno: 

 

„…desátky z naší půdy budeme odvádět levitům, levité sami ať vybírají desátky ve všech 

městech, která s námi slouţí Hospodinu. Kněz z rodu Áronova bude s levity, kdyţ budou 

vybírat desátky. Levité předají desátý díl z desátků do domu našeho Boha, do komor ve 

skladišti.“ 

 

Levité tedy vybírali desátky a poté je logicky odnášeli a skládali ve svých městech, kde ţili. 90% 

z vybraných desátkŧ totiţ patřilo levitŧm, kteří z nich ţili ve svých městech spolu se svými 

rodinami. Z vybraných desátkŧ levité museli přinést jen desátý díl do Boţího domu v Jeruzalémě. 

Třikrát je zde však levitŧm zdŧrazněno ( Nu 18,29.30.32), ţe musí kněţím dát tu nejlepší desetinu z 

desátkŧ, které dostanou. 

 



Nyní se zamysleme nad tvrzením ze současnosti: „Ale naše desátky neobětujeme, jenom vracíme 

Bohu to, co je jeho díl, ustanovený v Písmu.“ 
370)

  

Tento názor, který se pokouší udělat z desátkŧ pouze díl, jenţ náleţí Bohu, a který není ani obětí, 

je však v přímém rozporu s Nu 18,26-28, kde jsou desátky čtyřikrát označeny jako oběť. 
 
 

Na dalším místě se setkáme s druhým desátkem, který ţidé měli odvádět. Ten byl centrálně 

spojen nikoliv s levity, ale s pravidelnými svátky v Jeruzalémě, které přikazoval dodrţovat zákon. 

 

V Dt 12,6-7.11.17-18 je psáno: 
                                               

„Tam budete přinášet své zápalné oběti a oběti svých hodů i desátky a oběť pozdvihování 

svých rukou, zaslíbené 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 přiloţili ruku, v čem ti poţehnal Hospodin, tvůj Bůh.“ „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.“  „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.  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 ţije v tvých branách.“ 

  
 

Písmo zde říká, ţe tento druhý desátek měl být přinesen na vyvolené místo (Sílo, později 

Jeruzalém) a tam ho měl jíst obětující se svou rodinou a s levitou. V tomto oddíle nacházíme 

poprvé příkaz, aby obětující jedl své desátky. Toto překvapivé nařízení není v Mojţíšově zákoně 

zdaleka jediné, kromě toho, ţe je zde zmíněno hned třikrát (v 12,7.17.18). Setkáme se s ním dále v 

Dt 14,23-26 a 26,14.  

Tento biblický závěr, ţe Bŧh přikázal aby desátky jedl také obětující a jeho dŧm, je dnes málo 

znám, anebo jej kazatelé záměrně zamlčují. (V mnoha křesťanských knihách o desátcích je absence 

výkladu kapitol 12, 14, a 26 v 5. knize Mojţíšově, ačkoliv bez nich si křesťané nemohou učinit 

správné závěry o tom, kdy a komu byly desátky ve Starém zákoně dávány.) 

 

O druhém desátku, který ţidé během svátkŧ jedli v Jeruzalémě, je psáno také v Dt 14,22-27 kde 

čteme:  

 

„Budeš odvádět desátky z veškeré úrody své setby, která kaţdoročně na poli vyroste. Na 

místě, které si on vyvolí, aby tam přebývalo jeho jméno, budeš jíst před Hospodinem, svým 

Bohem, desátky ze svého obilí, moštu a čerstvého oleje i prvorozených kusů svého skotu a 

bravu, aby ses učil bát Hospodina, svého Boha, po všechny dny. Kdybys měl dlouhou cestu a 

nemohl je donést, protoţe místo, které vyvolí Hospodin, tvůj Bůh, aby tam spočinulo jeho 

jméno, bude od tebe vzdáleno, aţ Hospodin, tvůj Bůh, ti poţehná, směníš je za stříbro, stříbro 

zaváţeš, vezmeš do ruky a půjdeš na místo, které si Hospodin, tvůj Bůh, vyvolí. Tam koupíš za 

to stříbro všechno, po čem zatouţíš, skot, brav, víno, opojný nápoj, cokoli budeš chtít, a budeš 

jíst před Hospodinem, svým Bohem, a radovat  se i se svým domem. Ani lévijce, který ţije v 

tvých  branách, nenecháš opuštěného, protoţe nemá s tebou podíl ani dědictví.“ 
 

 

Bible zde opět přikazuje, aby byly desátky kaţdý rok dány na vyvolené místo (viz také Dt 

12,11.17.18 a 14,23) a tam je jedl obětující a jeho dŧm spolu s levitou.  

 

Všimněte si také zaráţející zmínky o tom, ţe za desátek měl být nakoupen alkohol. Toto místo se 

mŧţe zamlouvat alkoholikŧm a mohou v něm neprávem hledat ospravedlnění pro svou závislost.  



Kaţdopádně pokud by se dnes některý křesťan řídil tímto Biblickým příkazem a místo odevzdání 

desátkŧ do sboru by si za desátky nakoupil maso, alkohol a jiné potraviny a pak se tímto pochlubil 

pastorovi, zřejmě by jej za to čekalo okamţité vyloučení ze sboru. Vidíme však, ţe toto pro mnohé 

křesťany skandální zacházení s desátky nám Písmo jednoznačně a zřetelně nařizuje.  

 

Desátky, jak jsme četli, byly dávány pouze z úrody a dobytka. Stříbrem (předchŧdcem peněz) 

mohly být jen po určitý čas, jako povolená výjimka během přepravy na vyvolené místo(a to jen 

bylo-li to daleko). Tam za stříbro musel obětující, (nikoliv levita !) koupit „náhradní“ desátky v 

naturáliích - skot, brav, víno, opojný nápoj a jiné potraviny ke společné hostině s levitou. Ţidé znali 

a pouţívali stříbro (jako platidlo), a přesto Bŧh nedovolil, aby zde byly desátky dávány ve stříbře.  
 

Snaha některých současných kazatelŧ, kteří chtějí, aby desátky odváděli všichni křesťané  ze 

svého platu v penězích, je ve skutečnosti Bohem neautorizovanou změnou Boţího slova, kdy 

dochází k zcela zásadní změně biblického termínu „desátky“ uzákoněného v Mojţíšově zákoně 

v něco, co Bŧh nikdy nechtěl, neţádal ani nedovolil. 

 

Nyní se zamysleme nad názorem některých křesťanŧ: „Kdyby byli Izraelci směnárníci, jistě by 

desátky dávali v penězích.“ 
371)

 Toto  nejasné  tvrzení  se  snad  pokouší  vysvětlit  skutečnost,  ţe 

Izraelci  dávali desátky jen v naturáliích tím, ţe nevydělávali peníze. Je zde však třeba zdŧraznit: 

 

 Část Izraelitŧ neměla zemědělskou práci, a přesto jim Bŧh nikde v Zákoně neuloţil, aby 

dávali desátek ze svých příjmŧ (stříbra či majetku). 

 Bŧh přikázal, aby byly desátky při předání jedeny (Dt 12, 7.17.18). Proto není nikde psáno o 

předání desátkŧ levitŧm ve stříbře. 

 Ţidé po svém odchodu z Egypta měli dostatek stříbra i zlata (Ex  12, 35-36 a Ţ 105,37), které 

při Zákonem uloţených příleţitostech (anebo dobrovolně) obětovali kněţím. Nejčastějšími 

příleţitostmi byly: Výplata prvorozených (Nu 18,16, z lidí a nečistého dobytka) a výplata 

slibem zasvěcených lidí, dobytka, domu, pole (Lv 27,3 a 1 S 1,11; někdy také díl kořisti z 

válek náleţel kněţím - Joz 6,24 a 1 Pa 26,27). 

 

Izraelci tedy běţně dávali stříbro kněţím, nebyly to ale desátky. Naše uvaţování nad zmíněným 

tvrzením uzavřeme konstatováním, ţe Bŧh přikázal dávat desátky z úrody a dobytka, a nikoliv z 

příjmŧ v penězích, nebo jiných ziskŧ.  
 

Pokyny, které jsme četli, jsou jednoduché: druhý desátek jedl obětující a jeho dŧm s levitou 

během svátkŧ v Jeruzalémě. Vyjdeme-li z předpokladu, ţe dŧm obětujícího tvořili (kromě 

příbuzných a otrokŧ) jeho ţena a jedno dítě, potom tyto desátky jedl: obětující, jeho manţelka, dítě 

a levita. Na levity tedy nepřipadalo celých 10% ale pouze 2,5% z úrody a dobytka. (Ve skutečnosti 

bylo ale toto procento ještě niţší, levité totiţ museli dát desátý díl Áronovi a jeho synŧm. Také v 

případě, ţe měl obětující více dětí, procento na osobu se sníţilo. 

 

    Dále se v Mojţíšově zákoně setkáme s třetím druhem desátkŧ. V Dt 14,28 -29 je napsáno:  

 

„Kaţdého třetího roku odneseš všechny desátky ze své úrody toho roku a sloţíš je ve svých 

branách. I přijde lévijec, protoţe nemá s tebou podíl ani dědictví, a bezdomovec, sirotek a 

vdova, kteří ţijí v tvých branách, a budou jíst dosyta, aby ti Hospodin, tvůj Bůh, ţehnal při 

kaţdé práci, kterou bude tvá ruka konat.“  
             

Zákon zde nařizuje, aby kaţdý třetí rok obětující sloţil tyto desátky v branách svého města (Dt 

14,28 a 26,12). Písmo zde také poprvé přikazuje, aby kromě levity jedl tento desátek také cizinec 

(hebrejsky: „ger“ – bezdomovec, cizinec, host. Dále překládáme jen „cizinec“), sirotek a vdova 

(druhé místo je v Dt 26,12).  

Bŧh zde dává levitu do jedné řady s cizincem, sirotkem, či vdovou. Ti všichni museli kaţdý den 

očekávat na obţivu od Hospodina. 



 
Desátková stodola ze 13. století v Great Coxwell. Foto: Jon S. 

 

 

Z celé Dt 14. kapitoly je zřejmé, ţe tento třetí desátek jedl rovným dílem s levitou také obětující 

a jeho rodina, sirotek, vdova a cizinec (nejednalo se jen o symbolické jedení, ale Písmo říká, ţe 

„jedli do sytosti“ viz Dt 14,28 a 26,12).  

   Podobně jako u druhého desátku také u tohoto dalšího neobdrţeli levité celých deset procent,  ale 

procentuální poměr na obdarovanou osobu byl stejný:  2,5  %, neboť  tento desátek  jedl svorně 

levita spolu se sirotkem, vdovou a  cizincem. 

 

V Dt 26,12-14 je opět o tomto třetím desátku psáno: 

 

„Kdyţ pak třetího roku, v roce desátků, odvedeš všechny desátky ze své úrody a dáš je lévijci, 

bezdomovci, sirotku a vdově, aby jedli v tvých branách a nasytili se, řekneš před Hospodinem, 

svým Bohem: „Vynesl jsem z domu, co bylo svaté, a dal jsem to lévijci a bezdomovci, sirotku 

a vdově, zcela podle tvého příkazu, který jsi mi dal. Nepřestoupil jsem ani neopomenul ţádné        

z tvých přikázání. Nejedl jsem z toho, kdyţ jsem měl zármutek, neodstranil jsem z toho nic, 

kdyţ jsem byl nečistý, nedal jsem z toho nic pro mrtvého.“ 

 

 Opět je tu připomenuto, ţe třetí rok má tyto desátky jíst levita, cizinec, sirotek a vdova. Je zde 

také uvedeno, jak se s desátky nemělo zacházet: 

 

 Obětující je mohl jíst, ale nesměl přitom být v zármutku (zřejmě je myšlen zármutek nad 

mrtvým.) 

 Nemohl z nich nic odstranit, byl-li nečistý. 

 Neměl z nich dát pro mrtvého. Snad je zde míněn zvyk ţidŧ pořádat nákladné pohřební hostiny, 

o nichţ píše Flavius: „Tento obyčej je pro mnohé Ţidy příčinou chudoby, protoţe z nutnosti 

hostí mnoho lidí; kdyby to totiţ někdo opominul, není povaţován za zboţného.“ 
372)

 



Je moţno se proto domnívat, ţe Mojţíš zde varuje před pouţitím desátkŧ k pohoštění lidí na 

pohřební hostině. Nelze však také zcela vyloučit moţnost, ţe je zde míněn pohanský zvyk dávat 

oběti zemřelým do hrobu.  

 

Naše uvaţování nad zákonem uzavřeme krátkým resumé: Teprve zákon přikázal ţidŧm dávat 

desátky. První desátek dávali ţidé kaţdý rok levitŧm, kteří bydleli v  35 levitských městech. Druhý 

desátek přinášeli kaţdý rok během svátkŧ na vyvolené místo v Jeruzalémě, kde ho jedl obětující a 

jeho rodina spolu s levitou. Třetí desátek dávali ţidé pouze kaţdý třetí rok, kdy ho sloţili v branách 

města, kde bydleli a jedl je levita, cizinec, sirotek a vdova.  

 

Levité museli dát nejlepší desátý díl Áronovi a jeho synŧm. Četli jsme, ţe desátky se nedávaly 

ve stříbře, ale v naturáliích z úrody a dobytka. Dále neměly být pouţity v zármutku, při nečistotě a 

pro mrtvé. 

 

Biblický závěr, ţe existují nejméně tři rŧzné druhy desátkŧ, nese pro některé kazatele ještě jednu 

překvapivou a mimořádně nepříjemnou skutečnost. Jestliţe ţidé skutečně měli zákonem nařízeno 

odvádět několik druhŧ desátkŧ, potom se stává déle neudrţitelnou jiţ samotná teze, ţe ţidé odváděli 

pouze jeden desátek.  

 

Ţidé totiţ museli odvádět kaţdý rok nejméně dva rŧzné druhy desátkŧ, čímţ ve skutečnosti 

odváděli minimálně 20% ze své úrody (levité z toho dostali ve skutečnosti 12,5 %). Ve třetím roce 

pak toto daňové zatíţení vzrostlo aţ na úctyhodných 30%  (levité z této úrody dostali 15%). Moţná 

zde je moţno nalézt příčinu skutečnosti, proč se v desátky praktikujících církvích vŧbec podrobně 

nestudují poţadavky Mojţíšova zákona ohledně desátkŧ.  

Zamysleme se, jak by v těchto církvích narazili kazatelé u svých oveček, kdyby náhle začali 

vyučovat podle Starého zákona, ţe Bŧh nepoţadoval jen 10%, ale ţádal, aby lidé kaţdý měsíc 

odváděli celých 20%  z úrody a kaţdý třetí rok pak dokonce 30% z úrody pro Boţí dílo. 

 

 

 

 

 

BIBLICKÝ 
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OBĚTUJÍCÍ LEVITA KNĚZ 

Lv 27,30-33    * 
Nu 18,21-32   * * 
Dt 12,6-18  * *  

Dt 14,22-29 * * *  
Dt 26,12-14 * * *  

                Přehled příjemcŧ desátkŧ v Mojţíšově zákoně. 

 

 

 

 

 



KNĚŢÍ A LEVITÉ 
 

 

bychom porozuměli  roli  desátkŧ v  Mojţíšově zákoně, bude  nutno se  dále věnovat 

stručnému 
373)

 srovnání sluţby kněţí a levitŧ. Je dnes totiţ moţno se setkat s názorem: „Tedy 

Izraelité uznávali Levíty za své kněze tím, ţe jim přinášeli desátky.“ 
374)

  

Toto tvrzení říká, ţe levité byli vlastně kněţími.  Byl  tedy mezi knězem a levitou nějaký rozdíl ? 

Ano, kněţí byli pouze ze synŧ Árona, bratra Mojţíše, zatímco levité byli ostatní synové z rodu 

Leví.  

O povolání kněţí je psáno v Ex 28,1. Písmo zde říká, ţe kněţí byli odděleni z rodu Leví pro 

Boha, jejich hlavním úkolem bylo: 

 

 Obětování Zákonem určených obětí u oltáře ( Lv 1,5.8 a 3,2). 

 Ţehnání Izraelitŧm (Nu 6,22-27). 

 Zprostředkování očištění malomocným (Lv 14,20). 

 Konání soudu (Dt 17,8). 

 Pálení kadidla (Nu 17,5). 

 Učení Boţímu zákonu (Dt 31,9;  17,18 a  Mal 2,7). 

 Svolávání shromáţdění Izraele (Nu 10,8). 

 

Nad kněţími byl ustanoven velekněz, který jediný směl nosit velekněţské roucho a vcházet do 

velesvatyně (Ex 28,2). Levité byli Bohem odděleni z Izraele později (Nu 3,6 a Dt 10,8-9). Úkolem 

levitŧ nebyla kněţská, ale jen pomocná sluţba Áronovu rodu.  

Pokolení Leví mělo tři hlavní čeledi: Geršón, Kehat, Merari (Nu 3,17). Tyto čeledi měli od Boha 

přidělenou manuální práci u stanu setkávání: 

 

 Čeleď Kehat  měla na starost stŧl,  oltář, svícen a  jiná nářadí (Nu 4,15). Dohlíţel na ně 

Eleazar, syn Árona. 

 Čeleď Geršón měla na  starost: plachty, přikrývky, závěsy aj. (Nu 4, 24). 

 Čeleď Merarí se starala o desky,  sloupy, podstavce a jiné nářadí (Nu 4,29). Dohled nad 

těmito dvěma čeleďmi měl Ítamar, syn Árona. 

 

Po vystavění Šalomounova chrámu se pomocná sluţba levitŧ zaktualizovala a byli převáţně 

zpěváky a vrátnými (Ez 44,10-16; 1 Pa 6,48-49 a 9,26-27). 

 

Poloţme si nyní otázku z čeho kněţí a levité ţili ? Klíčové místo, týkající se obţivy kněţí a 

levitŧ, nalezneme v Nu 18. kapitole. Kněţí jedli (někdy i se svou rodinou nebo s obětujícím) oběti, 

prvotiny a desátý díl z desátkŧ (v 18,8-11 a Neh 12,47). Talmud dokonce vyučuje o 24. součástech, 

na něţ měli kněţí právo:  

 

„1) části masa dobytka obětovaného jako smírčí oběť za hřích (chatat), 2) části ptáků 

obětovaných jako smírčí oběť za hřích (chatat), 3) oběť za  zřejmý hřích (ašam vadaj),  4)  

oběť za  nejistý hřích (ašam taluj),  5)  smírčí oběť za obec (zivchej šalmej cibur), 6) log oleje 

oběti malomocného (minchat mecora), 7) zbytek z omeru (motar ha-omer), 8) dva pšeničné 

chleby (z nové pšenice přinášené o svátku Šavu´ot; štej ha-lechem), 9) předkladné chleby 

(lechem ha-panim), 10) zbytky oběti mincha (šjarej mincha), 11) prvorozený (ha-bechor), 12) 

prvotiny (bikurim), 13) oddělené části z děkovné oběti (ha-muram min ha-toda) a z berana 

nazíra (ejl ha-nazir), 14) kůţe z obětovaných zvířat, 15) dobrovolný dar (truma), 16) desátek 

(trumat ma´aser), 17) oběť  z těsta (chala), 18) prvotina střiţe (rešit ha-gez), 19) plec, líčka a 

ţaludek obětovaného zvířete (matanot), 20) výkupné za prvorozeného syna (pidjon ha-ben), 

21) výkupné za prvorozeného osla (pidjon peter chamor), 22) zasvěcené a nevykoupené pole 

(sde achuza), 23) prokleté pole (sde charamim; tj. pole, které je zakázáno pouţívat), 24) 

pozůstalý majetek cizince bez dědiců (gezel ha-ger).“ 
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A 



 
            Odvádění desátkŧ. Balthasar van den Bossche (1681–1715). 

 

 

Obţiva kněţí tedy byla rozmanitá, naproti tomu levitŧm Bŧh dal jen desátek z dobytka a úrody 

synŧ Izraele (v 18,21). Kněţí jiţ navíc nemuseli z přijatých obětí a darŧ nic obětovat. Levité však 

přinesli nejlepší desátý díl z desátkŧ, které dostali a museli jej obětovat Áronovi knězi a jeho 

synŧm. 

Na chvíli se nyní zamysleme nad jednou částí obţivy kněţí a sice nad prvotinami. Často se dnes 

lze totiţ setkat s tvrzeními, v nichţ jsou zaměňovány prvotiny za desátky. Například v týdeníku 

Světlo 
376) 

se píše: „A máme jim odvádět desátky podle slov Písma: Cti Pána a dávej mu prvotiny ze 

všech svých plodů.“ Toto tvrzení volně cituje verš z knihy Přísloví 3,9 „Cti Hospodina ze svého 

majetku i prvotinami z celé své úrody!“  a pouţívá ho k podpoře tzv. učení o křesťanských 

desátcích. Skutečně se v případě prvotin jedná o stejnou oběť, jako jsou desátky? Jsou prvotiny jen 

synonymem slova desátky? Při hledání odpovědi na tyto otázky se společně podívejme na několik 

míst v Mojţíšově zákoně, kde se o prvotinách (hebr. Bikkurim) píše: 

 

Ex 23,16 Budeš zachovávat téţ slavnost ţně, prvních snopků z výtěţku toho, co jsi zasel na 

poli, a slavnost sklizně plodin na konci roku, kdy sklízíš z pole výsledek své práce.                

Lv 23,10-11 "Mluv k Izraelcům a řekni jim: Aţ přijdete do země, kterou vám dávám, a budete 

sklízet obilí, přinesete snopek jako prvotiny své ţně knězi. Podáváním nabídne snopek 

Hospodinu, aby ve vás našel zalíbení; druhého dne po dni odpočinku jej nabídne kněz 

podáváním. Dt 18,3-5 Kněţím podle práva náleţí od lidu, od těch, kteří přinášejí k obětnímu 

hodu dobytče ze skotu nebo z bravu, toto: knězi dají plece, obě čelisti a ţaludek. Budeš mu 

dávat prvotiny svého obilí, moštu a oleje i prvotiny své ovčí stříţe. Vţdyť si jej vyvolil 

Hospodin, tvůj Bůh, ze všech tvých kmenů, aby po všechny dny stál on a jeho synové ve sluţbě 

ve jménu Hospodinově. Dt 26,1-4.10 Aţ přijdeš do země, kterou ti Hospodin, tvůj Bůh, dává 

do dědictví, a obsadíš ji a usadíš se v ní, vezmeš z prvotin všech polních plodů, které vytěţíš ze 

své země, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh, vloţíš je do koše a půjdeš k místu, které vyvolí 

Hospodin, tvůj Bůh, aby tam přebývalo jeho jméno. Přijdeš ke knězi, který tam bude v těch 

dnech, a řekneš mu: "Vyznávám dnes Hospodinu, tvému Bohu, ţe jsem vstoupil do země, o 

které přísahal Hospodin našim otcům, ţe nám ji dá." Kněz vezme koš z tvé ruky a postaví jej 

před oltář Hospodina, tvého Boha….Nyní tedy, hle, přinesl jsem prvotiny z plodů role, kterou 



jsi mi dal, Hospodine." A postavíš koš před Hospodina, svého Boha, a pokloníš se před 

Hospodinem, svým Bohem. 

 

    Při pozorném čtení jste si jistě povšimli skutečnosti, ţe mezi desátky a prvotinami existuje  

vzdálená podobnost. Přesto ale nelze přehlédnout, ţe jsou mezi nimi některé zásadní rozdíly, které 

zcela vylučují moţnost, ţe by se jednalo o jednu a tutéţ oběť. Podívejme se nyní na níţe uvedenou 

tabulku, ve které jsou shrnuty hlavní rozdíly mezi prvotinami a desátky.  

 
 

 
KOMU JE DÁVALI CO DÁVALI KOLIK DÁVALI KAM JE DÁVALI KDY JE DÁVALI 

PRVOTINY Kněţím 
Obilí, víno, 
olej, vlna a 

těsto 

 Nepřikázáno     
(do koše) 

Na vyvolené místo 
Na začátku 

sklizně. Ve svátek 
prvotin (Šavuot) 

DESÁTKY 
 Levitŧm,  cizincŧm, 
sirotkŧm a vdovám 

Obilí, ovoce, 
skot a brav 

10% z úrody 
Na vyvolené místo 

a v bráně města 
Po skončení 

sklizně 

 

    Vidíme, ţe se desátky neshodují s prvotinami jen v názvu, ale i v určení, obsahu, mnoţství a čase, 

kdy je ţidé dávali. Tvrzení, ţe prvotiny jsou vlastně desátky, je proto na základě poselství Bible 

nutno rozhodně odmítnout. V pozadí této snahy o transformaci prvotin v desátky jsou zřejmě 

někteří kazatelé. Ti se při výkladu Bible pokouší přizpŧsobit si sloţité obětní příkazy Mojţíšova 

zákona k obrazu svému, tak, aby zapadaly do jejich vlastních dogmat, které si pracně vytvořili.  

 

Opustíme nyní jiţ prozkoumané téma rozdílu mezi prvotinami a desátky a zamysleme se dále 

nad desátým dílem z desátkŧ, který kněţí od levitŧ dostávali. 

Abychom si přiblíţili roli desátého dílu z desátkŧ v ţivotě kněţí, uvedeme zde pro ilustraci 

příklad. Jiţ dříve jsme četli, ţe levité nejedli celý desátek, ale jen jeho čtvrtinu, zbytek jedl obětující 

anebo sirotek, vdova a cizinec. Zkusme si představit, ţe Izraelité (kterých odešlo z babylonského 

zajetí 42 360, Neh 7,66) oddělili jako desátek v jednom roce pro levity (v počtu jen 360, Neh 7,43-

45) 
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 rovných 100 000 ovcí (toto číslo je nadsazené, ţidé by museli vlastnit milion ovcí). Levité 

by z tohoto mnoţství jedli jen čtvrtinu, tedy 25 000 ovcí.  

Jednomu levitovi by tak  náleţelo  62,5 ovcí  (předtím neţ dali desátý díl z desátkŧ Áronovi jich 

připadalo 69,4 ovcí na jednoho levitu). Kněţí (kterých bylo 4 289, Neh 7,39-42) by dostali od levitŧ 

jako desátek celkem 2 500 nejlepších kusŧ z ovcí. Na jednoho kněze by tak připadala (jako obţiva 

na celý rok) zhruba polovina jedné ovce. (Při stejném počtu ovcí, ale niţším počtu kněţí, jen 1 760 

viz 1 Pa 9,13 by byl desátek opět hubený, kněz by dostal 1,4 ovce.) 

Tímto příkladem chceme upozornit na málo známou skutečnost, ţe zatímco levitŧm desátky k 

obţivě bohatě stačili, tak v případě kněţí jiţ byl samotný desátý díl z desátkŧ k obţivě 

nedostatečný. Která část obţivy kněţí byla nejdŧleţitější ? Byly to oběti, které jedli kaţdý den, 

zatímco prvotiny a desátky byly závislé na úrodě a dostávali se kněţím jen během pěti měsícŧ v 

roce. V Písmu proto nalezneme texty, které jasně hovoří o tom, ţe nikoliv prvotiny a desátky, ale 

ohnivé oběti byly pro obţivu kněţí nejdŧleţitější (viz Dt 18,1;  Joz 13,14 ; 1 S 2,28). 

 

 

BIBLICKÝ ODKAZ KNĚŢÍ LEVITÉ POZNÁMKY 

Nu 3,39  22 000 1. sčítání 

Nu 4,48  8 580 Od 30 do 50 let stáří 

Nu 26,62  23 000 2. sčítání za 40 let 

1 Pa 9,13 1 760  Počet všech kněţí ? 

1 Pa 23,3  38 000 Od 30 let stáří 

1 Pa 24 24 tříd  Davidova reforma 

Ezd 2,36-42 4 289 341 Návrat ze zajetí 

Neh 7,39-45 4 289 360 Také v Ezd 2,36 
                           Počty kněţí a levitŧ v Bibli. 



Často je dnes také prezentován názor, ţe kněţí a levité nic nevlastnili:  

 

„Celá izraelská země byla rozdělena izraelským kmenŧm, ale Levité tam nic neměli, ti skutečně ţili 

z desátkŧ Boţího lidu, z toho, co jim Hospodin dal.“ 
378) 

Toto tvrzení vychází z textu v Nu 18,20 

kde je psáno: „Hospodin řekl Áronovi: „V jejich zemi nebudeš mít mezi nimi dědictví ani podíl.“
 

 

 

Slovo zde přeloţené jako „dědictví“ je překladem hebrejského slova „nhl“, které se v Bibli 

pouţívá převáţně k označení dědictví, kterým byla země kenaanská. Izraelité toto slovo naplnili a 

levité proto nedostali při dělení země ţádnou část k výhradnímu uţívání (Bŧh od Izraelitŧ očekával, 

ţe budou zemi obdělávat, levity však této práce předem zprostil) Joz 18,1-7. Tvrzení, ţe levité nic 

neměli, však  přesto není  biblické, protoţe Bŧh kněţím a  levitŧm v Zákoně nařídil, aby vlastnili 48 

měst, umístěných na území ostatních izraelských rodŧ (Nu 35,7 a Joz 21,1.2.41).  

 

Z těchto měst jich bylo 13 určeno pro kněţí Joz 21,9. Ve městech levité „vlastnili“  (hebrejsky: 

„´ahuzza“- drţava, drţení, vlastnictví) domy (Lv 25,32-33), okolo těchto měst byly pastviny, 

sahající od městské zdi do vzdálenosti 445 metrŧ (1 000 loket) dokola města (Nu 35,2.3.7 a Lv 

25,34 viz také Anatót - město kněţí s polemi Jr 32,7-9 a 37,12;  1 Kr 2,26). Na pastvinách se 

dokonce pásl dobytek levitŧ (Joz 21,2 a Nu 35,3 viz město kněţí Nobe s dobytkem 1 S 22,19). 
379) 

 

 Odkud měli levité dobytek ? Odpověď je moţno hledat v Ex 12,38 kde je psáno, ţe s Izraelity 

vyšly z Egypta také: „obrovská stáda bravu a skotu“. Mohl to tedy být dobytek, který si levité 

přivedli z Egypta a také část získali jako kořist ve válkách (Nu 31,9.30). 

 Je také moţno se domnívat, ţe část stád tvořil desátek z dobytka. Tyto naše úvahy uzavřeme 

konstatováním, ţe levité sice neobdrţeli území v Izraeli, ale Bŧh jim přesto určil a vymezil jejich 

vlastnictví: města, domy, pastviny a dobytek. 

 

Pojďme nyní alespoň ve stručnosti nastínit princip sluţby a obţivy levitŧ v Boţím domě. 

Tomuto tématu bývá neprávem věnováno v teologických studiích málo místa. Většina biblických 

slovníkŧ se spokojí s vágním konstatováním, ţe levité a kněţí byli rozděleni na třídy, které se v 

chrámu při sluţbě střídaly, ale povětšinou jiţ tato tvrzení nejsou podloţena ţádnými odkazy na 

Písmo, anebo jsou uvedené odkazy chybné. Jak tomu tedy bylo  s levity a kněţími, jakým zpŧsobem 

v chrámě slouţili a z čeho ţili? 

 

 

 Levité byli rozděleni Davidem na 24 tříd zpěvákŧ 1Par 25,9-31, 24 tříd kněţí 1 Par 24,7-18 a 

      6 oddílŧ vrátných 1 Par 26,17-19. 

 Existovaly psané seznamy kněţí od tříletých výše a levitŧ od 20-ti letých výše, kteří měli nárok 

na potravu za svou sluţbu 2 Par 31,16-17. 

 Kaţdá třída kněţí, která slouţila, měla nárok na potravu 1 Sam 2,36  a 2 Par 31,16. 

 Levité připravovali jídlo pro sebe, pro kněţí,vrátné a zpěváky, kteří slouţili 2 Par 35,14-15. 

 Kněţí oběti nejedli pouze v Jeruzalémě, ale rozdělovali je i do svých měst 2 Par 31,15. 

 Kněţí měli ve svých městech vţdy jednoho určeného muţe, který vydával podle seznamu díl 

potravy kněţím a levitŧm ţijícím ve městech 2 Par 31,19 a Neh 13,13. 

 Hlavním příjmem chrámu se stal šekel, který se všichni Izraelci zavázali chrámu odvádět Neh 

10,33. 

 Vrátní slouţili po sedm dnŧ 1 Par 9,25. 

 Kněţí a stráţní se střídali v sobotu, jedna třída přicházela do sluţby a druhá z ní v sobotu 

odcházela 2 Par 23,4-8 

 Třídy kněţí se pravidelně v chrámě střídaly a po skončení sluţby kněz odcházel domŧ do města, 

kde bydlel (Zachariáš nebydlel v Jeruzalémě, ale v kněţském městě Judově-Hebronu)Luk 1,8-9. 

23. 39-40. 

 



Nyní se pokusíme tyto výše uvedená biblická místa spojit a zrekonstruovat ve dvou fiktivních 

příbězích kněze a levity. Budeme se přitom maximálně drţet výše uvedených míst Písma. První je 

příběh kněze.  

Byl jednou kněz jménem Zachariáš. Ţil v kněţském městě Hebronu.  Měl ţenu a děti, dŧm a 

pastviny. Potravu dostával pravidelně od správce, který ji přiváţel z Jeruzaléma. Jednou za 24 týdnŧ 

na Zachariáše padl los, aby slouţil v Chrámě. Vypravil se tedy do Jeruzaléma, kde v sobotu 

vystřídal předchozího kněze, který se vrátil do svého kněţského města. Zachariáš v Boţím domě 

slouţil celý týden. Potravu dostával díky obětem Izraelcŧ a také ze skladu v Boţím domě. Kdyţ 

uplynul týden sluţby, tak Zachariáš v sobotu opustil Jeruzalém a vrátil se ke své rodině do Hebronu. 

 

A druhý příběh tentokrát levitského zpěváka. Byl jednou levita jménem Asaf. Ţil v levitském 

městě Nahalal. Měl ţenu a děti, dŧm a pastviny. Potravu měl pravidelně z desátkŧ, které od Izraelitŧ 

vybíral v okolních městech.  Jednou za 24 týdnŧ na Asafa padl los, aby slouţil zpěvem v Chrámě. 

Vypravil se tedy do Jeruzaléma, kde v sobotu vystřídal předchozího zpěváka, který se vrátil do 

svého levitského města. Asaf v Boţím domě slouţil zpěvem celý týden. Potravu dostával ze skladu 

v Boţím domě. Kdyţ uplynul týden sluţby, Asaf v sobotu opustil Jeruzalém a vrátil se ke své 

rodině do Nahalal. 

 

 

 
                               Pískovcový desátkový kámen  z  roku 1654  v  belgickém Sint - Margriete 

                               vytyčoval hranici mezi dvěma biskupstvími,  která si  na  desátek z  úrody 

                               pole činila nárok.  Foto: Niels Vertongen. 



Na některých místech v Bibli nalezneme také výraz „levitští kněţí“ (například v Dt 18,1 a Joz 

3,3), jenţ ale neznamená, ţe všichni levité byli kněţími, ale spíše šlo o vţitý výraz, jenţ znamenal: 

„tito kněţí jsou z levitŧ“ (2 Pa 23,18-19 a 30,25-27).  

 

Stručně řečeno lze říci: „Všichni kněţí měli být z levitŧ, ale ne všichni levité mohli být 

kněţími.“ Tento rozdíl v sluţbě i obţivě mezi kněţími a levity se táhne jako nit celou Biblí.  

 

V Bibli jsou také texty, z nichţ je zřejmé, ţe levité někdy suplovali sluţbu kněţí (například kdyţ 

jich bylo málo, viz 2 Pa 29,34 a Sd 17, 10-12). Nejednalo se přitom o záměrné porušování Zákona.  

Při výkladu podobných míst v Bibli je proto třeba být na pozoru, abychom nesměšovali výpověď 

normativní (tak to má být) s výpovědí empirickou (tak to je). V těchto případech totiţ platí, ţe nelze 

normy Mojţíšova zákona zpochybňovat tím, nakolik byla později tato norma fakticky 

přestupována, či ignorována.  

 

V Písmu jsme jasně viděli, ţe Zákon rozděluje sluţbu kněţí a levitŧ, a proto i kdybychom z 

některého místa v Bibli měli dojem, ţe si všichni levité (po smrti Mojţíše) přivlastnili kněţskou 

sluţbu, nebudeme zastávat názor, ţe Zákon (jako norma) jiţ přestal pro ţidy platit. 

 

V Písmu je desátý díl z desátkŧ zmíněn také jako součást oběti pozdvihování. Podívejme se   

nyní  blíţe na tuto oběť. Oběť pozdvihování  je překladem hebrejského slova „teruma“, které má 

význam zvedat, pozvedat,  vysoký a  někdy je překládáno i  jako příspěvek,  dávka nebo daň.   

Tato  oběť měla název od obřadu, při kterém byla oběť vloţena do rukou obětujícího. Kněz poté 

podloţil své ruce pod ruce obětníka a pozdvihl vše k nebi.  

Oběť pozdvihování byla určena převáţně kněţím, synŧm Árona (Lv 7,32 a 10,14). Část oběti 

byla dávána pravidelně, jiná část pak jen příleţitostně. 

 

 

 Pravidelná oběť obsahovala: 

 Část oběti pro kněţí (Ex 29,27 a Lv 10,14-15). 

 Bochánek, oplatek, chléb (Lv 7,14). 

 Desátý díl z desátkŧ (Nu 18,26-28). 

 Výkupné při sčítání povolaných (Ex 30,11-15). 

 Příleţitostná oběť zahrnovala: 

 Dobrovolnou oběť zlata, stříbra, mědi (a jiných potřeb ke stavbě stanu  setkávání - Ex 25,3 a 

Ezd 8,25). 

 Díl z válečné kořisti (z lidí, dobytka a zlata Nu 31,29-52). 

 

 

Desátý díl z desátkŧ byl tedy jen jednou z mnoha rŧzných částí oběti pozdvihování. Nyní nás jiţ 

nepřekvapí, ţe pojmy desátek a oběť jsou na některých místech v Bibli zaměnitelné. 

 V Dt 12,17 je napsáno, ţe obsahem desátkŧ bylo „obilí, mošt a čerstvý olej“. Tyto naturálie 

nalezneme také v Neh 10,40, kde jsou však nazvány „obětní dávkou“ (teruma-oběť pozdvihování).  
 

Z předchozích úvah ale jiţ víme, ţe obilí, mošt a čerstvý olej nebyl obsahem ţádné části oběti 

pozdvihování, kromě desátku (viz Dt 12,17 a 14,23). Tuto trojici naturálií nalezneme dále jako 

desátek v Neh 13,5-12, a v 2 Pa 31,5 dokonce jako prvotiny, ačkoliv prvotiny by tento obsah také 

mohly mít (viz Nu 18,12).  

 

O pár veršŧ dále jsou však opět nazvány obětí pozdvihování (2 Pa 31,10). Dále také v Neh 13,5 

je text v souladu s Nu 18 kapitolou. Levité dostali desátek v známé trojici naturálií a kněţí dostali 

obětní dávku (teruma). Co bylo obsahem této oběti jsme jiţ četli v Neh 10,39-40.  

V této zaměnitelnosti desátkŧ a obětí zřejmě pokračuje i prorok Ezechiel. V Ez 44,28-31 totiţ 

detailně vypisuje z čeho by se měla skládat obţiva kněţí, a o desátku se přitom vŧbec nezmiňuje. 

Místo něj uvedl jen oběť pozdvihování. Rozdíl mezi knězem a levitou v jejich sluţbě i obţivě byl 

navíc umocněn Boţím varováním: 



„Árona pak a jeho syny pověříš, aby střeţili své kněţství. Jestliţe se přiblíţí někdo 

nepovolaný, zemře.“ (Nu 3,10 viz také Nu 17,5)  

 

V Písmu nalezneme několik událostí, kdy Izraelité nedbali na toto varování:  

 

Kórach a někteří další levité si chtěli přivlastnit kněţský úřad. Bŧh levity ztrestal, některé 

okamţitou smrtí, jiné nechal s Kórachem zaţiva sestoupit do podsvětí (Nu 16,10-35).  

 

Král Saul se opováţil obětovat, coţ náleţelo jen kněţím a přišel proto o královský trŧn (1 S 

13,13). 

 

     Král Uzijáš pálil kadidlo na oltáři, kněz Azarjáš jej napomenul, ţe tato sluţba přísluší jen 

kněţím, synŧm Árona. Bŧh Uzijáše ztrestal malomocenstvím (2 Pa 26,16-21). 

 

Stručně jsme z Bible ukázali hlavní rozdíly v úřadu kněze a levity. Závěrem mŧţeme říci, ţe 

tvrzení citované na počátku kapitoly, které nerozlišuje mezi úřadem kněze a levity je neudrţitelné. 

 

 

 

 

 

 
Odvádění desátkŧ ze země v podání švédského malíře Bengta Nordenberga z r. 1865. 

 

 

 

 

 

 

 
 



ZEMĚ ZASLÍBENÁ 
 

 

yní se podíváme na ostatní zmínky o desátcích ve Starém zákoně. Budeme tak mít příleţitost 

uvidět, jak Izraelité naloţili s příkazem o desátcích v zemi zaslíbené. V 1 S 8,15.17 oznamuje 

prorok Samuel, ţe král Saul bude od ţidŧ brát desátky: 
 

„Z vašich výmlatů a vinic bude vybírat desátky a bude je dávat svým dvořanům a 

sluţebníkům.“ „Bude vybírat desátky z vašich stád, a stanete se jeho otroky.“ 

 

Je tedy jisté, ţe i po smrti Mojţíše neměly být desátky vybírány ve stříbře, ale pouze z úrody a 

dobytka. 

 

Ve 2 Pa 31,5-12 je zmínka o desátcích v době krále Chizkijáše: 

 

„Jak se ta výzva rozšířila, Izraelci přinášeli mnoţství prvotin obilí, moštu, čerstvého oleje, 

medu i všeho, co se urodilo na poli. Téţ desátky ze všeho přinášeli v hojnosti. 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. Začali 

vše klást na hromady třetího měsíce a skončili sedmého měsíce. Kdyţ Chizkijáš a velmoţové 

přišli a spatřili hromady, dobrořečili Hospodinu i Izraeli, jeho lidu. Chizkijáš se kněţí a 

lévijců vyptával na ty hromady. 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 poţehnal. Tak mnoho toho zůstalo.“ Chizkijáš 

proto  nařídil připravit v  Hospodinově domě komory. Připravili je a pak tam věrně vnášeli 

oběť pozdvihování, desátek i svaté dary.“ 

  

 

Také tato událost, v níţ je psáno o desátcích, je plně v linii Mojţíšova zákona. Opět se zde 

dovídáme, ţe desátky byly dávány kněţím a levitŧm „ze skotu a bravu“. A proto dále v 10. verši je 

zapsána odpověď kněze Azarjáše, který králi vysvětluje, ţe „je jídla do sytosti“. Povšimněme si 

také zmínky o skládání „na hromady“, která nám ukazuje na velké mnoţství desátkŧ.  

    V souladu s jiţ citovanou zmínkou o skotu a bravu se nepochybně nejednalo o stříbro, které by 

šlo uskladnit do truhlic a nebylo by nutno je skládat na zem a pak pro ně zřizovat komory v domě 

Hospodinově. Zmínka o sytosti nám také naznačuje, ţe kněţí a levité jedli desátky v souladu se 

Zákonem. Hromady, které po tomto jídle zbyly, tak lze chápat jako přebytek, který jiţ nebyli 

schopni sníst. 

 

    Zamysleme se nyní nad tím, kde hledat příčinu toho, ţe desátkŧ bylo tolik, ţe si s nimi kněţí 

nevěděli rady? Je třeba si připomenout, ţe tato situace, která byla výsledkem velkého Boţího 

poţehnání do té chvíle nikdy nenastala (moţná ţe zde sehrála svou roli i skutečnost, ţe kněţí a 

levitŧ bylo málo a nedokázali proto tolik obětí a desátkŧ sníst, 2 Par 29,34 30,3.15). Nestalo se to 

ani za Šalomouna ani za ţádného dalšího krále. Pokud by někdy dříve byly takové hromady obětí a 

desátkŧ, kněţí by jiţ věděli co s nimi a měli by pro ně jiţ někde připravený sklad. Tuto novou 

situaci musel Chizkijáš řešit tím, ţe nechal v Boţím domě připravit komory k uskladnění těchto 

darŧ.  

    Z celé události je zřejmé, ţe král Šalomoun jako stavitel Boţího domu s touto abnormální situací 

nemohl počítat, a proto na tyto dary nepřipravil místo ke skladování. Všimněte si zmínky ve 2 Par 

31,5, jednalo se o desátky ze všeho, tedy podle 31,6 o desátcích ze skotu a bravu, byly to tedy celé 

desátky z úrody i dobytka. 

    Ani  připravením těchto skladŧ (komor) v Boţím domě však nezačalo nějaké nové období, kdy 

by jiţ ţidé přestali dávat desátky podle přikázání zákona a začali by je snášet automaticky rovnou 

do těchto skladŧ. Nikoliv, zpŧsob nakládání s desátky byl v Písmu jasně přikázán: Druhý desátek 

měli ţidé přinést do Jeruzaléma, kde ho měli konzumovat společně se svou rodinou a levitou. Pouze 

N 



kdyby něco z desátku zŧstalo, tak to podle nařízení Chizkijáše mělo být uskladněno v Boţím domě. 

Pokud tedy kněţí a levité během dalších měsícŧ zásoby v komorách spotřebovali a po hostině s 

levity jiţ ţádné nové desátky nezbyly, mohly zŧstat nakonec komory prázdné a nepotřebné. 

 

V tomto textu se také setkáváme s překvapivou skutečností, ţe ţidé desátky nedávali pravidelně 

po celý rok, ale jen během pěti měsícŧ v roce (31,7). Desátky byly oddělovány z úrody, proto je 

naprosto logické, ţe byly dávány od 3 do 7 měsíce (odpovídá přibliţně našemu kalendářnímu 

květnu - červnu aţ září - říjnu), kdy byly v Izraeli sklizně. Také ve výkladu Talmudu je napsáno:  

 

„...na konci tohoto svátku (Sukot) končilo období odvádění různých dávek a darů pro chudé... 

Neboť skončily všechny zemědělské práce a ten, kdo odvedl dávky vyplývající z Tóry jako 

zákona ustanoveného Bohem, ten splnil svou povinnost, ale ten, kdo je nedal - dopustil se 

krádeţe.“ 
380)

 

 

 

 

 
                       Francouzský  anonymní ručně  kolorovaný  lept z  období  reformy  feudálních 

                            práv a  desátkŧ.  11. srpna 1789.  Na obrázku  muţ ze třetího stavu dává pytlík 

                            peněz  duchovnímu,  který je  naoko  odmítá gestem  pravou rukou,  ale  levou 

                            rukou přijímá peníze.  

 



Svátek Sukot končil v 7. ţidovském měsíci. Ţidé tedy po skončení tohoto svátku uţ 

následujících sedm měsícŧ desátky vŧbec nedávali. Tato výjimka však není v Bibli jediná. V Dt 

12,19 je psáno:  

 

„Pokud budeš ţít na své půdě, varuj se toho, abys lévijce nechal opuštěného.“ 

 

Slovo zde přeloţené jako „půda“ je hebrejské slovo „´adama“, které znamená pŧda, pozemek, 

zemský, nebývá ale pouţíváno k označení celé země či světa. Stejné slovo je v Neh 10,38. V 

souvislosti s desátky nalezneme také v Neh 12,44 a 13,10  Dt 14,22;  2 Pa 31,19 slovo „sade“, 

které znamená „pole“. Také v Lv 27,30 jsou desátky spojeny se zemí (je tu hebr. slovo „´eres“, 

které je často pouţito k označení izraelské země, viz Dt 6,10 a 7,1). Z těchto veršŧ je zřejmé, ţe 

kdyţ ţili Izraelité na své pŧdě, platila pro ně také povinnost dávat desátky levitŧm. Kdyţ ale z 

nějakého dŧvodu (jiné řemeslo, chudoba, zajetí v cizí zemi) pŧdu nevlastnili, anebo neuţívali, tak 

po nich Zákon ţádné desátky nepoţadoval.  

Vyjmenujme zde nyní některé další kategorie lidí, kteří desátky nedávali (pokud neměli pole a 

dobytek). Patřili k nim například: barvíři, bylinkáři, brašnáři, cizinci, číšníci, dlaţdiči, drátaři, 

drvoštěpové, dţbánkáři, handlíři, holiči, hostinští, hrnčíři, hrobníci, jehláři, kameníci, koláři, 

košíkáři, kotláři, kováři, kovolitci, koţeluhové, kuchaři, kupci, lamači kamene, lékaři, lichváři, 

lovci, lukaři, mečíři, mlynáři, noţíři, obchodníci, opaskáři, otroci, pancéřníci, papírníci, pasáci, 

pekaři, penězoměnci, pradleny, pilaři, písaři, ponocní, porodní báby, rybáři, řezníci, sedláři, sirotci, 

soudci, stolaři, svíčkáři, sýraři, synové Árona, šperkaři, tesaři, tkalci, váhaři, vdovy, vojáci, voskáři, 

voňavkáři, zámečníci, zedníci, zlatníci, zrcadláři a zubaři. 

 

 Celý Izrael nedával desátky z úrody 40 let, kdyţ byl na poušti, kde nesel ani nesklízel při své 

pouti do zaslíbené země (Ex 16,35). V zaslíbené zemi byl kaţdý sedmý a padesátý rok bez desátkŧ 

z úrody (Ex 23,10.11 a Lv 25,11). 

 

Mimochodem tato skutečnost nerozdělitelné spojitosti desátkŧ s Izraelskou zemí je dnes mnohde 

zamlčována. Kdyţ Bŧh v Lv 27,30 hovoří o desátcích země, domnívají se někteří kazatelé, ţe 

hovoří ke všem lidem. Lehce pak ve svých výkladech přehlédnou skutečnost, ţe Bŧh jen o pár veršŧ 

dále (Lv 27,34) jasně specifikuje, ţe: „Toto jsou příkazy, které vydal Hospodin Mojţíšovi pro syny 

Izraele na hoře Sínaji.“ Bŧh tyto nařízení o desátcích ze země vydal jen a pouze pro syny Izraele, 

tedy pro ţidy. Bŧh nikdy nezamýšlel dát Izraeli celou zemi (jako planetu), proto všechny zmínky o 

zemi, kterou jim dal, se vztahují jen a pouze na malé území na Blízkém východě, kam  Jozue 

Izraelity přivedl (Dt 9,4-6  11,10-12). 

 Tato přikázání či zaslíbení o desátcích se proto nikdy netýkala země české, pákistánské či 

americké. Nikoliv Mojţíšŧv zákon je centrálně zaměřen pouze a jedině na zemi oplývající mlékem 

a medem - zemi zaslíbenou - zemi Izraelskou. Proto čteme např. specifickou modlitbu v Dt  26,15:  

„Shlédni ze svého svatého obydlí z nebes, a poţehnej svému izraelskému lidu i půdě, kterou jsi nám 

dal, jak jsi příseţně slíbil našim otcům, tu zemi oplývající mlékem a medem.“  

Kaţdé učení, které se pokouší oddělit biblické desátky od izraelské země je ve skutečnosti jiţ ve 

své podstatě nebiblické. 

 

V Neh 10,37-40 je psáno: 

 

„Také první část z obilní tluče, z našich obětních dávek, z ovoce kaţdého stromu, z moštu a z 

čerstvého oleje budeme přinášet kněţím do komor při domě našeho Boha a desátky z naší 

půdy budeme odvádět levitům, levité sami ať vybírají desátky ve všech městech, která s námi 

slouţí Hospodinu. Kněz z rodu Áronova bude s levity, kdyţ budou vybírat desátky. Levité 

předají desátý díl z desátků do domu našeho Boha, do komor ve skladišti. Do těch komor totiţ 

budou přinášet Izraelci i levitští příslušníci obětní dávky z obilí,  z moštu a z čerstvého oleje.“ 

 

Rozeberme si nyní tento text s pokyny, jak bylo zacházeno s desátky v době Nehemiáše do 

několika jednoduchých bodŧ: 



1) Levité dostali od Izraelitŧ celý desátek.  

2) Kněţí nedostali od Izraelitŧ ţádný desátek. 

3) Levité vybírali desátky v izraelských městech. 

4) Desátky nebyly vybírány v chrámě. 

5) Levité nechali devadesát procent z  desátku ve svých městech. 

6) Levité přinesli deset procent z desátkŧ do skladu v Boţím domě. 

 

Písmo nám zde tedy velmi konkrétně odhaluje, jakým zpŧsobem probíhalo vybírání prvního 

desátku určeného pro levity. Desátky se nevybíraly  v Jeruzalémě, který nebyl levitským ani 

kněţským městem, ale levité je vybírali ve všech Izraelských městech.  

Co s tímto vybraným desátkem levité udělali? Odvezli všechno toto desátkové obilí a zvířata do 

Jeruzaléma? Nikoliv. Protoţe nikdo z  levitŧ trvale neţil v Jeruzalémě, ale bydleli se svými 

rodinami ve 35 městech roztroušených po Izraeli, bylo zcela logické, ţe 90% z těchto vybraných 

desátkŧ v celém Izraeli odvezli do svých měst. Nehemiáš jim jasně nařídil, aby pouze 10% z 

vybraných desátkŧ předali v Jeruzalémě do Boţího domu pro kněţí. 

 

Dále v Neh 12,44 a 47 je napsáno:  

 

„V  onen  den  byli  ustanoveni  někteří  za  správce komor  pro sklady, obětní dávky, prvotiny 

a desátky, aby v nich uskladňovali částky z městských polností určené Zákonem kněţím a 

levitům.“ „Proto za dnů Zerubábelových i za dnů Nehemjášových odváděl celý Izrael 

příslušné částky na kaţdý den pro zpěváky a vrátné, odděloval je jako svaté dávky pro levity a 

levité z nich oddělovali svaté dávky pro Áronovce.“ 

  

 Kniha Nehemiáše nám připomíná, ţe desátky přikázal Zákon odvádět z „městských polností“ 

pro kněţí a levity. A posledně citovaný verš (viz také Neh 10,39) nám také říká, ţe levité 

z obdrţených desátkŧ nadále odváděli desátý díl z desátkŧ synŧm Árona.  

 

 

 
      Interiér desátkové stodoly v anglickém Upwalthamu. Foto: Tristan Forward. 



Tento verš je moţno povaţovat za dŧkaz skutečnosti, ţe v Izraeli byl nadále zachováván rozdíl 

mezi úřadem kněze a levity v jejich sluţbě i obţivě. 

 

Také v poslední kapitole v Neh 13,5.10-12 je psáno: 

 

„uvolnil pro něho velkou komoru, kam byly dříve dávány obětní dary, kadidlo, nádobí a 

desátky z obilí, moštu a čerstvého oleje, určené levitům, zpěvákům a vrátným, a obětní dávky 

pro kněze.“ „Dozvěděl jsem se také, ţe levitům nebyly dávány částky, takţe se všichni 

rozprchli ke svým polím, levité i zpěváci konající sluţbu. Měl jsem o to spor s 

představenstvem a ptal jsem se: „Proč je Boţí dům opuštěn ?“ Shromáţdil jsem levity a 

dosadil je na jejich místa. A všechen Juda přinášel do skladů desátky z obilí, moštu a 

čerstvého oleje.“ 

 

V době, kdy nebyl Nehemiáš v Jeruzalémě, kněz Eljašíb, správce komor, uvolnil velkou komoru 

pro Tobijáše. Byla to zřejmě jedna z komor, které nechal v Boţím domě připravit král Chizkijáš. V 

biblickém zápise je dále dŧleţitý detailní výpis všech darŧ, které do této komory byly dříve dávány: 

 

1) Obětní dary 

2) Kadidlo 

3) Nádobí 

4) Desátky z obilí, moštu a čerstvého oleje určené levitŧm, zpěvákŧm a vrátným 

5) Obětní dávky pro kněze 

 

Dva z těchto darŧ zde mají uvedeno také adresáta, tedy desátky pro levity a obětní dávky pro 

kněze. Zatímco pod termínem obětní dávky mŧţe být shrnuto téměř cokoliv, co kněţí v chrámu 

dostávali, prvotinami počínaje a desátkem z desátkŧ konče. Tak velká otázka vyvstává nad desátky 

levitŧ. Mojţíšŧv zákon totiţ nikde neuváděl, ţe by desátky levitŧ měly být skladovány v Boţím 

domě. Co tam tedy dělaly? Musíme nejprve konstatovat, ţe tento desátek v komorách nebyl určen 

pro všechny levity, ale pouze pro tyto výše jmenované skupiny levitŧ, kteří slouţili týden co týden v 

Jeruzalémském chrámu. Kdo je tam však dal?  Zde jsou moţné tři výklady.  

 

1) Mohli to být Izraelité, kteří takto podporovali pravidelnou sluţbu těchto levitských skupin v   

    chrámu 

2) Mohli je tam sebou donést sami levité ze svých měst jako svou obţivu na týden, kdy měli v  

    Jeruzalémě slouţit. 

3) Mohla to být část desátku z desátkŧ od kněţí, kteří se s levity slouţícími v chrámu o desátek   

   podělili. 

 

Zamysleme se dále  nad výše citovaným místem v Neh 13,10-11. Jaké závěry mŧţeme z toho 

místa učinit: 

  

1) Levité nedostávali částky (desátky) 

2) Levité se rozprchli na svá pole (událost se stala v ročním období, kdy šlo pracovat na poli) 

3) Kněţí měli potravu z ostatních komor 

4) Kněţí se nerozprchli na svá pole 

 

V Boţím domě bylo několik komor na dary. Eljašíb jednu z nich uvolnil pro Tobijáše. Tato 

skutečnost ohrozila však jen levity. Nikde nečteme o tom, ţe by kněţí nedostávali částky ani o tom, 

ţe by se rozprchli ke svým polím. Protoţe se zmenšila skladovací plocha pro oběti a desátky, došlo 

logicky k zmenšení zásob těchto darŧ. Někteří vykladači se proto domnívají, ţe pŧvodcem kolapsu 

levitské sluţby byli právě kněţí, kteří se přestali se slouţícími levity dělit o dary ve zbývajících 

komorách. 

Tento předpoklad není nikterak překvapivý ani ojedinělý. Jiţ dříve citovaný Flavius popsal 

urputný boj o desátky mezi vyšším kněţstvem a prostými kněţími, kvŧli kterému několik kněţí 



zemřelo hladem. Levité v době Nehemiášově proto opustili chrám a vrátili se ke své obţivě na svá 

pole. Této teorii nahrává také diplomatický jazyk, který zde Nehemiáš pouţívá. Na jedné straně 

nejmenuje ţádného viníka, neříká proč ţidé (nebo kněţí) přestali dávat částky levitŧm. Na straně 

druhé vyhazuje ihned Tobijášovi věci z komory a okamţitě ustanovuje nové tři skladníky. Dva 

kněze a jednoho levitu. Také čteme, ţe měl kvŧli tomu s představenými spor. Je zvláštní, ţe z jejich 

rozhovoru je uvedena pouze otázka Nehemiášova a není zapsáno, co mu na to kněţí odpověděli. 

Rovněţ není uvedeno, zda to byl Nehemiáš kdo Judské pokolení napomenul, ať přináší do 

vyčištěného skladu desátky pro levity. Je však třeba si uvědomit, ţe to bylo mimořádné a zřejmě 

časově omezené jednání, které nemělo ţádnou oporu v zákoně Mojţíšově. Jak jsme jiţ viděli při 

studiu 10. kapitoly, desátek patřil levitŧm, kteří ho sami vybírali po celém Izraeli  a do chrámu pak 

přinesli jen desetinu z desátkŧ pro kněţí. 

V závěrečném konstatování, ţe všechen Juda  přinášel do skladŧ (mnoţné číslo) desátky z obilí, 

moštu a čerstvého oleje nalézáme ještě jednu pozoruhodnou věc. Nejednalo se totiţ vŧbec o celý 

desátek, protoţe zde není ţádná zmínka o desátku ze skotu a bravu. Byl to jen nějaký částečný či 

poloviční desátek, který ţidé do chrámu odváděli, a který měl zřejmě jediný cíl - rychle naplnit 

sklady a umoţnit tak obnovení sluţby jednotlivých tříd levitŧ, slouţících v chrámu. Tento desátek 

se skládal pouze z obilí, moštu a oleje. 

     V souvislosti s touto událostí je rovněţ třeba uvést, ţe po návratu ze zajetí jiţ ţidé znali a 

pouţívali první raţené peníze. Byly to perské zlaté mince „darejky“ Neh 7,70 (také viz Ezd 2,69 a 

8,27). Ţidé se však přesto zavázali dávat pro Boţí dŧm stříbro (v Neh 10,33). I přes zavedení 

raţených peněz byly však desátky stále dávány jen z úrody a dobytka Neh 13,5.12. Tato skutečnost, 

ţe ţidé dávali desátky pouze v naturáliích i po vzniku peněz, přesvědčivě vyvrací všechny 

novověké doktríny o nutnosti odvádět desátky v penězích 

 

 

 

Masivní desátkový kámen v anglickém Warnhamu, na který byly skládány desátky z úrody. Foto: Colin Smith. 
 



V Ámos 4,4 je rovněţ psáno o desátcích : 

 

„Choďte si do Bét-elu oddávat se nevěrnosti, jen se dopouštějte ještě více nevěrností v  

Gilgálu,  přinášejte své oběti z  jitra,  své desátky  třetího  dne.“ 

 

Prorok Ámos těmito slovy kárá ţidy. Je zřejmé, ţe oběti byly přinášeny kaţdé jitro a desátky 

kaţdý třetí den. V originále je slovo „jom“ - den, které je někdy překládáno jako rok. Písmo nám 

ukazuje, ţe bez skutečné víry nedosáhli ţidé Boţí přízně ani horlivým dáváním obětí a desátkŧ. 

 

A v Mal 3,7-10 nalezneme dvě poslední starozákonní zmínky o desátcích: 

 

„Uţ za dnů svých otců jste se odchýlili od mých nařízení a nedbali jste na ně. Navraťte se ke 

mně a já se navrátím k vám, praví Hospodin zástupů. Ptáte se: „Jak se máme vrátit ?“ Smí 

člověk okrádat Boha ? Vy mě okrádáte. Ptáte se: „Jak tě okrádáme ?“ Na desátcích a na 

obětech pozdvihování. Jste stiţeni kletbou proto, ţe mě okrádáte, celý ten pronárod ! 

Přinášejte do mých skladů úplné desátky. Aţ bude ta potrava v mém domě, pak to se mnou 

zkuste, praví Hospodin zástupů: Neotevřu vám snad nebeské průduchy a nevyleji na vás 

poţehnání ? A bude po nedostatku.“ 

 

Bŧh vznáší proti Izraeli obvinění, ţe ho okrádají na desátcích a obětech (teruma). Oznamuje jim 

také, ţe jsou proto stiţeni kletbou. Při výkladu tohoto místa si nejprve povšimněme dŧleţité 

skutečnosti, ţe proroctví Malachiáše je od svého počátku adresováno ţidŧm, proto hned v prvním 

verši je psáno: „Výnos. Slovo Hospodinovo o Izraeli skrze Malachiáše“ (1,1). Celé proroctví bylo 

tedy vysloveno pro konkrétní skupinu lidí v konkrétní situaci. Toto konkrétní slovo pak nelze 

automaticky vztahovat i na křesťany, neboť by pro ně musela platit také i jiná místa v Mojţíšově 

zákoně, jako například v Jr 17,20 -27, kde Bŧh poţaduje světit sobotní odpočinek a zaslibuje při 

jeho svěcení své poţehnání a při nesvěcení pak trest ohněm.  

 

Bŧh v  Malachiáši 3,6  připomíná ţidŧm příkaz o desátcích a oslovuje je: „Já Hospodin jsem se 

nezměnil, ani vy jste nepřestali být syny Jákobovými.“ Bŧh zde tedy stále hovoří k synŧm Jákoba -  

Izraele, tedy izraelitŧm. V dalších verších je psáno právě o desátcích a celý oddíl tematicky uzavírá 

verš v Mal 3,12, kde je psáno: „Všechny národy vám budou blahořečit a stanete se ţádoucí zemí...“             

I v tomto oddíle Bŧh stále hovoří k Izraeli a k označení všech ostatních národŧ pouţívá hebrejské 

slovo „gój“, které je v Bibli běţně pouţíváno k označení pohanských (neizraelských) národŧ. 

Malachiáš ve svém proroctví také zaslibuje poţehnání Izraelitŧm, budou - li   věrni  v  dávání  

desátkŧ. Všimněme  si  slov  „skladů“  a „potrava“, která nám ukazují, ţe se zde píše o desátcích v 

naturáliích. 

 

V době proroka Malachiáše, se jiţ běţně pouţívaly raţené peníze. Znovu tak vidíme, ţe ţidé i po 

zavedení peněz desátky odváděli jen v naturáliích. Bŧh ani na tomto místě nemění nic na 

přikázáních o desátcích, která vydal skrze Mojţíše. 

Odvádění desátkŧ v penězích kněţím, které začala vyučovat a vymáhat od 6. století katolická 

církev, tak nelze posuzovat jinak, neţ jako přestoupení Mojţíšova zákona.  

 

Někteří kazatelé dnes učí:  „Dáváš desátky,  abys  otevřel  nebeská  okna. Dáváš oběti, aby Bůh 

skrze tato otevřená okna vylil poţehnání...“ 
381) 

Autor v tomto tvrzení vykresluje Boha jako toho, 

kdo kvŧli desátkŧm otevírá nebeská okna a díky obětem jimi vylévá na křesťana své poţehnání. 

Tento výklad však  staví na nepřesném překladu těchto veršŧ. V originále se v Malachiáši 3,10 

vŧbec o oknech nepíše, ale je zde pouţito jiné slovo: „´arubba“ - prŧduch, propust. Toto slovo je 

dále pouţito například v Gn 7,11 a 8,2 o prŧduších, kterými Bŧh vylil vody potopy na zemi. Pro 

okno se v Bibli nejčastěji pouţívá jiné slovo a sice slovo „hallon“ - například v Gn 8,6 a 1 S 19,12. 

Od biblické doby se do dneška jistě změnila podoba oken, jejich velikost, zpŧsob otevírání a 

zavírání. Přesto se dodnes nezměnily hlavní funkce okna. Okno vţdy slouţilo k tomu, aby pouštělo 

světlo a vzduch do místnosti a také k tomu, aby se šlo podívat z místnosti ven. Obraz, kdy Bŧh 



oknem něco vylévá je proto jiţ ve své podstatě značně problematický, neboť by se ani v biblické 

době neslučoval s hlavním posláním oken (dodnes je v civilizovaných krajinách neslušné cokoliv 

z okna na někoho vylévat či odhazovat.) 

 

Je třeba zde rovněţ připomenout někdy opomíjenou skutečnost, ţe Nehemiáš byl současníkem 

proroka Malachiáše, oba ţili v polovině pátého století  před Kristem. Zatímco proroctví Malachiáše 

však hovoří o desátcích pouze na dvou místech, tak  naproti tomu Nehemiáš hovoří o desátcích 

sedmkrát. Je moţno tedy oprávněně tvrdit, ţe bez dŧkladného studia knihy Nehemiáše si nelze 

učinit správné závěry o praxi desátkŧ v době Malachiášově a Nehemiášově. Tato neznalost 

poselství knihy Nehemiáše o desátcích dnes vyhovuje především zastáncŧm desátkŧ, kteří ze dvou 

míst Malachiáše vyvozují nebiblické poţadavky pro křesťany. 

 

Připomeňme si nyní  v krátkosti několik závěrŧ týkajících se desátkŧ, ke kterým jsme dospěli při 

zkoumání Písma. Viděli jsme, ţe Mojţíšŧv zákon rozlišuje nejméně 3 rŧzné druhy desátkŧ: 

První desátek dávali ţidé kaţdý rok levitŧm, kteří bydleli v 35 levitských městech. Druhý 

desátek přinášeli kaţdý rok během svátkŧ na vyvolené místo v Jeruzalémě, kde ho jedl obětující a 

jeho rodina spolu s levitou. Třetí desátek dávali ţidé pouze kaţdý třetí rok, kdy ho sloţili v branách 

města, kde bydleli a jedl je levita, cizinec, sirotek a vdova. Levité museli dát nejlepší desátý díl z 

desátkŧ Áronovi a jeho synŧm. 

 

Vidíme tedy,  ţe ţádný ze tří druhŧ desátkŧ nebyl určen k tomu, aby byl donesen do Boţího 

domu, kde by byl skladován. Tyto závěry jsou v příkrém rozporu s učením některých dnešních 

zastáncŧ desátkŧ, kteří na základě dvou veršŧ v proroctví Malachiáše tvrdí, ţe celé desátky měli být 

odváděny pouze do skladu v Boţím domě. V Písmu jsme však viděli, ţe desátky vybírali levité a ti 

jen velmi malou část - desátek z desátku - přinesli kněţím do Jeruzaléma, kteří jej mohli dát do 

skladu v chrámě. Pokud se totiţ kněţí rozhodli  skladovat jej v Boţím domě, měli k tomu prostor. 

Písmo nic takového nepřikazovalo ani nezapovídalo. 

 

 

 

 
      Desátkový kámen v  Châtel-Guyon,  Auvergne,  Francie.  Na boku jsou otvory určené k  vypouštění obilí z  míry. 

      Foto: Remi Jouan. 

 



Dále jsme při studiu knihy Nehemiášovy dospěli k těmto závěrŧm: 

 

1) Levité dostali od izraelitŧ celý desátek  

2) Kněţí nedostali od izraelitŧ ţádný desátek 

3) Levité vybírali desátky v izraelských městech 

4) Desátky nebyly vybírány v chrámě 

5) Levité nechali devadesát procent z desátku ve svých městech 

6) Levité přinesli deset procent z desátkŧ do skladu v Boţím domě. 

 

Také jsme viděli, ţe Nehemiáš na jednom místě nebránil Izraelitŧm v  mimořádném přinesení 

desátku přímo do komor, které mělo urychlit shromáţdění zásob a umoţnit okamţitý návrat levitŧ 

do chrámu a jejich zapojení do sluţby. 

 

 Poloţme si nyní otázku: Proč Malachiáš volá po odvedení celého desátku do skladu ? Kdyţ 

Malachiáš vyzýval ţidy v Mal 3,10 k přinášení úplných desátkŧ do skladŧ v Boţím domě, jednalo 

se stejně jako v případě knihy  Nehemiášovy  o zcela mimořádnou a nikde v Zákoně Mojţíšově 

nepřikázanou výzvu či poţadavek. Někteří vykladači se proto domnívají, ţe Malachiáš reagoval na 

tutéţ událost, o které je řeč v Nehemiáši 13 kapitole. Připomeňme, ţe zásoby v Boţím domě byly 

tehdy na nízké úrovni. Levité se rozprchli ke svým polím a Nehemiáš musel znovu shromáţdit 

levity do chrámu. Ţidé  pak  v této kritické situaci začali mimořádně přinášet částečný desátek k 

rychlému obnovení zásob ve skladech tak, aby mohla být sluţba levitŧ obnovena. 

 

 Pokud z tohoto zorného úhlu budeme nahlíţet na Malachiášovu výzvu k odvádění desátkŧ do 

chrámu, bude tato výzva jen zrcadlem či ozvěnou událostí v Nehemiášově knize a bude tak zcela v 

souladu s poselstvím Písma. Pokud však někteří kazatelé vyučují, ţe Malachiáš ţádá, aby všechny 

desátky byly vţdy odváděny pouze do skladŧ v domě Boţím, ocitnou se rázem v konfliktu s 

poselstvím pěti knih Mojţíše,  knihou Nehemiáše  i s učením ţidovských rabínŧ o desátcích. 

 

Slovo „okrádat“ (hebrejsky„kb´“) zmíněné v  Mal 3,8-9 je v Písmu pouţito jiţ  pouze  na  

jednom  místě,  v  Př 22,22-23,  kde  je  překládáno  jako  „neodírej“: 

 

„Neodírej nuzného, vţdyť nic nemá, po utištěném nešlapej v bráně. Neboť jejich spor povede 

Hospodin, uchvátí ţivot jejich uchvatitelům.“ 

 

Bŧh slibuje, ţe povede spor nemajetných. Jeho odpověď na jejich okrádání je stejná jako v 

proroctví Malachiáše - Boţí soud. Bŧh vezme ţivot těm, kteří je okrádají. A v Mal 3,5 je psáno, ţe 

jsou utiskováni nemajetní (námezdníci, sirotci, vdovy a cizinci) příjemci desátkŧ. Při četbě tohoto 

oddílu je zřejmé, ţe jej sem Malachiáš zařadil s úmyslem upozornit ţidy na to, ţe neodváděním 

desátkŧ neokrádají jen Boha, ale také tím utiskují výše zmíněné skupiny chudých příjemcŧ desátkŧ.  

 

Izrael je v Mal 3,7 rovněţ vyzván, aby se navrátil k ustanovením (kral. překlad.) Mojţíšova 

zákona. Slovo „ustanovení“ (hebrejsky „hok“) je pouţito také například ve  Lv 26,46;  Dt 4,8;  Mal 

3,22, kde jsou ustanovení zmíněna jako součást Zákona. O ustanoveních se opět píše také v Novém 

zákoně v Ef 2,15 a  Ko 2,14, kde apoštol Pavel připomíná křesťanŧm, ţe ustanovení (řecky 

„dogma“) Mojţíšova zákona byla zrušena smrtí Krista na kříţi.  
 

Je třeba rovněţ zdŧraznit, ţe kdyţ Bŧh ústy Malachiáše káral Izraelity, ţe se odchýlili od jeho 

nařízení o desátcích, nehovořil přitom o Abrahamově desátku. Ten totiţ nebyl Bohem nikdy  

přikázán a navíc nebyl ani z úrody země, ale jen z loupeţe. Malachiáš zde hovoří pouze o desátcích, 

které Bŧh přikázal v zákoně, neboť jenom s nimi bylo spojeno jak poţehnání, tak kletba zákona. 

 

Verše o kletbě kvŧli nedávání desátkŧ z Malachiáše jsou v některých dnešních církvích s oblibou 

hojně citovány. Spolehlivě totiţ v křesťanech vyvolávají pocit viny a strach, ţe nebudou-li dávat 

desátky, stihne je Boţí kletba. Přitom je však zamlčována řada skutečností. Například ta, ţe kletba 

kvŧli desátkŧm není vŧbec jádrem Malachiášova poselství, ale je jen jednou ze čtyř kleteb, o nichţ 



Malachiáš píše. Podívejme se, před kterými stejně váţnými kletbami Malachiáš ţidovský národ 

varuje:  

 

 „Buď proklet chytrák, jenţ má ve  svém  stádu  samce, a  sloţí-li slib, obětuje Panovníku 

zvíře vykleštěné.“ Mal 1,14 

 „Jestliţe neposlechnete  a  nevezmete  si   k   srdci,   ţe   máte  oslavovat  mé jméno,   praví  

Hospodin   zástupů,   stihnu   vás   kletbou,  a    vaše   ţehnání  prokleji.   A  jiţ  jsem  je 

proklel, neboť si to k srdci neberete.“ Mal 2,2     

 „On nakloní srdce otců  k synům  a   srdce  synů  k  otcům,  abych  při  svém  příchodu 

nestihl zemi klatbou.“ Mal 3,24 
 

 

 

 
                              Masivní vrata  desátkové stodoly  v  Ashleworth. Vrata  svou  výškou  umoţňovala 

                              vjezd povozu s celou fŧrou sena. Foto: Pauline Eccles. 

 

 

Při našem uvaţování nad proroctvím Malachiáše je třeba rovněţ zdŧraznit: 

 

 Kletba kvŧli desátkŧm není zmíněna mezi kletbami v Dt 27. a 28. kapitole. 

 Desátky ani kletba kvŧli jejich nedávání není součástí desatera přikázání. 

 Kletba kvŧli neplacení desátkŧ není zmíněna nikde v Pentateuchu. 

 Kletba kvŧli nedávání desátkŧ není zapsána nikde v Novém zákoně. 



 Jeţíš Kristus nevaroval nikdy své následovníky před kletbou kvŧli neodvádění desátkŧ.   

 Jeţíš Kristus, apoštol Pavel ani ţádná další novozákonní postava necitovala  ve svém učení 

verše z Malachiáše hovořící o kletbě kvŧli neodvádění desátkŧ. 

 Malachiášova kletba neplatí pro křesťany neboť: „Kristus nás vykoupil z kletby zákona tím, ţe 

za nás vzal prokletí na sebe.“ Ga 3,13 

 

Bible jasně ukazuje, ţe Jeţíš Kristus ani raná církev neučila křesťany dávat desátky a uţ vŧbec 

nikdy k podpoře desátkŧ necitovala verše z Malachiáše. Jsou-li tedy v některých současných 

církvích hojně pouţívány verše z proroctví Malachiáše k podpoře desátkŧ, potom ve věci financí jiţ 

zjevně zašly dále, neţli učil Pán Jeţíš, apoštolové a první křesťané.  

 

    Kdyţ dnes někteří pastoři káţí o poţehnání plynoucím z dávání desátkŧ a zmíní přitom verše 

z Mal 3,7-10, posluchači mohou nabýt dojmu, ţe je  tomu tak proto, ţe samotný Mojţíšŧv zákon 

ţádné takové verše neobsahuje. Je tomu skutečně tak? Coţpak zákon neobsahoval ţádné zaslíbené 

poţehnání týkající se desátkŧ ?   Podívejme se nyní na několik míst v Zákoně Mojţíšově: 

 

V Dt 12,6-7 je psáno: 

 

„Tam budete přinášet své zápalné oběti a oběti svých hodů i desátky a oběť pozdvihování 

svých rukou, zaslíbené 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 přiloţili ruku, v čem ti poţehnal Hospodin, tvůj Bůh.“ 

 

    Na tomto prvním místě  je uvedeno Boţí poţehnání v souvislosti s desátky, ale tato zmínka je 

spíše konstatováním, neţli zaslíbením. 

 

V Dt 14,23-24 je napsáno: 

 

Na místě, které si on vyvolí, aby tam přebývalo jeho jméno, budeš jíst před Hospodinem, 

svým Bohem, desátky ze svého obilí, moštu a čerstvého oleje i prvorozených kusů svého 

skotu a bravu, aby ses učil bát Hospodina, svého Boha, po všechny dny. Kdybys měl dlouhou 

cestu a nemohl je donést, protoţe místo, které vyvolí Hospodin, tvůj Bůh, aby tam spočinulo 

jeho jméno, bude od tebe vzdáleno, aţ Hospodin, tvůj Bůh, ti poţehná.. 

 

    Druhé místo v Mojţíšově zákoně, kde je poţehnání v jedné větě s desátky. Opět však není moţno 

jasně vyvodit, ţe je toto poţehnání dŧsledkem  plnění zákona o desátcích 

 

V Dt 14,28-29 Mojţíš říká: 

 

„Kaţdého třetího roku odneseš všechny desátky ze své úrody toho roku a sloţíš je ve svých 

branách. I přijde lévijec, protoţe nemá s tebou podíl ani dědictví, a bezdomovec, sirotek a 

vdova, kteří ţijí v tvých branách, a budou jíst dosyta, aby ti Hospodin, tvůj Bůh, ţehnal při 

kaţdé práci, kterou bude tvá ruka konat.“  

 

    Na tomto třetím místě v zákoně jsou desátky jiţ jasně popsány jako skutek, který je nutno 

vykonat k tomu, aby přišlo zaslíbené Boţí poţehnání, které je vykresleno slovy: „aby ti Hospodin, 

tvůj Bůh, ţehnal při kaţdé práci, kterou bude tvá ruka konat.“  Toto zaslíbení Boţího poţehnání je 

téměř všeobsáhlé a týkalo se kaţdé oblasti ţivota ţidŧ, jakoby tu Bŧh jinými slovy říkal: „vše na co 

sáhneš, bude provázet zdar“. Pokud ţidé nesplnili podmínku (odvedení desátkŧ), nemohli zakoušet 

poţehnání při kaţdé práci, kterou konali.  

 

    Všimněme si také faktu, ţe toto poţehnání je spojeno s podmínkou, ţe desátky budou dány nejen 

levitŧm, ale také cizincŧm, sirotkŧm a vdovám. Čili jinak řečeno, nesplnění této podmínky 

Mojţíšova zákona znamenalo absenci Boţího poţehnání v ţivotě Izraele.  



    Moţná zde nalezneme pravý dŧvod toho, proč tento verš není dnešními kazateli pouţíván 

k podpoře tzv. křesťanských desátkŧ. Kazatelŧm se totiţ nehodí  fakt, ţe desátky musely být dávány 

nejen lévitŧm, ale také cizincŧm, sirotkŧm a vdovám.  

    Dnešní kazatelé se totiţ odmítají o své  desátky dělit s výše uvedenými skupinami potřebných 

lidí. Raději tedy o tomto místě v Písmu mlčí a tváři se, ţe zde ţádné zaslíbení pro příchod Boţího 

poţehnání není. Citují pak místo něho pouze verše, které se jim pro jejich učení o tzv. křesťanských 

desátcích hodí, tedy z proroctví Malachiáše. Ten se ale konkrétně vŧbec nezmiňuje o tom, komu 

mají být desátky dány. 

 

 

 
        Obraz „Výběrčí desátkŧ“ od Gerarda Thomase (1663–1721). 

 

 

A v Dt 26,12-13, 14-15 je napsáno: 

 

„Kdyţ pak třetího roku, v roce desátků, odvedeš všechny desátky ze své úrody a dáš je 

lévijci, bezdomovci, sirotku a vdově, aby jedli v tvých branách a nasytili se, řekneš před 

Hospodinem, svým Bohem: „Vynesl jsem z domu, co bylo svaté, a dal jsem to lévijci a 

bezdomovci, sirotku a vdově, zcela podle tvého příkazu, který jsi mi dal. Nepřestoupil jsem 

ani neopomenul ţádné  z tvých přikázání“ „Poslechl jsem Hospodina, svého Boha, a učinil 

jsem vše, jak jsi mi přikázal. Shlédni ze svého svatého obydlí, z nebes a poţehnej svému 

izraelskému lidu i půdě, kterou jsi nám dal, jak jsi příseţně slíbil našim otcům, tu zemi 

oplývající mlékem a medem.“ 

 

    Zde je čtvrté místo v zákoně, kde je Boţí poţehnání zmíněno v souvislosti s desátky. Celý tento 

oddíl je vlastně od poloviny 13. verše jakousi přikázanou modlitbou nebo proklamací, kterou měli 

ţidé vyslovit poté, kdyţ odvedli své desátky levitovi, cizinci, sirotku a vdově. Ke konci této 

modlitby se ţidé na základě splnění všech podmínek měli slovy: „Shlédni ze svého svatého obydlí, 



z nebes a poţehnej svému izraelskému lidu i půdě, kterou jsi nám dal, jak jsi příseţně slíbil našim 

otcům, tu zemi oplývající mlékem a medem.“- dovolávat příchodu Boţího poţehnání. 

 

    Pokud tato místa v Dt 26,14-15 a  Dt 14,28-29 srovnáme s Malachiášem 3,7-10, nalezneme v 

obou knihách hned tři shodné znaky: 

 

1. Podmínkou jsou desátky 

„Odvedeš všechny desátky ze své úrody a dáš je lévijci, bezdomovci, sirotku a vdově.“ Dt 26,12 

„Odneseš všechny desátky ze své úrody toho roku a sloţíš je ve svých branách.“ Dt 14,28 

„Přinášejte do mých skladů úplné desátky.“ Mal 3,10 

2. Boţí jednání v nebi 

„Shlédni ze svého svatého obydlí, z nebes.“ Dt 26,15 

„Neotevřu vám snad nebeské průduchy…“  Mal 3,10 

3. Boţí poţehnání 

„Poţehnej svému izraelskému lidu.“ Dt 26,15 

„Aby ti Hospodin, tvůj Bůh, ţehnal při kaţdé práci.“ Dt 14,29 

„Nevyleji na vás poţehnání ?“ Mal 3,10 

 

     Vidíme tedy, ţe Mojţíšŧv zákon obsahuje tři shodné znaky týkající se desátkŧ, které také 

později nalezneme v proroctví Malachiáše. Bŧh tak ústy Malachiáše pouze připomenul princip 

slíbeného Boţího poţehnání. Uzavřeme tedy tuto část naší studie konstatováním, ţe jiţ téměř tisíc 

let před  narozením  Malachiáše obsahoval  Mojţíšŧv zákon jasné  zaslíbení  Boţího  poţehnání pro 

ţidy, kteří budou odvádět desátky. Prozkoumejme nyní dále velmi detailně, zda jsou všechna 

Malachiášova slova o desátcích vţdy zakotvena v Zákoně Mojţíšově: 

  

1) Desátky patří Bohu je řečeno v Lv 27,30. Malachiáš by nemohl mluvit o okrádání Boha o 

desátky (Mal 3,8), pokud by neměl na mysli výše zmíněný verš zákona. 

2) Nařízení o desátcích. Malachiáš říká: „jste se odchýlili od mých nařízení“ (Mal 3,7) Od 

jakých nařízení se ţidé odchýlili ? Od nařízení o desátcích. Malachiáš by nemohl hovořit o 

tom, ţe ţidé se odchýlili od nařízení zákona o desátku, pokud by neměl na mysli Boţí slovo 

v Lv 27,33-34 

3) Desátky z úrody jsou opět i v Malachiáši. Proto hovoří prorok o skladu (Mal 3,10) a nikoliv 

o pokladnici. O potravě (Mal 3,10) a nikoliv o penězích.  Malachiáš hovoří o Boţím 

poţadavku, zapsaném v zákoně, ţe desátky mají být dány z obilí, ovoce, skotu a bravu Lv 

27,30-32  

4) Příjemcem desátkŧ jsou cizinci, sirotci a vdovy (Mal 3,5)  Malachiáš ví, ţe jsou ve svém 

ţivotě závislí na desátcích, proto jejich útisk výslovně zmiňuje, neţ začne hovořit o 

desátcích. Malachiáš znal skutečnost, ţe zákon nařizuje odvádět desátky pro cizince, sirotky 

a vdovy. Dt 14,28-29 a Dt 26,12-14 

5) Příjemcem desátkŧ jsou levité. Kdyţ Malachiáš hovořil o potravě v Boţím domě (Mal 

3,10) zmínil tím nepřímo i další příjemce desátkŧ, tedy levitské kněţí. Desátky v naturáliích 

- tedy potrava byla totiţ určena také pro sluţebníky chrámu tedy levity - Pokud by 

Malachiáš neznal slovo zákona, kde Bŧh nařídil odvádět desátky levitŧm (Nu 18,21), potom 

by nehovořil o nutnosti zajistit  potravu v domě Boţím. 

6) Boţí poţehnání v Malachiáši. Mojţíšŧv zákon hned na dvou místech (Dt 14,29 a Dt 26,15) 

zaslíbil poţehnání ţidŧm dávajícím desátky. Malachiáš proto nepsal o nějakém novém 

desátkovém poţehnání, které by mělo nějakou souvislost s předzákonní dobou. Předzákonní 

desátek Abrahama a Jákoba nebyl totiţ spojen vŧbec s ţádným příkazem, poţehnáním ani 

kletbou. Malachiáš tedy pouze připomíná jiţ tisíc let známé desátkové poţehnání zákona 

Mojţíšova.   

 

    Při našem zkoumání Malachiášova proroctví jsme zjistili, ţe je vţdy zcela konzistentní s 

Mojţíšovým zákonem.Viděli jsme, ţe Malachiáš k nařízením o desátku, které Bŧh vydal v zákoně, 

nic nepřidává ani z nich nic neubírá. Jeho slova jen potvrzují zákon a jsou v něm vţdy pevně 



zakotvena. Malachiáš ve svém proroctví hovoří stále k ţidŧm a připomíná jim desátky, oběti a další 

nařízení zákona. Ve světle této skutečnosti je třeba odmítnout snahu některých dnešních kazatelŧ, 

kteří Malachiášova slova o desátcích chtějí učinit závaznými pro křesťany. 

Mnoho křesťanŧ se dnes stává oběťmi těchto manipulací s Písmem, kdy jsou nejasná místa 

Písma vydávána za základ a jasná místa jsou před nimi zamlčována. Nenechme se proto oklamat 

sladkými řečmi o poţehnání ze svobodného dávání desátkŧ. Nedovolme nikomu, byť by to byl 

váţený kazatel, slavný apoštol, nebo sám anděl z nebe, aby nám za pomocí starozákonního 

proroctví Malachiáše ukradl svobodu v dávání financí na Boţí dílo. Těm kazatelŧm, kteří pouţívají 

strach z kletby kvŧli neplacení desátkŧ z proroctví Malachiáše k obviňování křesťanŧ, je nutno 

připomenout Boţí varování z 2 J  9:  

 

„Kdo zachází dál a nezůstává v učení Kristovu, nemá Boha; kdo zůstává v jeho učení, má i 

Otce i Syna.“  

 

Někteří křesťané jsou při výkladu proroctví Malachiáše zcela soustředěni na výklad oddílu, v 

němţ Bŧh připomíná ţidŧm desátky. Lehce se jim potom stane, ţe zcela přehlédnou skutečnost, ţe 

Bŧh hovoří v tomto proroctví také o pohanech. Například v Mal 1,11 je psáno:  

 

„Od východu slunce aţ na západ bude mé jméno veliké mezi pronárody. Na kaţdém místě 

budou přinášet mému jménu kadidlo a čisté obětní dary.“ 

 

Bŧh zde jasně říká, co mu budou pronárody (pohané) přinášet; kadidlo a čisté obětní dary. V 

hebrejském originále je na tomto místě pouţito slovo „minha“, které překladatelé přeloţili jako 

obětní dary. Slovo minha je přitom slovo, které má v Bibli ustálený význam, je jím označována 

přídavná oběť.  Z čeho se přídavná oběť skládala ? Přečteme-li si druhou kapitolu v  třetí knize 

Mojţíšově, potom dojdeme k závěru, ţe obsahem této oběti byla především mouka a pečené 

nekvašené bochánky nebo zrní z nového obilí s olejem a kadidlem.  

Slovo minha je však také často pouţíváno obecně jako „oběť“ nebo je jím označován „dar“ a 

„tribut“. Z tohoto dŧvodu zřejmě nedospějeme k jednoznačnému závěru, z čeho se měl skládat 

obětní dar, o němţ píše Malachiáš. Verš v Mal 1,11 je však zcela v souladu  s Biblí; nikde v ní 

nenalezneme ani náznak toho, ţe by Bŧh zamýšlel, aby mu věřící z pohanŧ dávali desátky. 

    Někteří věřící se však přesto pokouší Malachiášovo proroctví vztahovat i na křesťany a slova 

„dům“ a „sklad“ (v Mal 3,10) vykládají jako slova obrazně hovořící o církvi. Opomíjejí přitom 

skutečnost,  ţe není moţno jednu část verše (dŧm a sklad) vykládat obrazně a druhou část  (desátky) 

vykládat doslovně.  Pokud by totiţ chtěli  křesťané odvádět skutečně  biblické  desátky,  potom by  

museli uposlechnout Starý zákon a nechali by se jako ţidé obřezat a stali by se proselyty a poté  by   

museli odvádět naturální desátky levitŧm (ale museli by je také jíst společně se svou rodinou a 

levitou) v ţidovském chrámu (otázkou však je, jak by naplnili tento příkaz, kdyţ jeruzalémský 

chrám jiţ neexistuje). Jakoukoli jinou formu odvádění desátkŧ, byť by se tvářila sebevíc duchovně, 

je třeba rozhodně odmítnout jako nebiblickou. 

 

Proroctví Malachiáše, jak jsme jiţ zmínili, je pouţíváno jako základ pro tvrzení, ţe křesťané mají 

dávat desátky: „Správně vyloţeny platí tyto zásady zde obsaţené pro lid v nové smlouvě.“ 
382)

 Při 

uvaţování nad tímto tvrzením je třeba podtrhnout, ţe kniha Malachiáše nenáleţí do období milosti, 

ale stále je součástí Starého zákona. Byla napsána po návratu Izraele z babylonského zajetí. Celé 

proroctví, jak jsme jiţ zdŧraznili, bylo adresováno Izraeli. Nalezneme v něm proto i Boţí 

rozhodnutí o trvání levitské smlouvy (2,4) a Boţí slib, ţe synové Levi budou opět obětovat (3,3). 

Jsou v něm rovněţ zapsány výzvy k zachovávání Mojţíšova zákona (3,22).  

Pokud někdo tvrdí, ţe určité části tohoto proroctví (a tedy i Mojţíšova zákona) musejí křesťané 

dodrţovat, (aby na sebe neuvedli Boţí kletbu) potom mu připomeňme Boţí slovo zapsané v Ř 10,4:  

 

„Vţdyť Kristus je konec zákona, aby spravedlnosti došel kaţdý, kdo věří.“  
   

     V případě Boţího poţehnání desátkujícím, které je zaslíbeno v Malachiáši, se jedná navíc o 

omyl. Mojţíšŧv zákon totiţ desátky uloţil pouze ţidŧm a nikdy je nepoţadoval od pohanŧ. Zákon 



ţidŧm rovněţ jasně a zřetelně definoval z čeho, komu a kdy mají desátky dávat. Tedy v naturáliích, 

genetickým potomkŧm levitŧ, cizincŧm, sirotkŧm, vdovám a obětujícímu s jeho rodinou. Při 

splnění všech těchto podmínek mohlo na ţidy přijít poţehnání. Ţidŧm tedy nebyla dána ţádná 

moţnost, aby si řekli: „budeme si desátky dávat  podle svého  a ty nám Boţe  poţehnáš“. Kdyby se 

například ţidé rozhodli: „budeme dávat desátky tak jako křesťané“, tedy kaţdý měsíc, bohatí i 

chudí, jen v penězích pouze kněţím, kteří nejsou z levitŧ. Jednalo by se o jasné přestoupení Zákona 

Mojţíšova, za coţ by je Bŧh stíhal kletbou. Zŧstává pak výsměchem Boţímu slovu, kdyţ někteří 

dnešní křesťané nazývají vymyšlenou peněţní daň slovem „desátky“, ačkoliv tato daňová koncepce 

nemá s Boţím slovem kromě názvu vŧbec nic společného. 

 

Celé naše uvaţování nad knihami Starého zákona uzavřeme několika větami: Mojţíšŧv zákon 

přikázal ţidŧm dávat desátky. Ţidé po jeho vydání nemohli sami rozhodovat o tom komu, kdy a z 

čeho mají desátky dát. Boţí zákon jim totiţ o těchto skutečnostech poskytl úplné a vyčerpávající 

informace. Nedávání desátkŧ, stejně jako nečinění i jiných skutkŧ Zákona, přivolávalo na ţidy Boţí 

kletbu (Dt 27,26 a Mal 3,9). 

 

 

 

 

 
                       Desátkový kámen ve francouzském Montépilloy z roku 1543. Foto: P. Poschadel. 

 

 



OBDOBÍ MILOSTI 
 

 

 historii církve byl na desátky kladen značný dŧraz. I v některých dnešních církvích a  sektách 

je desátkŧm přisuzována veliká, někdy téměř osudová role. 

Podívejme se společně na několik názorŧ, které jsou dnes hlásány o desátcích: 

 

 „Nevěrnost Boţího lidu v dávání Bohu můţe přivolat národní prokletí. Tento princip platí 

dodnes.“ 
383)

 

 Zadrţování desátkŧ je krádeţ: „Nikoli okrádání člověka, ale okrádání Boha, které přináší 

prokletí na ty, kdo to dělají.“ 
384)

 

 Závazek vyplývající ze vstupu do sboru: „...podílet se na Boţím díle a růstu společenství a 

odvádět  desátky.“ 
385)

 

 „Naopak, nemůţeš si dovolit nedávat je !“ 
386)

 

 „Kaţdého napomínám, aby dával desátky.“ 
387)

 

 „Místní křesťané si nezvykli platit desátky, a kdyţ přišla v roce 1929 velká krize, vyschl 

přítok financí z USA a mnoho metodistických sborů tehdy zaniklo.“ 
388)  389)  390)  391)  392)

 

 „Je ochotný k obětem, dává desátky, to je základním prvkem ţivota víry.“ 
393)

 

 „Jestliţe Boţí lid pod zákonem odevzdával Bohu desátky a dokonce mnohem víc, čím by 

křesťané ţijící pod milostí mohli ospravedlnit, kdyby dávali  méně ?“ 
394)

 

 „Dávat desátky z příjmu je minimum křesťanovy povinnosti a církev a její poslání trpí, 

neplní-li se tento závazek.“ 
395)

 

 „Většina z nás by nikdy neokradla člověka, ale můţeme být vinni okradením Boha.“ 
396)

 

 „Bible nás učí, ţe tato povinnost a tento zákon, tak poţehnaný pro náš ţivot, platí i v naší 

novozákonní době.“ 
397)  398)

 

 „Nevím zcela, jak dosáhnout toho, aby se nebe nad vaší zemí otevřelo. Vím však bezpečně, co 

nebe nad vaší zemí uzavře: kdyţ nebudete platit desátky - viz Malachiáš 3,10.“ 
399)  400)

 

 „Například  nikomu nedovolím slouţit na pódiu - ať uţ by zpíval, hrál na nějaký nástroj, 

vyučoval nebo kázal - jestliţe nedává desátky.“ 
401)  402)

 

 

Tato tvrzení nám dokumentují, ţe desátky dnes nejsou jen historickým pojmem, ale nadále jsou 

některými křesťany  povaţovány za základní prvek víry. V další části naší knihy se podíváme do 

Nového zákona a pokusíme se přitom zodpovědět dvě otázky: 

  

 Učil Pán Jeţíš své učedníky dávat desátky ?  

 Byly desátky součástí učení a praxe novozákonní církve ? 

 

Při hledání odpovědi na první otázku nalezneme v Novém zákoně tři místa, kde Pán Jeţíš hovoří 

o desátcích. Jsou to tyto texty: Mt 23,23; L 11,42 a 18,9-14. Postupně si je rozebereme; v Mt 23,23 

je psáno:  

 

„Běda vám, zákoníci a farizeové, pokrytci ! Odevzdáváte desátky z máty, kopru   a   kmínu   a   

nedbáte  na  to, co je  v  Zákoně  důleţitější:  právo, milosrdenství a věrnost.  Toto  bylo  třeba  

činit a to ostatní nezanedbávat.“ 

 

Pán Jeţíš zde hovoří k zákoníkŧm a farizeŧm  (viz také L 11,42) a kárá je, ţe ve své snaze dávat 

desátky z kaţdé zeleniny zanedbali dŧleţitější (těţší) věci v Zákoně, a sice právo, milosrdenství a 

víru. Zákoníci a farizeové tvořili dvě skupiny (či sekty), které v Izraeli pŧsobily. Třetí skupinou, s 

níţ se v Novém zákoně setkáme, jsou saduceové. Krátce se na tyto náboţenské skupiny podíváme: 

 

Zákoníci: Byli to znalci Zákona (Mt 9,3;  Mk 9,11 a 12,28 - 34). Jejich hlavní sluţba byla 

vyučovat ţidy Boţímu zákonu (Mt 7,29). Někteří z nich byli v ţidovském Sanhedrinu  (nejvyšší 

ţidovský soud L 22,66  a  Sk 4,5). Ale dokonce  i  někteří  farizeové byli zákoníky (Mt 22,34-35). 

V 



Přes jejich význačné postavení v národě však Pán Jeţíš neomylně poukázal na jejich pýchu (L 

20,46),zneuţívání pohostinnosti vdov (L 20,47) a dlouhé pokrytecké modlitby (L 20,47 a Mt 6,5-6). 

Farizeové: Byli největší ţidovskou náboţenskou skupinou. Pocházeli ze středních a chudších 

vrstev lidu. V duchu svého názvu (hebrejsky - „perúším“: oddělení) se cítili nadřazeni nad ostatní 

ţidy (L 5,30), kterými pohrdali. Jejich učení vycházelo z Mojţíšova zákona, ale také z ţidovské 

tradice (později zapsané v Talmudu) Mk 7,3-9. Věřili ve vzkříšení, anděly a duchy (Sk 23,8). Ve 

svém učení kladli veliký dŧraz na pŧst (L 18,12 a Mt 6,16), desátky (Mt 23,23, L 18,12), sobotu 

(Mt 12,2 a L 6,6-7), rituální čistotu (L 11,38-39 a Mt 23,25) a almuţny (Mt 6,2). 

Saduceové: Byli třetí skupinou v Izraeli. Pocházeli převáţně z kněţí (Sk 5,17), na rozdíl od 

farizeŧ nevěřili ve vzkříšení, anděly a duchy (Sk 23,8 a Mt 22,23). Jeţíš varoval učedníky před 

učením farizeŧ a saduceŧ (Mt 16,12).  

 

 

 
                    Obraz od Alexandre Montalliera (1643 -1697) nazvaný: „Vybírání desátkŧ“. 

 

 

 

Vraťme se  nyní k našemu textu v Mt 23,23, o němţ  je tvrzeno: „Jeţíš (Mat.23,23) chválil 

zákoníky a farizeje za to, ţe dávali desátky...“ 
403)

 Názor, ţe Jeţíš chválil zákoníky a farizee, ţe 

dávali desátky nám Písmo bezpečně vyvrací.  

V tomto verši totiţ nečteme ţádná slova chvály. Právě naopak. Jeţíš zde oslovuje zákoníky a 

farizee „běda vám“ a nazývá je pokrytci (slovo pokrytec, řecky -„hypokrités“, znamenalo pŧvodně 

„herec“). Pán Jeţíš toto slovo pouţíval většinou k označení farizeŧ, zákoníkŧ a saduceŧ.  

    Verš v Mt 23,23 je vysloven v kontextu, který je plný soudŧ. Pán Jeţíš nazývá zákoníky a 

farizeje „slepci“ (v 16.17.19.24.26.) „pokrytci“ (13.15.23.25.27.29.) a sedmkrát je oslovuje „běda 

vám“ (13.15.16.23.25.27.29.). Váţná slova jsou však i ve verši 33.: „Hadi, plemeno zmijí, jak 

uniknete pekelnému trestu ?“ 

Pokud by někdo chtěl Jeţíšova slova v Mt 23,23 pouţít k podpoře názoru, ţe desátky jsou v 

platnosti i pro křesťany, ocitne se ve velmi svízelné situaci. Jeţíš totiţ pokračuje i v dalších verších 

v řeči k zákoníkŧm a farizeŧm a v Mt 23,31-32 říká:  

 



„Tak svědčíte sami proti sobě, ţe jste synové těch, kdo zabíjeli proroky. Dovršte tedy činy  

svých  otců !“  A  ve  verši 34.  jim  znovu  říká, ţe budou zabíjet Boţí sluţebníky: „Hle, 

proto vám posílám proroky a učitele moudrosti i zákoníky, a vy je budete zabíjet a křiţovat, 

budete je bičovat ve svých synagogách a pronásledovat z místa na místo...“ 

 

Jestliţe by verš Mt 23,23 v Jeţíšově řeči k farizeŧm a zákoníkŧm platil i pro křesťany, potom by 

pro ně musela platit i Jeţíšova řeč v Mt 23,31-34. Je tedy zjevné, ţe stejně jako Jeţíš neříká 

křesťanŧm, ţe budou zabíjet jeho sluţebníky, tak jim ani neříká, aby dávali desátky levitŧm. 

V souvislosti s Mt 23,23 se lze setkat s tvrzením: „Jeţíš totiţ říká, ţe desátky dávat mají a 

nemají zanedbávat motivy dávání.“ 
404) 

 Jeţíš ale ve zmíněném verši nic neříká o motivech dávání. 

Slovo „motiv“ většinou označuje pohnutku v lidském myšlení, která jej vede k určitému jednání. 

Hledáme-li motiv určitého jednání, nejčastěji se na něj ptáme: „co ho k tomu vede“, anebo „proč to 

dělá“ ? Pokud si nyní poloţíme podobnou otázku: „Proč ţidé dávali desátky ?“, nalezneme na ní 

odpověď v Dt 26,12-13, kde je psáno:  

 

„Kdyţ pak třetího roku, v roce desátků, odvedeš všechny desátky ze své úrody... řekneš před 

Hospodinem svým Bohem: „Vynesl jsem z domu, co bylo svaté, a dal jsem to levijci a 

bezdomovci, sirotku a vdově, zcela podle tvého příkazu, který jsi mi dal. Nepřestoupil jsem ani 

neopomenul ţádné z tvých přikázání.“  

 

Motiv, proč ţidé dávali desátky, je shrnut v citovaných slovech: „podle tvého příkazu“. Ţidé 

dávali desátky, protoţe jim to Bŧh přikázal v Zákoně. Pán Jeţíš nekáral ţidy za to, ţe nedávají s 

motivem práva, milosrdenství a věrnosti, neboť tyto atributy nebyly v Zákoně uvedeny jako motivy 

dávání desátkŧ. Právo, milosrdenství a věrnost Jeţíš označuje v Mt 23,23 jako „dŧleţitější“ (v řec. 

originále je slovo „barys“ : těţké, obtíţné, nesnadné) neţ jen dávat desátky.  

    Někteří křesťané si všimli viditelného rozporu v této větě, kde Jeţíš nejprve napomíná farizeje, ţe 

se příliš soustředí na desátky a následně jejich praxi desátkŧ zdánlivě schvaluje: „Mnozí si to 

vykládají tak, ţe zde Jeţíš vyzývá, abychom k plnění práva, milosrdenství a věrnosti také nadále 

dávali desátky z máty, kopru a kmínu. NE! Copak by dávalo smysl dát zapravdu tomu přehnanému 

a neopodstatněnému legalismu zákoníků a farizeů? Pán nám tím říká, ţe máme dbát na 

spravedlnost Boţí a také dávat desátky...“ 
405)  

 

    Jeţíš na počátku verše slovo „nedbání“ spojuje konkrétně s právem, milosrdenstvím a věrností. 

Pokud by se však jeho slovo „nezanedbávat“ v druhé části verše vztahovalo na desátky, byla by na 

místě otázka, proč Jeţíš tato slova farizejŧm říkal. Ţidé totiţ nezanedbávali a ani se nechystali 

zanedbávat desátky. Pokud by se však jeho slovo „nezanedbávat“ v druhé části verše vztahovalo 

opět na právo, milosrdenství a věrnost, byla by podobná otázka bezpředmětná.   

 

Verš v Mt 23,23 cituje Pán Jeţíš z Mi 6,8 kde je psáno:  

 

„Člověče, bylo ti oznámeno, co je dobré a co od tebe Hospodin ţádá: jen to, abys zachovával 

právo, miloval milosrdenství a pokorně chodil se svým Bohem.“ 

       

      Prorok Micheáš však ve svém proroctví neučí nic o desátcích, ani o motivech dávání. Závěrem 

je třeba zodpovědět otázku: „Proč Pán Jeţíš chtěl, aby ţidé dále dávali desátky ?“  Jeţíš  totiţ  byl a  

stále  je  ţid  (Mt 2,2 a 27,37;  Sk 26,14).  Musel proto během svého pozemského ţivota zachovávat 

Zákon a nemohl vést ostatní ţidy od zákona Mojţíšova. Z tohoto dŧvodu nalezneme v Novém 

zákoně verše, v nichţ Pán Jeţíš zřejmě vyzývá  ţidy, aby  dávali desátky. Rovněţ v Mk 1,44  

Kristus říká: 

   

„Ale jdi, ukaţ se knězi a obětuj za své očištění, co Mojţíš přikázal - jim na svědectví.“ 

 

Těmito slovy Jeţíš přikazuje uzdravenému malomocnému, aby obětoval oběti, které ţidŧm 

přikazuje Mojţíšŧv zákon. Co měl obětovat uzdravený je zapsáno v Lv 14,1-32: ptáci, beránci, 



ovce, mouka a olej.  Pokud  nyní  srovnáme Jeţíšova slova  v  Mt 23,23 a Mk 1,44, nalezneme v 

nich shodné znaky. Jeţíš na obou místech nehovoří ke křesťanŧm, ale ke konkrétním osloveným 

posluchačŧm (farizeové a zákoníci v Mt 23,23 a uzdravený malomocný v Mk 1,44), kterým 

přikazuje, aby konali skutky Zákona (dávali desátky a obětovali). Pokud by Jeţíšova řeč k farizeŧm 

o desátcích v Mt 23,23 měla mít platnost i pro učedníky, kteří tam byli jen fyzicky přítomni (ale 

kterým nebyla adresována), potom by musel pro ně platit i Jeho příkaz k obětování zvířecích obětí, 

který řekl v jejich přítomnosti uzdravenému malomocnému v Mk 1,44.  

    Pokud chceme tato místa správně interpretovat, potom nám nezbývá neţ konstatovat, ţe stejně 

jako Pán Jeţíš v Mk 1,44 nepřikazuje křesťanŧm, aby obětovali zvířecí a rostlinné oběti, tak jim ani 

v Mt 23,23 nepřikazuje dávat desátky.  

 

 

 
Pozŧstatek desátkové pokladnice ostrova Sifnos v Delfách. Foto: Dennis Jarvis.   

 

 

V L 18,10-13 Jeţíš říká známé podobenství o farizeovi a publikánu, kteří se společně modlí v 

chrámě. Farizeus vypočítává své zásluhy. Mezi nimi také, ţe: „...dávám desátky ze všeho, co 

získám.“ Naproti tomu publikán prosí Boha o milost. V závěru je řečeno, ţe Bŧh ospravedlnil 

publikána a nikoliv farizea. 

Také v tomto textu Jeţíš spojuje desátky s příslušníkem sekty farizeŧ. Toto podobenství a  

především závěr farizeovy řeči: „ze všeho, co získám“ je také pouţíváno na obhajobu názoru, ţe 

křesťané mají dávat desátky ze všeho, tedy i z peněz. Je však třeba připomenout, ţe tato slova 

hovoří farizeus, který byl ţid, a proto musel dávat desátky přesně podle Zákona (v naturáliích). 

Farizeus si nemohl říct, ţe je bude dávat v penězích, protoţe by tím přestoupil Zákon.  

Zkusme si poloţit otázku: „Čím se farizeus ţivil ?“ Byl zemědělec anebo řemeslník ? Pokud by 

byl zemědělcem, byl by jeho zisk a tím i desátky v naturáliích. Jeho slova by tak byla zcela v 

souladu se zákonem. O obţivě farizea však nic nevíme. V dalším uvaţování nad farizeovými slovy 

se soustředíme především na slovo „získám“. V originále je pouţito slovo: „ktasthai“, jenţ je 



moţno překládat jako: zjednat si, získat, dosáhnout. Toto slovo je v Novém zákoně zmíněno 

šestkrát; je pouţito v Mt 10,9 ve vztahu k penězŧm, v L 21,19 je ziskem ţivot, ve Sk 1,18 je 

odměnou za zlý čin, ve Sk 8,20 je ziskem dar Boţí, Duch svatý, ve Sk 22,28 je ziskem římské 

občanství a na posledním místě v 1 Te 4,4 je toto slovo pouţito ve vztahu k manţelce. Slovo 

„ktasthai“ tedy neznamená peníze, ani nemá vztah k jednomu určitému majetku, ale pouze označuje 

obecně zisk, jehoţ obsah musí být blíţe specifikován. 

 

 JMÉNO MĚSÍCE ČESKÝ EKVIVALENT SKLIZEŇ / OBDOBÍ 

1 NÍSAN BŘEZEN - DUBEN JEČMEN 

2 IJJÁR DUBEN - KVĚTEN PŠENICE 

3 SÍVÁN KVĚTEN - ČERVEN RANÉ FÍKY 

4 TAMÚZ ČERVEN - ČERVENEC PRVNÍ HROZNY 

5 AV ČERVENEC - SRPEN LETNÍ OVOCE 

6 ELÚL SRPEN - ZÁŘÍ DATLE, FÍKY, HROZNY 

7 TIŠRÍ ZÁŘÍ - ŘÍJEN ORBA 

8 MERCHAŠVAN ŘÍJEN - LISTOPAD OLIVY, PRVNÍ DEŠTĚ 

9 KISLEV LISTOPAD - PROSINEC ZAZIMOVÁNÍ STÁD 

10 TEBET PROSINEC - LEDEN OBDOBÍ DEŠŤŦ 

11 ŠEBÁT LEDEN - ÚNOR ZIMNÍ FÍKY 

12 ADAR ÚNOR - BŘEZEN CITRUSY, LEN 

                                           Hebrejský kalendář. 

 

Protoţe v L 18,12 Pán Jeţíš neřekl, o jaký zisk v případě farizea šlo, nelze tento verš pouţít k 

podpoře názoru, ţe desátky mají být dávány v penězích. Farizeovi nebyly nakonec jeho skutky nic 

platné, odešel z chrámu obtěţkán svými hříchy. Jeho příklad není pro křesťany jistě hodný 

následování. Neboť spravedlnost je moţno dosáhnout pouze vírou v Krista (Ř 3,28). Naše 

zkoumání učení Pána Jeţíše  o desátcích uzavřeme těmito závěry: 

 

 Pán Jeţíš mluvil o desátcích jen v souvislosti s farizeji a jednou i se zákoníky. 

 Pán Jeţíš nezrušil ustanovení, ţe desátky má jíst levita, obětující a jeho dŧm, sirotek, vdova a 

cizinec. 

 Pán Jeţíš v Mt 23,23 hovoří o desátcích z rostlin. Ţidé totiţ v souladu se Zákonem dávali 

desátky v naturáliích. Jiţ více neţ 6 století ţidé znali a pouţívali peníze, avšak Jeţíš ani 

slovem nezměnil obsah desátkŧ z naturálií na peníze.  

 Jeţíš své učedníky nikdy nenapomenul, ţe nedávají desátky. (Učedníci ani nemohli dávat 

desátky, protoţe nepracovali na poli, kdyţ následovali Jeţíše.) 

 Jeţíš učedníky nikdy neučil z proroctví Malachiáše, ţe jim hrozí prokletí, nebudou-li dávat 

desátky. 

 Pán Jeţíš nikdy neučil o desátcích jako o předzákonním skutku, který by zŧstával v platnosti 

pro křesťany. Právě naopak, Jeţíš hovoří v Mt 23,23 o desátcích jako o skutku zákona 

Mojţíšova.  

 Jeţíš nepřikázal křesťanŧm dávat desátky. 

 Jeţíš neřekl nic o tom, ţe desátky mají být dávány křesťanským apoštolŧm, kazatelŧm a 

starším. 

 Pán Jeţíš svým učedníkŧm nikdy nepřipomenul Malachiášova slova o poţehnání z desátkŧ. 

 

Pokud by někdy Pán Jeţíš učil své učedníky (během tří let své pozemské sluţby) dávat desátky, 

jistě bychom o tom nalezli v Evangeliích zprávu. (Stejně jako je  v Bibli psáno, ţe Jeţíš učil své 

následovníky, jak se mají modlit, postit, milovat Boha a bliţní, dávat almuţnu aj.)  

Dŧvod této absence v Jeţíšově učení je nasnadě - Jeţíš nikdy nezamýšlel, aby křesťané učili 

nebo praktikovali desátky.  

 

Při hledání odpovědi na otázku zda církev praktikovala desátky, se podíváme nejprve do listu 

Ţidŧm 7,1-10 kde nalézáme poslední biblické zmínky o desátcích. Pisatel epištoly Ţidŧm zde 



připomíná setkání Abrahama s Melchisedechem. 
406)

 Přitom zmiňuje desátky, které Abraham dal  

Melchisedechovi. V centru pozornosti zde však nejsou desátky, ale kněţství řádu  Melchisedechova 

a desátky jsou uvedeny jen okrajově, na potvrzení Melchisedechova kněţství.  

 

 

 
Obraz polského malíře Jana Woutersze „Odvádění desátkŧ“ z roku 1635. 

 

 

O této kapitole a v ní zvláště o verši Ţd 7,8 někteří křesťané učí: „Pisatel prohlašuje, ţe Jeţíš ţije 

věčně jako Nejvyšší kněz podle řádu Melchísedechova. A ve svém kněţství přijímá desátky od 

svého lidu.“ 
407)

 K dŧkladnému prozkoumání tohoto verše se obrátíme nejprve k jeho řeckému 

originálu. Doslovný překlad by zněl: „A zde opravdu desátky smrtelní lidé berou, tam je však 

svědectví, ţe ţije.“ Pro další naše přemýšlení nad tímto textem se ale přidrţíme Colova překladu:  

 

„A tu dostávají desátky lidé smrtelní, tam však ten, o němţ se vydává svědectví, ţe ţije.“ 
408)

 

 

Zamysleme se nad první částí verše: „A tu dostávají desátky lidé smrtelní“. Pisatel Ţidŧm v 

předchozích verších rozebírá levitské a Melchisedechovo kněţství, a kdyţ pouţívá slovo „tu“, 

ukazuje jím na levity, kteří přijímali desátky. Dále slovy „lidé smrtelní“ nám připomíná jeden ze 

znakŧ levitského kněţství: levité byli, stejně jako ostatní lidé, smrtelní. 

V druhé části verše: „tam však ten, o němţ se vydává svědectví, ţe ţije.“ nám pisatel slovem 

„tam“ ukazuje na určitou osobu. Tou osobou je Melchisedech. Z celého kontextu je zřejmé, ţe 

pisatel stále rozebírá vztah mezi kněţstvím levitským a Melchisedechovým. Jiţ ve verších v Ţd 

7,4.6 nám píše o osobě, kterou sice nejmenuje, ale z kontextu je zřejmé, ţe jí je Melchisedech. 

Pokud by totiţ chtěl pisatel listu v Ţd 7,8 odbočit od tohoto tématu a psát o jiné osobě, musel by ji 

jmenovat, anebo alespoň odlišit od Melchisedecha (viz např. Ţd 7,11). Věta by potom mohla znít 

například takto: „ale tam je Jeţíš, o němţ je svědectví, ţe ţije“ anebo: „ale v nebi je ten, o němţ je 

svědectví, ţe ţije“. Pisatel Ţidŧm ale nikoho nejmenoval a není tudíţ moţno slovo „ţije“ spojovat s 

ţádnou jinou domnělou osobou (jako je Pán Jeţíš, Elijáš nebo Henoch), neţ pouze s tou, o níţ je v 



kontextu stále řeč, totiţ s Melchisedechem. Vţdyť o něm nám Písmo v úvodu kapitoly svědčí, ţe je 

ţiv bez počátku a konce a zŧstává knězem navţdy: „Je bez otce, bez matky, bez předků, jeho dny 

nemají počátek a jeho ţivot je bez konce. A tak podoben Synu Boţímu zůstává knězem navţdy.“ Ţid 

7,3 Uzavřeme tuto část tím, ţe v Ţd 7,8 je rozebírán rozdíl mezi kněţstvím levitským, které je 

smrtelné a Melchisedechovým, které je věčné. 

Tvrzení, ţe Jeţíš přijímá desátky, je třeba odmítnout, neboť neobstojí ve světle Písma. Těm 

křesťanŧm, kteří ho zastávají, je nutno připomenout slova Ambroţe Milánského (340-397), který 

řekl:  

 

„Není nic hanebnějšího neţ nechtít prostě věřit, co čteme, a odváţit se věřit, co nečteme, 

nedbat toho, co Písmo praví a zastávat a vyvozovat z něho to, o čem mlčí.“  
409) 

 

V souvislosti s listem Ţidŧm je třeba také uvést, ţe nikde v Novém zákoně se nedočteme, ţe by 

došlo k přenesení povinnosti přijímat desátky z levitŧ na křesťanské kazatele. Naopak. Nový zákon 

na tomto posledním biblickém místě o desátcích  jasně říká, ţe příkaz brát desátky od Boţího lidu 

mají jen levité. V Ţd 7,5 je psáno: „Levité, pověření kněţskou sluţbou, mají podle zákona příkaz 

brát desátky od Boţího lidu...“  Všimněme si přítomného času ve zmíněném verši. Bible zde neříká, 

ţe levité „měli“, ale ţe „mají“ příkaz brát desátky i dnes po ukřiţování a vzkříšení Pána Jeţíše 

Krista. Tento příkaz tedy nemá ani Pán Jeţíš, ani apoštolé ani kazatelé či starší. Pouze levité tedy 

dnes mají biblickou a dokonce i Novým zákonem potvrzenou autoritu a pravomoc vybírat desátky 

od Boţího lidu - tedy od ţidŧ. Křesťané, kteří jsou účastníky nové smlouvy mezi Bohem a lidmi jiţ 

nejsou vázáni praktikovat starozákonní obětní předpisy - jejichţ součástí jsou i desátky. Chtějí-li být 

křesťané poslušní Pána Jeţíše Krista, budou muset akceptovat skutečnost, ţe právo vybírat desátky 

mají dnes jen ţidovští levité. Tato pravomoc nebyla přenesena na nikoho jiného, a tudíţ není kromě 

levitŧ také nikdo kompetentní desátky přijímat.  

Uzavřeme tuto úvahu konstatováním, ţe jakákoliv snaha přenést pravomoc přijímat desátky z 

levitŧ na křesťanské kazatele a starší je jasným popřením poselství Nového zákona. 

V souvislosti s epištolou Ţidŧm existuje také názor: „Křesťané (na rozdíl od Ţidŧ) uznávají za 

svého velekněze Jeţíše. A protoţe jsou všichni kněţími, dávají desátky Jeţíši stejně, jako levité 

dávali desátky veleknězi Aronovi.“ 
410)

 S tímto tvrzením také nelze souhlasit, protoţe levité 

(chrámoví sluţebníci) sice dávali desátky veleknězi a ostatním kněţím (Nu 18,25-32;  Neh 10,39  a  

12,47), ale kněţí  ti  desátky pouze přijímali a z nich jiţ nic a nikomu nedávali (ani nejvyššímu 

knězi). Přijmeme-li biblický fakt, ţe všichni křesťané jsou kněţími (1 P 2,5.9;  Zj 1,6 a 20,6) a 

nalézáme-li v Písmu i určitou podobnost mezi kněţstvím starozákonním a novozákonním, potom 

nic nestojí v cestě k přijetí jednoduchého závěru: Jsou-li všichni křesťané kněţími, potom nemají 

dávat desátky, stejně jako je nedávali kněţí z rodu Árona. 

Verš v Ţd 7,9 je posledním výskytem slova „desátky“ v Bibli. Církev tedy v období po vzkříšení 

Pána Jeţíše následovala svého Mistra a stejně jako On neučila křesťany dávat desátky. Absence 

desátkŧ v učení i praxi Pána Jeţíše a apoštolŧ přivedla některé křesťany aţ ke snaze dokázat 

platnost desátkŧ pro křesťany pomocí veršŧ,  které o nich vŧbec nehovoří.  

Nejčastěji jsou v této souvislosti citovány verše: Mt 22,21;  L 6,38 a 21,1-4;  Ř 4,12;  1 K 9,7.13-

14;  1 Tm 5,17. V další části naší knihy se nad těmito místy zamyslíme. 

 

V Mt 22,21 je  psáno: „Je  dovoleno  dávat  daň  císaři,  nebo ne ?“ ale Jeţíš poznal jejich zlý 

úmysl a řekl: „Co mě pokoušíte, pokrytci ? Ukaţte mi peníz daně !“ Podali mu denár. On jim 

řekl: „Čí je tento obraz a nápis ?“ Odpověděli: „Císařův“. Tu jim řekl: „Odevzdejte tedy, co je 

císařovo, císaři, a co je Boţí, Bohu.“ 

   

    Na základě těchto veršŧ je tvrzeno: „Bohu,  stejně  jako  světské vládě  náleţí  pravidelná  

dávka.“ 
411)

 Kdyţ Jeţíš řekl: „co je císařovo, císaři“ myslil tím peníze. Co však Kristus mínil 

slovy: „co je Boţí, Bohu“ ? Hovořil snad o desátcích ? Z předchozích kapitol víme, ţe v Kristově 

době nebyly desátky dávány v penězích, a proto tato Jeţíšova slova nelze chápat jako výzvu k 

dávání desátkŧ (v penězích). Odpověď na otázku: „Co je Boţí ?“ je zapsána v Ţ 24,1 kde je 

napsáno: „Hospodinova je země se vším, co je na ní, svět i ti, kdo na něm sídlí.“ (viz Ţ 50,12). 



Bohu tedy patří celý svět s lidmi i zvířaty a ne pouze obětovaná zvířata, prvotiny a desátky, které 

nařizoval dávat Zákon. Jeţíšovu odpověď tak lze chápat jako výzvu, aby se kaţdý člověk se vším, 

co mu patří, vydal k sluţbě svému Stvořiteli. 

 

 
                             Desátkové prasátko. Anglická karikatura z roku 1780. 

 

V L 6,38 je psáno: „Dávejte, a bude vám dáno, dobrá míra, natlačená, natřesená, vrchovatá 

vám bude dána do klína. Neboť jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám.“ 

 

 Kristus v tomto verši nehovoří o desátcích, ale povzbuzuje k dávání (bez procentuálního určení 

mnoţství darŧ). Jeţíš dávajícím zaslibuje hojnou odplatu od Boha. Tento princip nacházíme i ve 

Starém zákoně v Př 11,24 kde je psáno: „Někdo rozdává a přibývá mu stále, kdeţto ten, kdo je 

skoupý, mívá nedostatek.“ (viz také Př 19,17 a Ţ 41,2.) 

 

V L 21,1-4 je napsáno: „Jeţíš pozoroval, jak bohatí vhazují své dary do chrámové 

pokladnice. Uviděl i jednu nuznou vdovu, jak tam hodila dvě drobné mince, a řekl: „Vpravdě 

vám pravím, ţe tato chudá vdova dala víc neţ všichni ostatní. Neboť ti všichni dali dary ze 

svého nadbytku, ona však ze svého nedostatku: dala všechno, z čeho měla být ţiva.“ 

 

Ani zde není o desátcích nic napsáno. Písmo nám totiţ říká, ţe chudá vdova hodila do 

pokladnice svŧj „dar“ (řecky „doron“: dar viz také Mk 12,41-44). Pokladnice se nacházela na 



nádvoří ţen v Jeruzalémském chrámu. Bylo tam umístěno 13 obětních pokladniček ve tvaru 

nálevkovitých trubek. Vdova do nich hodila 2 leptony (řecké slovo „leptos“: malý, jemný). Byly to 

nejmenší ţidovské mince z bronzu. Tento dar byl skutečně malý (zkusme si představit, ţe bychom 

dnes dali Bohu dvě nejmenší české mince).  Jeţíš však chudou vdovu chválí,  protoţe ona nedala 

jen to, co by měla navíc (anebo přikázáno v Zákoně), ale dala vše, co měla. 

 

                                    Sedlák  nese  do  kláštera  své  povinné  dávky.  Dřevoryt  z  letáku  
                             T. Murnera: „O velikém luterském bloudovi“ z r. 1522.   

 

 

V Ř 4,12 je psáno: „i otcem těch obřezaných, kteří nejsou jen obřezáni, nýbrţ také jdou ve 

stopách víry našeho otce Abrahama - víry, kterou měl ještě před obřízkou.“ 

 

Z tohoto verše vychází tvrzení: „Dávání desátků je jedním z „kroků víry“, ve kterých, jak jsme 

zde vyzýváni, máme následovat Abrahama.“ 
412)

 Přečteme-li si však celou 4. kapitolu listu 

Římanŧm, dospějeme k jinému závěru. Jaké skutky nazývá Bible jako: „kroky víry Abrahama ?“ 

Písmo jmenuje výslovně tyto události:   

 

 Abraham šel ve víře do zaslíbené země  - Ţd 11,8. 

 Abraham ve víře ţil v zaslíbené zemi jako cizinec - Ţd 11,9. 

 Abraham uvěřil a bylo mu to počítáno za spravedlnost - Ga 3,6 a Ř 4,3. 

 Abraham věřil v narození zaslíbeného syna Izáka - Ř 4,18-19. 

 Abraham ve víře obětoval svého syna Izáka (tato událost se stala aţ po obřízce) - Ţd 11,17. 

 

Abrahamova víra se projevila v tom, ţe kdyţ slyšel Boţí slovo, tak mu uvěřil. Písmo proto nikde 

nevyzývá ke kopírování skutkŧ Abrahama, ale k následování jeho víry v Boha. Pro křesťany z toho 

plyne závěr, ţe nemají napodobovat vše, co dělal Abraham. Jinak by museli ţít v bigamii viz Gn 

16,3-4, museli by obětovat zvířecí oběti viz Gn 15,9-11 a museli by se obřezávat viz Gn 17,9-14.  

Bŧh nikdy Abrahamovi neřekl, ţe má dát desátek. Abraham si tento zvyk obětovat desetinu 

kořisti z války zřejmě přinesl ze své pohanské minulosti, kdy spolu se svými příbuznými obětoval 

 



oběti a desátky  kaldejským boţstvŧm v městě Uru. Všimněte si, ţe zde není napsáno, ţe by mu 

Bŧh přičetl spravedlnost proto, ţe dal desátek. Abraham jen uvěřil Bohu a ten mu přičetl 

spravedlnost pro jeho víru bez jediného skutku, kterým by si to zaslouţil viz Gn 15,6.  

Jako křesťané tak máme následovat Abrahamovu víru a nikoliv jeho skutky. K stejnému postoji 

jako měl Abraham k Boţímu slovu, volá křesťany 4. kapitola Římanŧm. Pokud se dnes křesťané 

setkají s názorem, ţe mají dávat desátky jako Abraham lze jim doporučit, aby dali desátek církvi 

teprve aţ jako desátý díl z kořisti  uloupených věcí získaných ve válce. Nikde totiţ nečteme, ţe by 

Abraham odvedl desátek z toho, co by získal poctivou prací. 

 

V 1 K 9,7-14 je psáno: „
7
 Který voják slouţí za vlastní peníze ? Kdo vysadí vinici a nejí, co 

urodila ? Kdo pase stádo a neţiví se mlékem toho stáda ?  
8
Jsou to snad jen mé lidské úvahy ? 

Neříká to sám zákon ? 
9
 V Mojţíšově zákoně je přece psáno: „Nedáš náhubek dobytčeti, kdyţ 

mlátí obilí.“ Má tu Bůh na mysli dobytek ? 
10

 Není to řečeno spíše pro nás ? Ano, pro nás to 

bylo napsáno, neboť ten, kdo orá a kdo mlátí, má pracovat s nadějí, ţe dostane svůj podíl.
11

 

Kdyţ jsme vám zaseli duchovní setbu, bylo by to mnoho, kdybychom sklízeli vaši pozemskou 

úrodu ? 
12

  Mají-li na vás právo jiní, proč ne tím spíše my ? Přesto jsme tohoto práva 

nepouţili, raději snášíme nedostatek, jen abychom nekladli ţádnou překáţku do cesty 

Kristovu evangeliu. 
13

 Coţ nevíte, ţe ti, kteří slouţí ve svatyni, dostávají ze svatyně jídlo, a ti, 

kteří přisluhují při oltáři, mají podíl na obětech ? 
14

 Tak i Pán ustanovil, aby ti, kteří zvěstují 

evangelium, měli z evangelia obţivu.“ 

 

Pavel zde píše o obţivě Boţích sluţebníkŧ a ve svém výkladu pouţívá tři příklady: První je z 

běţného ţivota. Pavel na příkladu vojáka, vinaře a pastevce (1 K 9,7) demonstruje skutečnost, ţe 

kaţdý pracující má obţivu ze své práce. Pro vojáka jsou odměnou peníze, vinaři se dostává víno a 

pastevec poţívá mléko. 

Druhý příklad uvádí Pavel slovy: „neříká to sám zákon“ (1 K 9,8) jimiţ upozorňuje na Zákon, z 

něhoţ následně čerpá citací z Dt 25,4, kde Mojţíš hovoří o obţivě dobytka, který pracuje na poli. 

Pavel z citace vyvozuje, ţe se svými spolupracovníky má také právo uţívat pozemskou úrodu (viz  

1 K 9,11-12).   

     Třetí příklad je zapsán v 1 K 9,13 a  Pavel tu  připomíná dvě skupiny sluţebníkŧ            

v Jeruzalémském  chrámu.  První  jsou:  „ti,  kteří  slouţí  ve  svatyni“.  Pavel těmito slovy hovoří o 

levitech, kteří slouţili v chrámu, ale nesměli se přiblíţit k oltáři (viz Nu 18, 3.6 a 1 Pa 23,26 -32). 

Dále slovy: „ti, kteří přisluhují při oltáři“ nám Pavel připomíná druhou skupinu chrámových 

sluţebníkŧ, kterou byli kněţí (ti slouţili u oltáře Nu 18,7-8). Jak jiţ víme ze Zákona, měly obě 

skupiny rozdílnou obţivu. Levité dostávali od Izraelitŧ desátky a kněţí  dostávali oběti, prvotiny a 

desátky.     

     Ihned v následujícím verši (1 K 9,14) opouští Pavel tyto tři příklady a píše, co má být obţivou 

novozákonních sluţebníkŧ: „Tak i Pán ustanovil, aby ti, kteří zvěstují evangelium, měli z evangelia 

obţivu.“ Všimněme si slova „ustanovil“ (řecky „diatassein“- přikázat, poručit), jímţ Pavel 

zdŧrazňuje závaznost Jeţíšových slov pro křesťany. Pokud si nyní poloţíme otázku: „Z čeho se 

skládala obţiva z evangelia ?“ Nalezneme první náznak odpovědi v Mt 10,9-10, kde je napsáno:  

 

„Neberte od nikoho zlato, stříbro ani měďáky do opasků, neberte si na cestu mošnu ani dvoje 

šaty ani obuv ani hůl, neboť „hoden je dělník své mzdy.“ 

 

Poslední část verše cituje Jeţíš z Dt 24,15, kde se samozřejmě nepíše nic o desátcích, ale je tu 

psáno o mzdě chudých. Na paralelním místě v L 10,7 pak nalezneme konkrétní odpověď, neboť je 

tam psáno: „V tom domě zůstaňte, jezte a pijte, co vám dají, neboť „hoden je dělník své mzdy !“ 

Jeţíš zde definuje obsah a mnoţství obţivy z evangelia slovy: „co vám dají“. Kristus těmito 

slovy nehovořil o desátcích, ani neřekl, zda má být obţiva v naturáliích anebo penězích, ale obsah a 

mnoţství obţivy ponechal plně na  moţnostech hostitele. Dále v L 10,8 Jeţíš znovu říká:  

 

„A kdyţ přijdete do některého města a tam vás přijmou, jezte, co vám předloţí.“  
 



Také zde slovy: „co vám předloţí“, Kristus ponechává mnoţství i obsah obţivy na svobodné 

vŧli hostitele. Byl-li bohatý, mohl sluţebníkŧm dát jíst více, byl-li chudý, museli se stejně jako 

hostitel uskrovnit.  
 
 

 
                  Bronzová socha rybáře Williama Spearse (1812 - 1885) ve skotském  Eyemouthu. Spears vedl 

                  úspěšné povstání proti vybírání desátkŧ z ulovených ryb pro církev. Foto: Peter Nisbet. 

 

 

Zkoumáním Jeţíšových slov v Mt 10,9-10 a L 10,7-8 (ze kterých vycházel Pavel v 1 K 9,14) 

dospíváme k závěru, ţe Jeţíš pro své sluţebníky ustanovil moţnost obţivy u těch lidí, kteří je přijali 

do svých domovŧ. 

 

V 1 Tm 5,17 je zapsáno: „Starším, kteří svou sluţbu konají dobře, ať se dostane dvojnásobné 

odměny, zvláště těm, kteří nesou břemeno kázání a vyučování.“ 

 

Pavel ani na tomto místě jiţ tradičně o desátcích nic nepíše. Pouze připomíná, ţe starší, kteří káţí 

a vyučují (tedy ne všichni starší musí kázat a vyučovat) si zaslouţí dvojnásobnou odměnu (v 



originále je slovo „time“ - čest, pocta, úcta. V Novém zákoně je překládáno převáţně v těchto 

významech viz 1 Tm 1,17 a 6,16;  Ţd 3,3. Ve významu „cena“ je toto slovo překládáno vedle 1 Tm 

5,17 také v Mk 7,10-13).  V následujícím verši (1 Tm 5,18) je napsáno:  

 

„Neboť Písmo praví: „Nedáš náhubek dobytčeti, kdyţ mlátí obilí“, a jinde: „Dělník si 

zaslouţí svou mzdu.“  

 

Všimněme si, ţe apoštol Pavel ve svých listech nikdy necitoval ţádnou biblickou zmínku o 

desátcích a vţdy cituje pouze stejné verše o obţivě dobytka a dělníkŧ, které jsme jiţ zmiňovali v 

souvislosti s 1 K 9. kapitolou.  

Pavel učedníkŧm nikde nenapsal, ţe mají dávat desátky, anebo dvojnásobné desátky, ale 

povzbuzoval je k dvojnásobné odměně oproti té, kterou jiţ byli starší zřejmě podporováni (výše  

této  základní podpory však není nikde v Novém zákoně stanovena, byla totiţ individuální, podle 

moţnosti učedníkŧ - 1 K 16,2;  L 10,7-8 a Ga 6,6). 

Tuto část knihy uzavřeme konstatováním, ţe jsme v Novém zákoně nenalezli ani jedno místo, z 

něhoţ by bylo moţno usuzovat, ţe první církev učila křesťany praktikovat desátky. Také jsme 

nenalezli ani jedno místo v Bibli, v němţ by bylo uvedeno, ţe křesťané skutečně dávali desátky. 

 

 
                          Dvě  kamenné  desky  v  kostele  v  anglickém Clodocku.  Je  na  nich  zapsán výsledek 

                          soudního sporu v roce 1805 mezi farníky a farářem o to,zda mají být desátky odváděny 

                          v naturáliích nebo penězích. Foto: Tristan Forward. 



DESÁTKY- SOUČÁST ZÁKONA 
 

 

ři našem uvaţování nad Biblí jsme se přesvědčili, ţe v Novém zákoně neexistuje ţádný verš, 

který by doporučoval křesťanŧm dávat desátky. Také jsme nenalezli ţádnou zmínku o tom, ţe 

by církev desátky dávala. Přesto se stále znovu setkáváme s pokusy desátky pomocí krkolomných 

tvrzení adoptovat do doby milosti. Jedno takové tvrzení zní:  
 

„Stejně jako se ve Starém zákoně dávaly desátky do chrámu, jsem přesvědčen, ţe dnes se mají 

dávat desátky do sboru, pokud někdo uvidí ve svém srdci, ţe má desátky dávat.“ 
413)

 

 

Tento názor, který prezentuje tzv. „svobodné dávání desátkŧ“ sice vytváří dojem svobody, ale 

měřítkem toho, zda dávat desátky, jiţ není Boţí slovo, ale lidské srdce. O srdci je však v Jr 23,16 

psáno:  

 

„Toto praví Hospodin zástupů: „Neposlouchejte slova proroků, kteří vám prorokují, obluzují 

vás přeludy, ohlašují vám vidění svých srdcí a ne to, co vyšlo z úst Hospodinových.“ 

 

Jeremiáš píše o prorocích a odhaluje přitom dŧleţitou zásadu: Boţí slovo je dŧleţitější neţ lidská 

proroctví, zjevení nebo vidění. Pokud k této zásadě navíc přidáme i varování Písma, které říká, ţe 

lidské srdce, které není zcela podřízeno Bohu je nejúskočnější (Jr 17,9-10;  Kaz 9,3 a Mt 15,19), 

potom nelze neţ vznést návrh, abychom jiţ nehledali odpověď na biblické otázky v lidském srdci, 

ale pouze v Bibli.  

                                  

                                           Před zákonem (Gn)   Zákon (Ex-Mal)     Evangelia (Mt-J)      Církev (Sk-Zj) 
                   
 
 

 Často je dnes také citováno tvrzení:  

 

„Praxe dávání desátků ani nezačala, ani neskončila s Mojţíšovým  zákonem.“ 
414)

 

 

Kvŧli závaţnosti, která je mu přisuzována, bude třeba je za pomocí logiky rozebrat. Abychom 

zjistili, zda je toto tvrzení pravdivé, potřebujeme vědět jednoznačně co tvrdí, abychom mohli 

posoudit, zda to, co tvrdí, ve skutečnosti je. Autor ve tvrzení pouţívá slovo „praxe“, díky němuţ 

víme, ţe hovoří o praktickém (skutečném, činěném) dávání desátkŧ. 

Kdyţ se nyní zamyslíme nad první částí tvrzení („Praxe dávání desátkŧ ani nezačala... s 

Mojţíšovým zákonem“) musíme konstatovat, ţe je pravdivé. V Písmu je zapsáno, ţe desátky byly 

dvakrát dány uţ před Zákonem (Gn 14,20 a 28,22). 
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   Počet kapitol v Bibli, v nichţ jsou zmíněny desátky.    



Druhá část („Praxe dávání desátkŧ... ani neskončila s Mojţíšovým zákonem“) je pravdivá jen za 

předpokladu, ţe jsou ve tvrzení myšleny desátky ţidŧ. V Bibli je napsáno, ţe ţidé dávali desátky i 

po vzkříšení Jeţíše viz Ţd 7,5.8.9 (aţ do roku 70, kdy  byl  zničen  Jeruzalémský  chrám).   Jsou-li  

však ve tvrzení myšleny desátky křesťanŧ,  je  evidentně nepravdivé.  Protoţe  po  smrti a  vzkříšení 

Pána Jeţíše (kdy skončilo období Zákona a začalo období milosti) není v Písmu ani jedna zmínka      

o tom, ţe by křesťané skutečně dávali desátky.  

Rozborem zmíněného tvrzení je tedy zřejmé, ţe jeho druhá část je ve vztahu ke křesťanŧm 

nepravdivá a proto je pro ně i celé tvrzení irelevantní. 
 

Další podobné tvrzení zní:  

 

„Někteří křesťané si myslí, ţe placení desátků bylo ustanoveno Mojţíšovým zákonem, ale není 

tomu tak. Placení desátků je nejméně o čtyři sta let starší neţli Zákon.“ 
415) 

 

Setkáváme se tu s pokusem posunout ustanovení desátkŧ asi 400 let před Zákon. Pokud 

nepřehlédneme omyl, který je v něm prezentován  (desátky totiţ byly ustanoveny teprve v Zákoně 

viz Lv 27,30), je na místě tázat se, k čemu toto tvrzení směřuje ? Odpověď nemusíme dlouho 

hledat. Jsme v něm svědky pokusu přivést křesťany k dávání desátkŧ pomocí nepravdivé 

interpretace role, jakou měly před Zákonem. Tvrzení tak zcela nebiblicky vzbuzuje dojem, ţe 

desátky jsou předzákonním ustanovením. Tento názor však ignoruje skutečnost, ţe desátky jsou 

jedním z mnoha předzákonních skutkŧ. Někteří patriarchové tyto skutky z nám neznámých motivŧ 

konali, jiní je nekonali a některé z těchto skutkŧ Bŧh učinil závaznými i pro ţidy, ale aţ v zákoně. 

Podívejme se na některé z předzákonních skutkŧ: 

 

SKUTEK 
PŘED 

ZÁKONEM 
V  ZÁKONĚ 
MOJŢÍŠOVĚ 

V  DOBĚ 
MILOSTI 

MNOHOŢENSTVÍ 
Gn 16,3 

25,6;  31,17 
Dt 21,15 
1 Kr 11,3 

1 K 7,2 
1 Tm 3,2.12 

OBŘÍZKA 
Ustanovena  
v  Gn 17,11 

Lv 12,3 
Joz 5,2 

1 K 7,19 
Ga 5,2.6.11 

SVĚCENÍ 
SOBOTY 

Gn 2,2-3 
Ex 20,8-11 

31,15 
Mt 12,5.6.12 

Ko 2,16 

ČISTÁ A 
NEČISTÁ 
ZVÍŘATA 

Gn 7,2.8; 
8,20 

Lv 11,1- 47 
Lv 20,25 

Dt 14,4- 21 

Sk 10,10-16 
Ř 14,14 

1 K 10,25-26 

OBĚTOVÁNÍ 
ZVÍŘAT 

Gn 4,4      
15,9-10 

Lv 1,1-3    
3,1-2 

Ţd 7,27 
10,8-10.18 

DESÁTKY 
Gn 14,20  

28,22 

Lv 27,30 
Dt 12,17; 

14,22 

L 10,7- 8 
L 12,33 (Kr.)  

1 K 9,14 

ZÁKAZ JEDENÍ 
KRVE 

Ustanoven  
v  Gn 9,4 

Lv 7,26; 
17,12 

1 S 14,33 

V platnosti ? 
Sk 15,20.29 

21,25 
 

 

     V tomto stručném přehledu jsme desátky zmínili spolu s  dalšími  předzákonními skutky. Mají s 

nimi totiţ téměř shodnou historii.  Stejně jako ostatní uvedené  skutky jsou i desátky zmíněny před 

Zákonem, následně jsou závazně ustanoveny pro ţidy v Zákoně (kromě mnohoţenství). V době 

milosti však jiţ raná církev desátky (spolu s obřízkou, svěcením soboty, nejedením nečistých zvířat 

atd.) neučila ani nepraktikovala. Z našeho přehledu se vymyká pouze obřízka a zákaz jedení krve, 

jeţ byly ustanoveny jiţ před Zákonem. U zákazu jedení krve navíc existují verše, z nichţ je moţno 

se domnívat, ţe je tento příkaz v platnosti i pro křesťany.  

Desátky z tohoto přehledu nijak nevybočují, jejich absence v učení Jeţíše a rané církve přesto 

není neutrální, ale je zřetelně v jejich neprospěch, zvláště uváţíme-li, ţe Jeţíš své následovníky 



vyzývá k dávání almuţny (a nikoliv desátkŧ - viz L 12,33: „Prodávejte statky své, a dávejte 

almuţnu.“ Kralický překlad). Snaha o adoptování ţidovských desátkŧ do křesťanství je tak při 

konfrontaci s Novým zákonem vţdy odsouzena k nezdaru. 

V předchozí kapitole jsme jiţ rozebírali názor, který tvrdil, ţe desátky jsou jedním z krokŧ víry 

Abrahama, jeţ máme následovat. Nyní se pokusíme zodpovědět otázku: „Proč ţidé dávali desátky; 

protoţe je dal Abraham ?“ Zamysleme se nad těmito texty: 

 

 Mojţíš v Dt 26,12-13 přikazuje ţidŧm, co mají říct, aţ odvedou všechny desátky. A slovy: 

„zcela podle tvého příkazu“ se Mojţíš odvolává na Zákon, kde v Dt 14,28-29 Bŧh přikazuje 

dávat desátky pro levitu, cizince, sirotka a vdovu. 

 Nehemiáš s lidem přísahali, ţe budou ţít podle Zákona (Neh 10,30) a budou zachovávat 

všechna jeho přikázání, práva a nařízení. Jeden ze skutkŧ Zákona, který se rozhodli činit, 

byly také desátky (Neh 10,38-39). 

 V Neh 12,44 prohlašuje Nehemiáš o desátcích, obětních dávkách (teruma) a prvotinách, ţe 

jsou: „určené Zákonem kněţím a levitům.“ 

 Prorok Malachiáš píše ve svém proroctví v Mal 3,7-8: „Uţ za dnů svých otců jste se odchýlili 

od mých nařízení a nedbali jste na ně.“ Bŧh zde viní ţidy, ţe se odchýlili od Boţích nařízení 

(„nařízení“ - hebrejsky „hok“- je to stejné slovo jako o  nařízeních Zákona v Mal 3,22) a 

vyzývá je k návratu: „Navraťte se ke mně a já se navrátím k vám.“ Dále Bŧh klade řečnickou 

otázku: „Ptáte se: „Jak se máme vrátit ?“ a vzápětí na ní odpovídá: „Smí člověk okrádat 

Boha ? Vy  mě okrádáte.“ Ptáte se: „Jak tě okrádáme ? „Na desátcích a na obětech 

pozdvihování.“ Těmito slovy Bŧh vyzývá k návratu k nařízením Zákona o desátcích a 

obětech, od nichţ se ţidé odchýlili. 

 Pán Jeţíš v Mt 23,23 hovoří o právu, milosrdenství a věrnosti a nazývá je dŧleţitějším v 

Zákoně neţ desátky. Jeţíš tímto prohlásil desátky za méně dŧleţitou část Zákona. 

 Pisatel Ţidŧm píše v Ţd 7,5 o Levitech, kteří: „...mají podle zákona příkaz brát desátky od 

Boţího lidu...“ 

 

     Pán Jeţíš Kristus, Mojţíš, Nehemiáš, Malachiáš a pisatel listu ţidŧm nám desátky představují 

jako skutek zákona Mojţíšova. Ţidé tak dáváním desátkŧ nenásledovali  Abrahama,  ale  pouze 

nařízení Zákona.  Konečně v Písmu neexistuje ani jedna zmínka o tom, ţe by někdo dával desátky 

proto, ţe je dal Abraham. Ve světle této skutečnosti je třeba názory kladoucí Abrahamŧv desátek za 

vzor hodný následování odmítnout, neboť Písmo klade za normu pro ţidy jen desátky přikázané v 

Zákoně.  

     Bible přitom nikoho nenechává na pochybách, ţe Mojţíšŧv zákon jako prostředek k 

ospravedlnění ztratil svou platnost pro křesťany. Tato skutečnost je v Písmu zdŧrazněna na mnoha 

místech. Podívejme se na některá z nich: 

  

 Ř 3,28: „Jsme totiţ přesvědčeni, ţe se člověk stává spravedlivým vírou bez skutků zákona.“ 

 Ř 6,14: „Hřích nad vámi uţ nebude panovat, vţdyť nejste pod zákonem, ale pod milostí.“  

 Ř 10,4: „Vţdyť Kristus je konec zákona, aby spravedlnosti došel kaţdý, kdo věří.“ 

 Ga 2,16: „Víme však, ţe člověk se nestává spravedlivým před Bohem na základě skutků 

přikázaných zákonem, nýbrţ vírou v Krista Jeţíše. I my jsme uvěřili v Jeţíše Krista, abychom 

došli spravedlnosti z víry v Krista a ne ze skutků zákona. Vţdyť ze skutků zákona „nebude 

nikdo ospravedlněn.“ 

 Ga 5,4: „Odloučili jste se od Krista, vy všichni, kteří chcete dojít ospravedlnění na základě 

zákona, pozbyli jste milosti.“ 

 

Podívejme se dále do Mt 17,24-27, kde je zaznamenán rozhovor týkající se chrámové daně mezi 

Jeţíšem a Petrem: 

 

 „Kdyţ přišli do Kafarnaum, přistoupili k Petrovi výběrčí chrámové daně a řekli: „Váš Mistr 

neplatí chrámovou daň ?“ On řekl: „Platí !“ Kdyţ přišel domů, ještě neţ promluvil, řekl mu 

Jeţíš: „Co myslíš, Šimone, od koho vybírají pozemští králové poplatky a daně ? Od svých 



synů nebo od cizích lidí?“ Kdyţ odpověděl: „Od cizích“, pravil mu Jeţíš: „Synové jsou tedy 

svobodni. Ale abychom je nepohoršili, jdi k moři a hoď udici; vytáhni rybu, která se první 

chytí, otevři jí ústa a najdeš peníz; ten vezmi a dej jim za mne  i za sebe.“ 

 

Pán Jeţíš na tomto místě hovoří s Petrem o chrámové dani, kterou po nich výběrčí poţadovali. 

Jeţíš při vysvětlování této náboţenské otázky (mějme stále na zřeteli, ţe jejím jádrem byla 

chrámová daň) pouţívá příklad světských králŧ. Ptá se Petra, od koho králové berou daně, zda od 

cizích lidí anebo od svých dětí ? Petr  odpovídá, ţe od cizích a Jeţíš mu přitakává a říká: „Synové 

jsou tedy svobodni“.  

Tuto odpověď však jiţ Jeţíš nevztahuje jen na příklad králŧ, ale především na syny nebeského 

Otce a na jejich vztah k chrámové dani. Proto říká: „Ale abychom jich nepohoršili“ Koho by Jeţíš 

pohoršil, krále nebo kněţí ? Bezpochyby kněţí; a čím by je pohoršil ?  Tím, ţe  by jednal podle  

Mojţíšova  zákona   a  dával  by chrámovou daň ? Nikoli ! Pouze tím, ţe by byl svobodný, a proto 

by nedával chrámovou daň ! Jeţíš, který byl poslušný zákona, však chrámovou daň nakonec dal, 

aby   nepohoršil  ţidy.  (Výběrčí  poţadovali  v   Mt  17,24  po  kaţdém ţidovi  jeden 

„didrachmon“- dvoudrachmu,  proto měl Petr vytáhnout z úst ryby  „stater“ neboli 

„tetradrachmon“- čtyřdrachmu, kterou měla být zaplacena daň za Jeţíše i za Petra.) Dnes však jiţ 

křesťané nemusejí dodrţovat obřadní část Mojţíšova zákona vztahující se k chrámové sluţbě, a 

kdyţ tedy neobětují zvířata a desátky - nemohou tím pohoršit ţidy. Jeţíšova slova: „Synové jsou 

tedy svobodni“ jsou pádnou odpovědí některým novodobým hlasatelŧm desátkŧ. Závěr z 

Jeţíšových slov je zřejmý; Boţí synové jsou svobodni od toho, aby Otci platili nějaké daně. Pokud 

se tudíţ někdo domnívá, ţe má platit desátky či jiné daně Bohu, potom buďto se ještě nestal Boţím 

synem, anebo plně nepochopil, co to znamená být svobodným synem nebeského Otce.  

 

 

 
                                                         Votivní kamenná stéla ze  Samosu (580 - 570 

                                                         př. Kr.) nese nápis: „Niskos syn  Xenodokose,  

                                                         Demis  syn  Pythoklese   rodem   z   Perinthie 

                                                         obětovali   desátky   Héře.    Zhotovili  zlatou  

                                                         Gorgónu, stříbrnou Sirénu, stříbrnou mísu.."  

                                                         Kresba:  J. Doleţel. 



 
              Desátkový monument v  Dánském  Mern.  Byl  vybudován  18. září 1903  na  památku  zrušení 

              desátkŧ. Na kameni je motiv probodnutého draka, který dříve polykal desátkové snopy.Vpravo 

              je detail nápisu. Kresba: DOK. Přepis nápisu: J. Doleţel. 

 

 

 

Vztah křesťanŧ k Mojţíšovu zákonu byl hlavním tématem křesťanského shromáţdění v 

Jeruzalémě v roce 48 (někdy označovaném za tzv. Apoštolský koncil). Píše o něm 15. kapitola 

knihy Skutkŧ. Do Antiochie přišli ţidokřesťané z Jeruzaléma a učili křesťany z pohanŧ obřízce (viz 

Sk 15,1.5.24 kral. překlad) a nutnosti zachovávat zákon Mojţíše (Sk 15,5.21.24.28 kral. překlad).   

 

Pavel a Barnabáš proto šli do Jeruzaléma, odkud přišli tito ţidokřesťané. Poté, co byla tato 

otázka za účasti apoštolŧ projednána, napsali apoštolé, starší a bratři list, v němţ křesťanŧm z 

pohanŧ oznamují rozhodnutí Ducha svatého, ţe je nikdo nemá zatěţovat jinými povinnostmi 

Zákona (Sk 15,28 - tedy ani oběťmi, prvotinami a desátky). Mají se jen zdrţovat určitých skutkŧ, 

které by zvláště pohoršovaly jejich ţidovské bratry. Dále Pavel jmenuje čtyři povinnosti Zákona 

(viz Sk 15,29). Tímto rozhodnutím apoštolŧ byla otázka vztahu křesťanŧ k Zákonu jednou provţdy 

uzavřena. 

 



Ve světové historii se mŧţeme setkat celkem se čtyřmi hlavními druhy desátkŧ. Prvními jsou ty, 

o kterých máme historické doklady u starověkých národŧ; druhými jsou starozákonní biblické 

desátky, třetími jsou katolické desátky, které byly dávány od poloviny 6. století aţ do 19. století a 

posledními jsou desátky, které jsou od přelomu 19. a 20. století dávány v některých církvích a 

sektách. Rozdíly mezi nimi zobrazuje tabulka: 

 

 

DESÁTKY STAROVĚKÉ NÁRODY BIBLICKÉ KATOLICKÉ DNEŠNÍ PRAXE CÍRKVÍ A SEKT 

OBSAH 
Sochy, cenné předměty 

a naturálie. 
Naturálie Naturálie i peníze Peníze 

PŘÍJEMCE 
Boţstvo nebo jeho 

chrám 
Levité, chudí 

a obětující 
Kazatelé Jen kazatelé 

OBĚTUJÍCÍ Kdokoliv Ţidé 
Katolíci, 

protestanti a ţidé 
Křesťané a sekty 

TERMÍN 
PLATBY 

Dobrovolně, na základě 
slibu, anebo ze sklizně 

V prŧběhu 
pěti měsícŧ ze 

sklizně 

Ze sklizně anebo 
v penězích kaţdý 

měsíc 
Kaţdý měsíc 

SMÍ JE JÍST 
OBĚTUJÍCÍ ? 

Ne Ano Ne Ne 

SPECIFIKA 
Nejčastěji to byl projev 

díkŧ boţstvu 

Jsou 
ustanoveny 
jen pro ţidy 

Financování 
kříţových výprav 

Nejsou určeny pro obětujícího 
 a chudé 

 

 

Jak je z této tabulky zřejmé, nemají desátky, které jsou v současnosti v rŧzných církvích a 

sektách praktikovány, s biblickým vzorem a příklady (kromě názvu a procentuální výše) vŧbec nic 

společného.  

 

     Abychom ještě lépe ilustrovali skutečnost, jak dnes křesťané zacházejí s Boţími příkazy ohledně 

desátkŧ, uvedeme zde malý příklad. Představme si otce, jak svému malému synu sděluje, ţe dnes 

bude vařit večeři sám a udělá  něco dobrého. Záměrem otce přitom je usmaţit  na večeři vaječinu se 

slaninou. Protoţe je spíţ prázdná, posílá svého syna poprvé samotného do obchodu a na lísteček mu 

píše přesné ingredience, které má syn koupit na večeři.  

    Syn odchází, ale protoţe nedával pozor, kdyţ mu otec vysvětloval, kam má jít nakupovat, tak 

omylem vejde do obchodu, kde neprodávají potraviny, ale zboţí pro dŧm a zahradu. Protoţe syn 

nechce otce zklamat tím, ţe by se domŧ vrátil bez nákupu, nechá se při nákupu inspirovat 

lístečkem, který mu otec dal. A tak nekoupí předepsané, ale pouze podobné suroviny. Místo 

slunečnicového  oleje koupí olej mogul, místo slaniny celou konzervu psího masa, místo vajíček 

koupí míčky na ping-pong a cibuli  nahradí cibulkami tulipánŧ.  

     Kdyţ se syn vrátí s nákupem domŧ, tak otci radostně říká: „tati tady je ten nákup, mŧţeš začít 

chystat tu dobrou večeři.“ Domníváte se, ţe otec syna za tento nákup pochválí, nebo z něj něco  

skutečně usmaţí?  

     Tento příklad nám přibliţuje chování mnoha dnešních křesťanŧ, kteří dávají tzv. křesťanské 

desátky. Udělají vše úplně jinak neţ Bŧh přikázal a přesto se vŧbec nestydí nazvat svŧj výmysl 

desátkem a očekávají pak poţehnání za tento skutek neposlušnosti Boţího slova. 

 

Vidíme tedy, ţe tvrzení: „dnešní křesťanské desátky jsou dávány podle Bible“, je nekonečně 

vzdálené od pravdy. Bylo by proto slušné konečně přiznat, ţe Bŧh po křesťanech ţádné desátky 

nepoţaduje, a vybírat jen dobrovolné dary.  

Také by bylo na místě přestat křesťany stále strašit starozákonními kletbami. Neboť 

neoddiskutovatelným faktem je, ţe desátky byly zrušeny spolu s obětním Zákonem.  

 

Tuto část naší knihy uzavřeme konstatováním, ţe Pán Jeţíš ani raná církev neučila křesťany 

dávat desátky a ti je proto vŧbec nepraktikovali. 
 



KŘESŤANÉ A FINANCE 
 

 

aše kniha by nebyla úplná, kdybychom se nezabývali otázkou financování církve. Budeme 

přitom v Bibli hledat odpověď na otázku, jakým zpŧsobem mají být dary v církvi 

shromaţďovány a k jakým účelŧm mají být pouţity. 
 

Nyní se krátce podíváme na to, jaký by měl být vztah křesťanŧ k penězŧm. Při zkoumání tohoto 

tématu budeme čerpat z vynikajícího kázání zakladatele metodismu Johna Wesleye, který ţil v 18. 

století. V kázání „Hospodaření s penězi“ upozorňuje na tři prostá pravidla, jak mají Kristovi 

následovníci správně zacházet s penězi:  

 

První pravidlo zní: „Získej vše, co můžeš.“ 
416)

 Měli bychom získat vše, co mŧţeme poctivou 

prací, ne však na úkor svého ţivota, zdraví, či zranění své duše, anebo toho abychom škodili 

bliţnímu. 

Druhé pravidlo zní: „Ušetři vše, co můžeš.“ 
417)

 Nemáme vydávat nic na uspokojení ţádostí těla, 

ţádostí očí nebo pýchu ţivota. Nemáme promrhat peníze za vybrané pokrmy, drahý nábytek, 

nákladné ošacení, výzdobu svého domu a za jiné věci, které nám přinesou chválu od lidí.  

Třetí pravidlo zní: „Rozdej vše, co můžeš.“  
418) 

 K tomuto bodu Wesley říká:  

 

„Pokyny, které nám Bůh dal, pokud jde o pouţívání našeho světského majetku, lze shrnout do 

následujících bodů. Chceš-li být věrným a moudrým správcem, pak z té části majetku svého 

Pána, který ti v současnosti svěřil (avšak s právem vzít zpět, kdykoli se mu zlíbí), za prvé si 

opatři to, co sám potřebuješ: pokrm k jídlu, šatstvo k oblečení, cokoli příroda rozumným 

způsobem vyţaduje, aby tělo bylo zachováno zdravé a silné. Za druhé zaopatři tím svou 

manţelku, své děti, sluţebnictvo a další, kteří patří k tvé domácnosti. Pokud něco zbude, „čiň 

dobře těm, kteří patří do rodiny víry“. Zůstane-li ještě něco, pak „dokud je čas, čiň dobře 

všem“. Jednáš- li tak, dáváš vše, co můţeš, ba v pravém smyslu vše, co máš. Vše, co dáme 

tímto způsobem, je skutečně dáno Bohu. Dáváš, „co je Boţí, Bohu“, nejen tím, co dáváš 

chudým, nýbrţ také tím,  co vydáváš,  abys opatřil nutné věci pro sebe a pro svou 

domácnost.“ 
419)

  Na závěr pak Wesley tato tři pravidla shrnuje: „Vidíš podstatu a rozsah 

pravé křesťanské moudrosti, pokud se týká pouţívání peněz, onoho velkého daru. Získej vše 

co můţeš, aniţ bys zranil sebe nebo bliţního na duši či na těle, a to tak, ţe budeš usilovat 

nepolevující pílí a veškerým rozumem, který ti Bůh dal. Ušetři vše, co můţeš, tak, ţe škrtneš 

všechna vydání, která slouţí jen tomu, abys hověl bláznivým přáním, buď abys ukojil ţádosti 

těla, ţádosti očí nebo pýchu ţivota. Ať jsi ţiv nebo umíráš, nepromrhej nic za hřích nebo 

pošetilosti, buď pro sebe nebo pro své děti. A potom rozdej všechno, co můţeš, nebo jinými 

slovy, dej Bohu všechno, co máš.  Neomezuj se na tu nebo onu část,  podobaje se v  tom spíše 

Ţidu neţ křesťanu. Nedávej Bohu desátek, ani třetinu, ani polovinu, nýbrţ vše, co patří Bohu, 

ať to je více nebo méně. Pouţívej  vše pro sebe, pro svou domácnost, domácí víry a všechny 

lidi takovým způsobem, jak to Boţí slovo nařizuje všeobecnými a zvláštními pokyny, tak abys 

mohl vydat dobrý počet ze svého šafaření, aţ budeš zbaven správcovství, a ať činíš cokoli, aby 

to bylo jako „oběť, jejíţ vůně je Bohu milá“, a aby kaţdý čin nalezl odplatu onoho dne, kdy 

Pán přijde se všemi svými svatými.“ 
420) 

 

 

Bible nám ukazuje na dŧleţitou skupinu lidí, která má být v církvi podporována, jíţ jsou chudí 

křesťané. Po vzniku jeruzalémské církve uposlechli věřící Kristova slova (L 12,33) a prodávali 

majetky, které  rozdělovali: „všem, podle toho, jak kdo potřeboval“ (Sk 2,45). Tento počáteční 

„komunismus“ věřících, kdy: „měli všechno společné“ (Sk 2,44), na určitou dobu odstranil jejich 

chudobu, proto je na jiném místě napsáno: „nikdo mezi nimi netrpěl nouzi“ (Sk 4,34).  

Někteří vykladači Bible se však domnívají, ţe později společné vlastnictví: „vedlo k 

ekonomickému kolapsu jeruzalémského sboru.“ 
421)

 Tato úvaha ale nepočítá s hladem, o němţ 

prorokoval Agabus (Sk 11,28), a který mohl být také dŧvodem zchudnutí křesťanŧ v Judsku. 

 

N 



Díky tomuto v Bibli zmíněnému nedostatku (2 K 8,14 a Ř 15,26) alespoň víme, ţe křesťané 

začali praktikovat dobrovolné sbírky na chudé. Pravidla pro pořádání takových sbírek nalezneme v 

1 K 16,1-3:  

 

„Pokud jde o sbírku pro církev v Jeruzalémě, dělejte to podle pokynů, které jsem dal církvím v 

Galacii. V první den týdne nechť kaţdý z vás dá stranou, co můţe postrádat, aby sbírka 

nezačala teprve tehdy, aţ k vám přijdu. Aţ budu u vás, vyšlu ty, které doporučíte s průvodními 

listy, aby donesli dar vaší vděčnosti do Jeruzaléma.“  

 

Pokyny zde zaznamenané shrneme do několika bodŧ: 

 

 Sbírka se měla uskutečnit na předem jasně oznámený účel. 

 Sbírka se měla konat první den v týdnu (v neděli). 

 Sbírky se měl zúčastnit kaţdý věřící. 

 Křesťané si předem připravily dary pro sbírku. 

 Křesťané dali takové mnoţství darŧ, které mohli postrádat. 

  

 

 
 Konvoj  policistŧ  na  cestě do  Cardiganshire při  potlačování desátkové války ve  Walesu v  letech 1888 - 1894.  Foto: 

 Museum Wales. 

 

V citovaných instrukcích pro pořádání sbírky překvapivě postrádáme výslovnou zmínku o 

penězích, lze proto předpokládat, ţe do sbírky byly dávány všechny  k ţivotu potřebné dary, jako 

jsou potraviny, peníze a oděvy (Pavel povaţoval oblečení za stejně cenné jako zlato a stříbro viz Sk 

20,33). O dávání darŧ na Boţí dílo je psáno také v 2 K 9,7:  

 

„Kaţdý ať dává podle toho, jak se ve svém srdci předem rozhodl, ne s nechutí ani z donucení, 

vţdyť „radostného dárce miluje Bůh.“ 

 

Písmo nám zde odhaluje skutečnost, ţe křesťané do sbírky dávali zcela svobodně takové 

mnoţství darŧ, jaké mohli postrádat. Tyto první sbírky organizoval apoštol Pavel v Makedonii (2 K 

8,1 a 9,2),  Korintu (Achaii 1 K 16,1 a Ř 15,26) a  Antiochii (Sk 11,30). Sbírky nepřestaly být 

vybírány ani poté, kdyţ byla zmírněna chudoba křesťanŧ v Judsku. Písmo totiţ říká:  

 

„váš přebytek pomůţe nyní jejich (křesťanŧm v Judsku) nedostatku, aby zase jindy jejich 

přebytek přišel k dobru vám (křesťanŧm z pohanŧ) ve vašem nedostatku, tak nastane 

vyrovnání.“ (2 K 8,14). 



Nový zákon zde zdŧvodňuje, proč mají být pořádány sbírky na chudé ve všech křesťanských 

sborech. Věřící v Makedonii a Filipech zřejmě pořádali sbírky také k podpoře apoštola Pavla (2 K 

11,9 a F 4,16). Dobrovolné sbírky jsou dodnes hlavním prostředkem, pomocí něhoţ církev získává 

finance pro potřebné lidi. V Novém zákoně se dobrovolné dary objevují také pod názvem 

„Almuţna“(z řeckého slova „eleemosyne“, které znamená „skutek milosrdenství“). Pán Jeţíš učí o 

almuţně v Mt 6,1-4, kde říká:  

 

„Varujte se konat skutky spravedlnosti před lidmi, jim na odiv, jinak nemáte odměnu u svého 

Otce v nebesích. Kdyţ prokazuješ dobrodiní, nechtěj budit pozornost, jako činí pokrytci v 

synagogách a na ulicích, aby došli slávy u lidí, amen, pravím vám, uţ mají svou odměnu. 

Kdyţ 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.“ 

 

Pokyny zde zaznamenané lze shrnout do několika bodŧ: 

 

 Almuţna (v ekumenickém překladu „dobrodiní“) má být dávána neokázale, ne na odiv sobě 

samému anebo ostatním  lidem. 

 Pán Jeţíš slibuje odměnu od Boha těm, kteří budou dávat almuţnu. 

 Pán Jeţíš říká o almuţně a modlitbě, ţe to jsou skutky, které vidí Bŧh. Almuţna je zde 

dokonce vyučována dříve neţ modlitba. 

 

Almuţny se dávaly do sbírek na potřebné (Sk 24,17 a Mt 6,2), anebo přímo potřebným („na ulici“ 

viz Mt 6,2 a Sk 3,2). Jeţíš v  L 12,33 své následovníky vyzývá: „Prodávejte statky své a dávejte 

almuţnu...“ (Kralický překlad). Učedníci uposlechli Kristova slova. Prodávali své majetky a dávali 

almuţnu (Sk 2,45 a 4,34). Písmo nám také v knize Skutky svatých apoštolŧ popisuje dvě události, 

kdy dárci almuţny obdrţeli od Boha odplatu za své skutky milosrdenství.  

Prvním dárcem byla učednice Tabita (Sk 9,36-42), která: „Konala mnoho dobrých skutků a 

štědře rozdávala almuţny.“ (Sk 9,36) Její almuţny se skládali z košilí a plášťŧ, které šila vdovám 

(almuţnu tedy nedávala pouze v penězích). Bŧh odplatil Tabitě za její skutky milosrdenství tím, ţe 

ji vzkřísil z mrtvých. 

Druhý člověk, který zakusil Boţí odplatu, byl Kornélius. Jeho modlitby a almuţny (Sk 10,4.31) 

vyvolali Boţí reakci, kdy Bŧh poslal své sluţebníky (anděla a apoštola Petra), skrze něţ Kornéliovi 

ukázal cestu ke spasení. Církev by se měla starat po materiální stránce také o chudé vdovy. Apoštol 

Pavel tuto zásadu učí v 1 Tm 5,16,  kde je psáno: 

 

„Má-li některá věřící ţena vdovy v příbuzenstvu, ať jim pomáhá, aby nebyla zatěţována 

církev, která má pomáhat osamělým vdovám.“  

 

Péče o  vdovy  byla  dŧvodem volby prvních jáhnŧ, kteří  jim  měli rozdělovat jídlo (Sk 6,1-6). A 

v Jk 1,27 je dokonce napsáno:  

  

„Pravá a čistá zboţnost před Bohem a Otcem znamená pamatovat na vdovy a sirotky v jejich 

souţení a chránit se před poskvrnou světa.“ 

 

Péče o vdovy, sirotky a chudé je dŧleţitou částí křesťanské sluţby. Písmo nám ukazuje, ţe 

evangelisté i další sluţebníci církve mohou mít také obţivu z darŧ. Tuto zásadu ustanovil sám 

Kristus: 

 

 1 K 9,14: „Tak i Pán ustanovil, aby ti, kteří zvěstují evangelium, měli  z evangelia obţivu.“  

 1 Tm 5,17: „Starším, kteří  svou  sluţbu  konají  dobře, ať se  dostane dvojnásobné odměny, 

zvláště těm, kteří nesou břemeno kázání a vyučování.“  

 Ga 6,6: „Kdo je vyučován v  slovu, nechť se  s  vyučujícím dělí o všechno potřebné k ţivotu.“ 



 
            Nuzný farář se navrací s vybranými desátky. Karikatura z roku 1780. 

 

Boţí slovo tedy umoţňuje, aby sluţebníci církve tělesně nepracovali a byli ţiveni od těch 

křesťanŧ,  kterým duchovně slouţí. Apoštol Pavel věděl,  ţe má právo na obţivu z evangelia, ale v 

1 K 9,12 píše: „Přesto jsme tohoto práva nepouţili, raději snášíme nedostatek.“ Jaké dŧvody vedly 

Pavla k odmítání oprávněné podpory ? Pavel měl obavu, aby  křesťany nevyjídal a nebyl jim tak na 

obtíţ. Proto se tohoto zpŧsobu obţivy raději zřekl. Pavlova obava je zřejmá z 2 Te 3,8, kde píše: 

„ani jsme nikoho nevyjídali, ale ve dne v noci jsme namáhavě pracovali, abychom nikomu z vás 

nebyli na obtíţ.“ A v 1 K 9,12 Pavel říká, ţe své právo nepouţili: „abychom nekladli ţádnou 

překáţku do cesty Kristovu evangeliu.“ Dále ve 2 K 12,14 Pavel dokonce oponuje názoru (který 

jinde vyučoval), ţe sluţebníci církve mají mít mzdu z dobrovolných darŧ. Neboť píše: „a zase vám 

nebudu břemenem ! Nestojím o váš majetek, nýbrţ o vás. Děti přece nestřádají pro rodiče, nýbrţ 

rodiče pro děti.“ Pavel učil křesťany, aby následovali jeho příkladu a na ţivobytí si vydělávali prací 

svých rukou. Proto ve 2 Te 3,8-9 píše: „ani jsme nikoho nevyjídali, ale ve dne v noci jsme 

namáhavě pracovali, abychom nikomu z vás nebyli na obtíţ. Ne ţe bychom k tomu neměli právo, ale 

chtěli jsme vám sami sebe dát za příklad, abyste se jím řídili.“ Dále v poţadavcích na biskupský 

úřad také píše, ţe biskup nemá být ziskuchtivý: „Nemá být nadutý, zlostný, pijan, rváč, 

ziskuchtivý.“ (Tt 1,7)  Stejný poţadavek Pavel uvádí i na sluţbu jáhna, kdyţ   v 1 Tm 3,8 píše: 

„Rovněţ jáhnové mají být čestní, ne  dvojací v řeči, ne oddaní vínu, ne ziskuchtiví.“ (viz také 1 Tm 

3,3;  Tt 1,11 a 1 P 5,2). Pavlŧv příklad skutečně následovali další sluţebníci církve. Písmo zmiňuje 

bratra Sosthena (1 K 1,1 a 9,12), Silvána a Timotea (1 Te 1,1 a 2,9;  2 Te 1,1 a 3,8), Barnabáše (1 K 

9,6), Apolla (1 K 4,6.9.12) a manţelé Priscillu a Akvilu (Sk 18,3), kteří si stejně jako Pavel na 

ţivobytí vydělávali prací. Bible nám také odhaluje, ţe v novozákonní době někteří křesťané 

zneuţívali dary spolukřesťanŧ k tomu, aby nemuseli pracovat:  

 

 Ve 2 K 11,20 je napsáno: „Ochotně snášíte, kdyţ vás někdo zotročuje, kdyţ vás někdo vyjídá, 

kdyţ vás obírá...“  

 Ve 2 Te 3,9-12 Pavel píše: „Ne, ţe bychom k tomu neměli právo, ale chtěli jsme vám sami 

sebe dát za příklad, abyste se jím řídili. Kdyţ jsme u vás byli, přikazovali jsme vám: Kdo 

nechce pracovat, ať nejí ! Teď však slyšíme, ţe někteří mezi vámi vedou zahálčivý ţivot, 

pořádně nepracují a pletou se do věcí, do kterých jim nic není. Takovým přikazujeme a 

vybízíme je ve jménu Pána Jeţíše Krista, aby ţili řádně a ţivili se vlastní prací.“  

 Ve Tt 1,11 je psáno o některých křesťanech, kteří: „Pro hanebný zisk učí tomu, co se nepatří 

a rozvracejí tím celé rodiny.“  



Materiální i finanční podpora Boţích sluţebníkŧ je tak na místě především ve velikých a 

bohatých sborech. Mnozí dnešní kazatelé se však domáhají mzdy i ve sborech malých a chudých, 

kde se jejich poţadavky stávají pro křesťany břemenem, jenţ je na obtíţ a zároveň i překáţkou v 

šíření evangelia. Konečně v některých církvích, kde zastávají názor, ţe kazatelé nemají tělesně 

pracovat, se lze setkat s trpkým ovocem; kazatelé, kterým k ţivobytí nestačí výtěţek sbírek se 

pokoušejí zavést desátky, nebo ţádají - v rozporu s Písmem - mzdu od státu. Pokud chceme nyní 

shrnout učení Písma o podpoře Boţích sluţebníkŧ, mŧţeme se plně ztotoţnit se starobylým 

Bratrským vyznáním z roku 1535, kde je napsáno: 

  

„Nad to smýšlíme, ţe mají slušným vyţivením a potřebami časnými opatrováni býti, dle 

svědectví svatého Pavla, řkoucího: Tak nařídil Pán aby, kteří evangelium zvěstují, z 

evangelium ţivi byli. (1 Kor.9,14 a Mat.10,10) Avšak pro uvarování se ţivota marného, 

zahálivého a tak sodomského (Ezech.16,49) i pro podobný příklad jiným, a aby se bídám 

lidským srozumívati a jim milostivi býti učili, tak za to máme, ţe těm, kteří by mohli, zvláště 

kteříţ práce ještě při lidu veliké nevedou, vlastníma rukama sobě ţivnost dobývati neškodí 

proto, aby bez obtíţení církví byli a marným zahalečům podobni nebyli, následujíce v tom 

příkladu apoštolského (Sk.18,3 a 20,34; 1Kor.4,12; 1 Tes.2,9.10; 2 Tes.3,8). A ţe sám Pán 

řekl: Blahoslaveněji jest dáti neţli bráti (Sk.20,35).“ 
422) 

 

Bible nám dále na mnoha místech ukazuje úţasnou svobodu, kterou pro křesťany vydobyl Pán 

Jeţíš, přesto také nenechává nikoho na pochybách, ţe se Bohu nelíbí, není-li poskytována pomoc 

potřebným tam, kde je k tomu dostatek prostředkŧ. Jakub k tomuto tématu říká:  

 

„Kdyby některý bratr nebo sestra byli bez šatů a neměli jídlo ani na den a někdo z vás by jim 

řekl: „Buďte s Bohem ať vám není zima a nemáte hlad“, ale nedali byste jim co potřebují pro 

své tělo, co by to bylo platné ? Stejně tak i víra, není-li spojena se skutky, je sama o sobě 

mrtvá.“ (Jk 2,15-17) A jinde píše: „Kdo ví, co je činit dobré, a nečiní, má hřích“ (Jk 4,17). 

Také apoštol Jan píše: „Má-li někdo dostatek a vidí, ţe jeho bratr má nouzi a bez soucitu se 

od něho odvrátí jak v něm můţe zůstávat Boţí láska ?“ (1 J 3,17) 

 

Písmo nám na citovaných místech dŧrazně říká, ţe neposkytování materiální pomoci potřebným 

je hřích a dŧkaz mrtvé víry. Písmo rovněţ napomíná křesťany, aby se vyvarovali lakomství, které je 

nazváno modlosluţbou (Ef 5,5 a Ko 3,5). Bible lakomce upozorňuje, ţe jejich konec nebude v 

království Kristově, ale v ohnivém jezeře (Ef 5,5;  Zj 21,8 a 22,15). 

Písmo však především dává mnohá nádherná zaslíbení těm křesťanŧm, kteří hojně přispívají 

dary na Boţí dílo; pro povzbuzení zde závěrem uveďme alespoň tři taková místa z Nového zákona: 

 

 V L 6,38 Kristus říká: „Dávejte, a bude vám dáno, dobrá míra, natlačená, natřesená, 

vrchovatá vám bude dána do klína. Neboť jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám.“ 

 Ve 2 K 8,11-15 apoštol Pavel píše: „Kaţdý ať dá podle toho, co má, vţdyť je-li zde tato 

ochota, pak je dar před Bohem cenný podle toho, co kdo má, ne podle toho, co nemá. Nejde o 

to, aby se jiným ulehčilo a vy byli přetíţeni, nýbrţ abyste na tom byli stejně: váš přebytek 

pomůţe nyní jejich nedostatku, aby zase jindy jejich přebytek přišel k dobru vám ve vašem 

nedostatku, tak nastane vyrovnání, jak je psáno: „Kdo měl mnoho, tomu nic nepřebylo, a kdo 

málo, neměl nedostatek.“ 

 A ve 2 K 9,6-11 Pavel opět povzbuzuje k hojnému dávání: „Vţdyť kdo skoupě rozsévá, bude 

také skoupě sklízet, a kdo štědře rozsévá, bude také štědře sklízet. Kaţdý ať dává podle toho, 

jak se ve svém srdci předem rozhodl, ne s nechutí ani z donucení, vţdyť „radostného dárce 

miluje Bůh.“ Bůh má moc zahrnout vás všemi dary své milosti, abyste vţdycky měli dostatek 

všeho, co potřebujete, a ještě vám přebývalo pro kaţdé dobré dílo, jak je psáno: „Rozdělil 

štědře, obdaroval nuzné, dobrota jeho trvá navěky.“ Ten, který „dává semeno k setbě i chléb 

k jídlu“, dá vzrůst vaší setbě a rozmnoţí „plody vaší spravedlnosti.“ Vším způsobem budete 

obohacováni, abyste mohli být velkoryse štědří, tak povzbudíme mnohé, aby vzdávali díky 

Bohu.“ 



DOSLOV 
 
                                       „Kdo utiskuje nuzného, aby mu přibylo,           

                                        nebo   kdo  dává  bohatému,   bude  mít 

                                        nedostatek.“ Bible, Přísloví 22,16, Český    

                                        ekumenický překlad, Praha 1988. 

 
 

aši knihu uzavřeme krátkým pohledem do přítomnosti. Velká část protestantských církví dnes 

desátky nepraktikuje a jen sporadicky se v nich lze setkat s touhou po jejich zavedení. 

Charismatické a letniční hnutí patří k hlavním zastáncŧm desátkŧ. V Izraeli je někteří ortodoxní 

ţidé dávají na dobročinné účely. Křesťané v Irsku stále nezapomněli na oběti krvavé desátkové 

války a pokusy o jejich znovurozšíření se tam nedaří. Pravoslavná církev (rozešla se s 

římskokatolickou církví v roce 1054) desátky v minulosti nevybírala. Katolická církev se 

k desátkŧm  veřejně  jiţ  nehlásí  a  své  potřeby  hradí  jen  z  dobrovolných  darŧ,  příspěvkŧ  a  

daní. 
423)  424)  425)  426) 

V budoucnosti je moţno očekávat, ţe tzv. křesťanské desátky opět přinesou nebiblické 

zbohatnutí církevnímu duchovenstvu. V  církvích, které je praktikují, se rovněţ v ţivotech křesťanŧ 

budeme setkávat s vinou 
427)

, zklamáním 
428) 429)

, strachem 
430)

 
431)

,  chudobou 
432)  433)

, zadluţeností 
434)

 
435) 

a ztrátou bydlení 
436)

. Rovněţ uslyšíme o případech perzekuce 
437)

 těch křesťanŧ, kteří budou 

křesťanské desátky prohlašovat za kontroverzní a nebiblické. Mŧţeme však také s vděčností 

vyhlíţet, ţe vzroste počet církví, které se navrátí k učení Nového zákona a své příjmy budou 

získávat jen z dobrovolných darŧ. 

 

 

 
 

                        Sedláci odevzdávají desátky. Dřevořez z r. 1468. 
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DODATEK - SVĚDECTVÍ 

O POŢEHNÁNÍ Z DÁVÁNÍ DESÁTKŦ 

 
    

odívejme se nyní na několik svědectví ze současnosti, které vydávají lidé praktikující 

podstatnou část svého ţivota desátky: 

 

„Má milující matka Evelyn Robbinsová mě učila zákonu desátku, kdyţ mi byly čtyři roky. 

Dala mi prázdnou krabičku od náplasti, cínovou s víčkem na zaklapnutí. Učila mě, ţe si v ní 

mám schovávat drobné na desátek a ţe je pak mám dát biskupovi. Budu navěky vděčný za ni, 

za tu krabičku od náplasti a za poţehnání, která vzešla z placení desátku.“
 438)

 

 

„Chci hovořit o zotvírání prŧduchŧ nebeských. Jako chlapec jsem se naučil velké lekci o víře 

a oběti, kdyţ jsem během hrozné hospodářské krize ve třicátých letech pracoval na farmě 

svého dědečka. Daně za farmu nebyly zaplaceny a dědeček, jako tolik jiných, neměl peníze. V 

zemi bylo sucho a některé krávy a koně umírali nedostatkem trávy a sena. Jednoho dne, kdyţ 

jsme uklízeli tu trochu sena, která byla na poli, nám dědeček řekl, abychom vzali vŧz do rohu 

pole, kde stály kupky nejlepšího sena, naloţili ho, jak to jen pŧjde, a odvezli ho na 

shromaţdiště desátku jako platbu jeho desátku v naturáliích. Divil jsem se, jak mohl dědeček 

pouţít k zaplacení desátku seno, kdyţ některé krávy, na kterých závisela naše obţiva, mohly 

pojít hladem. Dokonce jsem pochyboval, zda od něho Pán takovou oběť očekával. Nakonec 

jsem ţasl nad jeho velkou vírou, ţe Pán se nějak postará. Dědictví víry, které předal svému 

potomstvu, daleko převyšovalo peníze, protoţe do myslí svých dětí a vnoučat vštípil 

především to, ţe miluje Pána a Jeho svaté dílo více neţ jiné světské věci. Nikdy nezbohatl, ale 

zemřel v míru s Pánem a sám se sebou.“ …„Moje rodina a já jsme trávili den v národním 

parku Japonské Alpy . . . Čekala jsem naše čtvrté dítě a cítila se velmi unavená, a tak jsem si 

lehla pod stromy . . . Začala jsem přemýšlet o našich finančních problémech. Moje srdce bylo 

přemoţeno a já jsem propukla v pláč. „Pane, platíme plný desátek. Tolik jsme obětovali. Kdy 

se nám otevřou prŧduchy nebeské a naše břemeno bude ulehčeno?“ Modlila jsem se z celého 

srdce. Potom jsem se obrátila, abych sledovala manţela a děti, jak si společně hrají a smějí se 

Náhle mi Duch vydal svědectví, ţe jsem byla hojně poţehnána a ţe má rodina je největším 

poţehnáním, které mi Nebeský Otec mohl dát.“ 
439)

 

 

„Amerika se topila v ekonomické krizi 30. let. Byl jsem jedním z několika malých dětí v naší 

rodině a náš otec byl mnoho měsícŧ nezaměstnaný. Neexistovala ţádná státní podpora v 

nezaměstnanosti a církevní program sociální péče ještě nefungoval. Naše potřeby byly 

mnohé. Dalo by se říct, ţe jsme byli nuzní. Ačkoliv jsem byl jen dítě, cítil jsem úzkost a 

strach svých rodičŧ. Kaţdé ráno jsme společně poklekali k rodinné modlitbě a postupně jsme 

se střídali v tom, kdo promluvil. Jednoho památného rána byla řada na matce. Popsala některé 

z našich současných potřeb a poděkovala Nebeskému Otci za výsadu ţít podle zákona 

desátku. Okamţitě jsem zakusil pocit útěchy a jistoty. Ţivot podle zákona desátku byl 

výsadou a přinesl poţehnání. Nepochyboval jsem o tom, protoţe moje matka to věděla. Tyto 

pocity mi zŧstaly a sílily během mého ţivota. Mŧj první desátek, který jsem platil, bylo pět 

centŧ. Mŧj otec a já jsme vstoupili do kanceláře biskupa, který s váţnou tváří přijal mých pět 

pencí a napsal mi stvrzenku. Pak se postavil, přistoupil od stolu ke mně a posadil se vedle mě. 

Objal mě a předal mi malý, ale dŧleţitý lístek a řekl: „Ronalde, začal jsi dobře, a jestliţe 

budeš pokračovat tak, jak jsi začal, budeš dokonalý plátce desátkŧ.“ Myšlenka být dokonalý 

se mi jevila jako něco, co je zcela mimo mé schopnosti. Usilovně jsem se snaţil být prostě 

dobrý chlapec. Ale těmito slovy mně biskup vnukl myšlenku snahy o dokonalost v tomto 

jednom základním poţadavku evangelia. Poţehnání jak časná, tak duchovní byla hojná.“ 
440)

 

    P 



„Znám jeden manţelský pár, jenţ ţil tisíce mil od nejbliţšího chrámu. I kdyţ vydělávali málo, 

věrně platili desátek a spořili vše, co mohli, na cestu do domu Páně. Po roce se nečekaně 

objevil manţelŧv bratr - nečlen Církve - a nabídl jim dvě letenky. Toto časné poţehnání 

umoţnilo duchovní poţehnání....Další duchovní poţehnání přišlo později, kdyţ se bratr, 

kterého se dotkla pokorná věrnost manţelŧ, připojil k Církvi.“ 
441)

 

 

    Jaká nádherná svědectví o poţehnání z dávání desátkŧ! Zvolal by zde zajisté mnohý křesťan 

obhajující desátky. Kolik křesťanŧ by jistě také rádo proţívalo podobné poţehnání. Všechna tato 

svědectví mají ale společnou jednu dosud nezmíněnou věc. Všechna tato svědectví totiţ pocházejí 

od aktivních členŧ církve Jeţíše Krista svatých posledních dnŧ. Ano od sekty Mormonŧ ! Po tomto 

odhalení jistě z kaţdého křesťana, který čte tyto řádky, okamţitě vyprchalo jakékoliv nadšení z 

uvedených svědectví. Proč? Protoţe drtivá většina církví má ohledně mormonŧ zcela jasno v 

několika bodech: 

 

1) Mormoni nejsou křesťané 

2) Mormonský Bŧh není křesťanský Bŧh a Otec našeho Pána Jeţíše Krista 

3) Bible není pro mormony jedinou a konečnou autoritou 

4) Mormoni nevěří v jediného křesťanského Boha - jsou polyteisté 

5) Mormoni neuznávají Boţství Jeţíše Krista 

6) Mormoni nevěří ve spasení skrze Jeţíše Krista a tvrdí, ţe všichni lidé budou spaseni 

 

    Mŧţeme tedy četbu těchto svědectví o poţehnání z dávání desátkŧ od Mormonŧ uzavřít 

konstatováním: Protoţe mormonský bŧh není pravý křesťanský Bŧh a Otec našeho Pána a Spasitele 

Jeţíše Krista, potom je moţno ohledně  tzv. "poţehnání z dávání desátkŧ", o kterém mormoni 

svědčí, s jistotou prohlásit, ţe tato svědectví jsou stejně mylná jako celé mormonské učení. 

    Naskýtá se zde pak otázka, jak je tomu se svědectvími skutečných křesťanŧ, kteří rovněţ 

vydávají podobná  svědectví o poţehnání z dávání desátkŧ (přestoţe je z Bible zřejmé, ţe Bŧh dnes 

desátky neţádá ani neočekává, neboť spasení je z víry v Krista a nikoliv ze skutkŧ zákona). 

Odpověď na tuto otázku jiţ ponecháme na úvaze čtenáře. 

 

 

 
        Dávání desátkŧ u Mormonŧ. Foto: MoreGood Foundation. 
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vrahy kvůli válkám, ţe desátky by se neměly odvádět, protoţe nebyly odváděny v původní církvi.“ 2000 let 

křesťanství, s. 340. 233) A. Molnár, Valdenští, Praha 1991, s. 123. 234) Molnár, s. 254. 235) Následující  
tabulka  zaznamenává  příjmy  papeţŧ  Klementa  VI.  A  Inocence  VI.  (J. Rektořík, Ekonomická dimenze  

křesťanství  a  církve  -její   reflexe  v  ČR,  Brno  2000, s. 56): 

 
 

Příjmové poloţky 
Klement 

VI. 
Inocenc 

VI. 

Servitie 501 270 455 870 

Daň visitací 293 729 223 800 

Daň kříţových výprav 98 359 42 840 

Platby od kolektorŧ (annáty ap.) 670 102 581 765 

Desátek a jiné daně 11 363 221 325 

Rŧzné, v tom pŧjčky 404 154 1 010 267 

Celkem 1 978 977 2 536 267 



Další tabulka zaznamenává výdaje Avignonských papeţŧ  Klementa VI. (1342 - 1352)  a  Inocence VI. 

(1352 - 1362) ve florentských forintech.  J. Rektořík, Ekonomická dimenze  s. 57.   
 

VÝDAJE Klement VI. Inocenc VI. 

Kuchyně 174 818 10,11 76 838 3,84 

Pekárna 13 138 0,73 8 668,5 0,40 

Víno 40 647 2,30 38 851 2,20 

Konírna 23 421 1,27 15 628 0,89 

Oděv 95 907 12,00 - - 

Umělecká díla 39 573 2,50 9 729 0,56 

Knihy 2 290 0,13 319,5 0,01 

Stavba budov 202 537 12,20 35 155 2,00 

Vydrţování 
soudu 

2 358 0,14 969 0,05 

Zbraně 20 820 1,18 1 150 0,05 

Vydrţování 
vojsk 

213 155 12,00 176 676 8,80 

Vydrţování 
dvora 

340 806 20,10 282 482 14,72 

Nájem místností 2 414 0,14 3 144 0,16 

Koupě 
nemovitostí 

42 656 2,68 1 441 0,07 

Almuţny 287 027 17,00 144 529 7,20 

Války 161 806 9,80 797 605 40,00 

Opevnění 
Avignonu 

- - 124 737 6,20 

Osobně papeţ - - 240 915 12,00 

Celkem 1 663 373 100 % 2 122 728 100 % 
 

Povšimněme si  skutečnosti,  ţe  tito  papeţové pokládali  vydrţování  dvora  a   vedení  válek  za mnohem 
dŧleţitější neţli pomoc chudým křesťanŧm. Jednotlivé poloţky příjmŧ nejsou v dochovaných pramenech 

podrobněji komentovány, nelze proto zjistit dŧvod výrazného rozdílu v  příjmech desátkŧ.  236)  P.  Johnson,   

Dějiny   křesťanství,   Brno 1999,   s. 209.  237) Fröhlich, s. 110. 238) Hofer, s. 151. 239) Xenofon, 
Anabáza, Bratislava 1987, s. 129. 240) R. H. Hilton, Anglické povstání roku 1381, Praha 1952, s. 116. 241) 

Hilton, s. 76. 242) Hilton, s. 136. 243) M. Nedvědová, Hus a Jeronym v Kostnici, Praha 1953, s. 44-47. 244) 

M. Kaňák,  John  Viklef,  Praha 1973,  s. 103.  245) Viz  také  Viklefovo  tvrzení:  „K tomu,  aby  všechno 
kněţstvo  na zemi ţilo,  jak  je  matce církvi zapotřebí,  dostačí  samotné  desátky  a  oběti,  které  uţivily  i 

kněze  Staré smlouvy,  jejichţ  sluţby byly  větší.“ 2000 let, s. 376. 246) M. Malowist, Historia  powszechna, 

Warszawa 1954, s. 60  (překlad).  247)  J. J. Robinson, Zrozeni  v krvi,  Olomouc 1996,  s. 257.  248)  F. M. 

Dobiáš,   Mistr Jan Hus,  O církvi, Praha 1965, s. 223.  249)   F. Vratislav, Mistr Jan Hus, Praha 1915, s. 202. 
250) Grigulevič, s. 170. 251) A. Molnár, Husitské manifesty, Praha 1986, s. 168. 252) Molnár, Husitské 

manifesty, s. 201. 253) Vaněček, s. 167. 254) Vavřinec z Březové, Husitská kronika, Praha 1954, s. 100. 

255) E. Petrŧ, P. Chelčický, Ze sítě víry, Praha 1990, s. 65. 256) Petrŧ, s. 68. 257) Petrŧ, s. 74. 258)  A. 
Míka, Petr Chelčický, Praha 1963, s. 180.  259) F. Palacký, Dějiny národu Českého, Praha 1921, s.1125. 

260) Obraz Jednoty Českobratrské, Jan Lasitský, České Budějovice 1920, s. 53. 261) Také hrabě  Zinzendorf  

patřil  k  zastáncŧm  biblické  myšlenky,  aby  misionáři ţili  z  práce svých  rukou:  „I   kdyby bratři  chtěli  
podporovat své  první misionáře a posílat jim z domovských církví peníze, Zinzendorf by to nedovolil. 

Povaţoval za vysoce důleţité, aby si misionáři vydělávali na ţivobytí sami, a tak učili domorodce hodnotě 

práce.“ J. R. Weinlick, Hrabě Zinzendorf, Jindřichŧv Hradec 2000,  s. 98 - 99. 262) P. Černý, K věroučným 

základŧm křesťanství, Praha 1980, s. 92 - 93. 263) J. Fiala, Hrozné doby protireformace, Heršpice u 
Slavkova 1997, s. 36. 264) Obraz Jednoty, s. 91 - 92. 265) F. Bureš, Dějiny církve katolické, Olomouc 1948, 

s. 62. 266) Krandţalov, s. 270 - 271. 267) L. Chalkokondyles, Poslední zápas Byzance, Praha 1988, s. 265. 

268) A. Gácsová, Dokumenty  k protifeudálnym bojom slovenského ľudu, Bratislava 1955, s. 54. 269) 
Gácsová, s. 55. 270) „Aj mešťania  z  Ľubice  odmietajú  platiť  farárovi  desiatky.“ A. Gácsová,  Boje 

slovenského ľudu proti feudálnemu útlaku a vykorisťovaniu, Bratislava 1960, s. 44. 271) Gácsová, s. 59. 



272) Gácsová, s. 60. 273) Vaněček, s. 246. 274) Vaněček, s. 247.  275) E. Rotterdamský, Chvála bláznivosti, 

Praha 1995, s. 76. 276) Fröhlich, s. 128 - 129. 277) Luther měl  ve  vztahu k financím  podnětné  názory:  

„Křesťany  je  třeba  učit, ţe nemají-li nadbytek, jsou povinni zachovat si potřebnou částku pro svou rodinu 
a nepromrhat ji za odpustky.“ 2000 let, s. 435. 278) Luther   byl  katolíky nepravdivě  napadán,  ţe se staví  

také proti  desátkŧm: „nechce... dodrţovat křesťanský řád postů, zpovědí, modlení a jiných dobrých skutků, 

pomazané pátery a mnichy chce vyhladit, kláštery a nadání zničit... mše chce odstranit, obrazy rozbít, 

desátky a renty duchovních změnit ke společnému prospěchu laiků atd...“ 2000 let, s. 411. 279) Černý, s. 62. 
280) Luther  řekl o domnělých čarodějnicích:  „Nesmíme mít s nimi ţádného slitování. Sám bych je  

upaloval...“  B. Šindelář, Hon  na  čarodějnice,  Praha  1986, s. 44. 281) O ţidech Luther prohlásil:  „Jejich  

dech  páchne  po  pohanském zlatě  a  stříbře, neboť  ţádný národ pod sluncem  nebyl hamiţnější, jelikoţ oni  
jsou, byli a  nadále zůstanou Ţidy, jak  je  vidět  na  jejich  proklaté  lichvě.“  B. Martin,  Ţidovská menšina  

v   dějinách,  Olomouc  1997,  s. 114   viz  i  některé  mnohem  ostřejší protiţidovské  výroky  Luthera  ve  

zmíněné  knize.   282)   Jinde  Luther  píše  o  ţidech:  „...abychom  je neposilovali v jejich nevázaném lhaní, 
rouhání, proklínání a hanobení. Ani ochranou, záštitou, pokrmem, nápojem, útulkem a jiným sousedským 

dobrodiním bychom se neměli podílet na jejich ďábelském zuření a běsnění; předně proto, ţe prokazujeme-li 

jim přátelství nebo sluţbu, pyšně a mrzce se vychloubají, jak je Bůh učinil pány a nás jejich pacholky: 

jestliţe jim křesťan o sabatu rozdělá oheň a vaří jim v hospodě, co si sami přejí, lají nám za to, poplivají nás 
a uráţejí, jako by dělali kdovíco dobrého -  a  přitom se  ţiví  z  majetku,  který  nám  zcizili.  Tak zoufale,  

zlem,  jedem  a ďábelstvím  prolezle se to má s těmito ţidy, kteří byli po 1400 let naší metlou, morovou ranou 

a neštěstím, a jsou jimi dosud.“ 2000 let, s. 506. 283) Černý, s. 161. 284) Černý, s. 166. 285) Černý, s. 180. 
286) Krandţalov, s. 376. 287) Drahomír Brzobohatý , Náboţenství na Moravě 288) J. Streisand, Německé 

dějiny, Praha 1974, s. 38. 289) L. Ţ. Szeberényi, Luther či Loyola ? Tranoscius 1929, s. 34. 290) Desátky 

byly předmětem sporŧ  i v letech 1439 - 1517: „Obzvláště obáván byl u vrchností „Bundschuh“ (1439 - 
1517) - Spolek pojmenovaný po selském střevíci, vyvěšovaném na ţerdích nebo malovaném na praporce. 

Středisky povstání Bundschuhu bylo údolí Rýna a Schwarzwald. Sedláci se  v nich orientovali na naprostý 

zvrat a přebudování společenských poměrů: ...všechny duchovní statky měly být rozděleny a všechny 

poplatky, daně, úroky a desátky zrušeny.“ 2000 let, s. 827. 291) Krandţalov, s. 364. 292) B. Engels, 
Německá selská válka, Praha 1963, s. 49. 293) 2000 let, s. 408. 294) Krandţalov, s. 367-368. 295) Thomas 

Hobbes  (1588  -  1679)  se   v   spise  „Leviathan“   kriticky  vyjadřuje: „Duchovní sbírají  prostřednictvím  

nevědomců a  desátků smetanu země.  Stejně tak  v  bajkách  o skřítcích  stojí,  ţe  se  vkrádají  do  spiţíren  a  
hodují  na smetaně, kterou sbírají  z  mléka.“ N. S. Mavlevičová,  Prométheŧv  oheň, Praha 1981, s. 172. 

296) R. Mackenney, Evropa šestnáctého století, Praha 2001, s. 80. 297) Shoda názvu knihy Dějiny desátkŧ 

od J. Seldena s názvem knihy kterou nyní čtete je zcela neŧmyslná. V době kdy vznikalo první vydání této 

knihy nám nebyla osoba ani dílo J. Seldena známo. 298) T. Munck, Evropa sedmnáctého století 1598-1700, 
Praha 2002, s. 276. 299) J. Pekař, Na rozcestí osudŧ, 1941, s. 118. 300) L. Plecháčová, Na okraj  svatořečení  

Jana  Sarkandera,  Ţivot víry  5/1995,  s. 143. 301)  Plecháčová, s. 143. 302) Davida Schneidera zevrubná 

zpráva o tom, co se dálo na Moravě v l. 1722- 25, Ţivot víry 9/96, s. 252. 303) F. Hrejsa, Dějiny křesťanství 
VI. Praha 1950, s. 142. 304) J. Macek, Víra a zboţnost Jagellonského věku, Praha 2001 s.152. 305) Kněz a 

mučedník Jan Sarkander, Olomouc 1994, s. 20. 306) A. Míka, Poddaný lid v Čechách v první polovině 16. 

století, Praha 1960, s. 266. 307) Hrejsa, s. 210. 308) Hrejsa, s. 209. 309) Hrejsa, s. 30. 310) „Přesto 
pokračovalo zkracování desátků katolickým farářům i  katolickými pány. Proto  biskup  Prusinovský  

domlouval   katolickému  velmoţi   Lvu  z  Roţmitálu, ukazuje  na  podobné  poměry,  ale  ještě  pokročilejší  

na  farách  nekatolických : „Sami vidíte,  ţe jsou mnozí,  kteříţ se  s námi u  víře nesrovnávají a  kněţí své na 

farách   svých   k   tomu   přivodí,  ţe   k   desátkům   a   jiným   poplatkům  svým spravedlivým dosti  těţce 
přicházejí a  naposledy  takové  desátky  za  dosti laciné peníze  vrchnostem  svým  s nemalým  ublíţením  

pouštěti  musejí.“  Hrejsa, s. 142 „Olomoucká  kapitula  zapověděla  r. 1574  poddaným ve vsi  Hrubčicích  

dávati desátky nepořádnému  (t.j.  evangelickému)  faráři v  Králicích u Prostějova. Ale úředník   kralického  
panství  zakázal  poddaným   dávati  desátky  katolickým duchovním  v Charvátech a Dubě... Vedlo to  

později k úmluvě,  ţe poddaní jsou povinni  odváděti  desátky  faráři, ať  je to katolík  či  nikoli.“ Hrejsa, s. 

251„V Polsku tomu bylo napořád. Bratrští faráři drţeli i příslušné beneficium a měli příjmy z  pozemků i  
desátků,  v penězích i naturáliích,  od vrchnosti i přifařených jako katoličtí faráři. Ale tím se stali bratrští 

správci závislými na patronech, kteří tím získali na Jednotu v Polsku značný vliv.“ Hrejsa, s. 355. 311) Míka, 

s. 266. 312) Hrejsa, s. 205. 313) P. Johnson, Zrození moderní doby, Praha 1998, s. 52. 314) V některých 

amerických státech byla církevní daň ukládána aţ do roku 1830. 315) F. Bednář, Církev a stát, Praha 1934, s. 
126. 316) Johnson, s. 206. 317) K  otázce  vztahu  křesťana k penězŧm  je  nutno  doporučit skvělé kázání 

Johna Wesleye „Hospodaření s penězi“, v  němţ  se  zakladatel  metodismu mimo jiné staví negativně 

k desátkŧm,  kdyţ  píše:  „A  potom  rozdej  všechno,  co  můţeš, nebo jinými slovy, dej Bohu všechno, co 
máš.  Neomezuj se na tu  nebo onu část, podobaje se v  tom spíše Ţidu neţ křesťanu.  Nedávej Bohu desátek,  

ani  třetinu, ani polovinu, nýbrţ vše, co patří Bohu, ať to je více nebo méně.“  G. Lean,  John Wesley - 



svědek Boţí moci, Praha 2000, s. 135. 318) J. E. S.Thompson, Sláva a pád starých Mayŧ, Praha 1971, s. 190. 

319) B. Roedl, Ve jménu Inky Túpaka Amarua, Praha 1998, s. 225. 320) Gácsová, s. 289. 321)  

K.H.Borovský, Epištoly Kutnohorské, Havlíčkŧv Brod 1949, s.10. 322) Borovský, s.40. 323) J. Axamitová, 
Lidová protifeudální hnutí ve střední a východní Evropě, Praha 1971, s. 165. 324) V. Boudyšová, Minulost 

našeho státu v dokumentech, Praha 1971, s. 227. 325) Boudyšová, s. 227. 326) Kniha Mormon, Praha 1933, 

Alma 13,15. 327) Kniha Mormon, 3 Nefi 24,1.8. 328) Kniha nauky a smlouvy 119,3-4. 329) Kniha nauky a 

smlouvy 64,23. 330) Bedřich Jetelina, Evangelizace a zakládání sborŧ 2002. 331) E. G. Whiteová, Drama 
věkŧ, Praha 1993, sv. 3, s. 431. 332) Whiteová, sv.3 s. 277. 333) Whiteová, sv. 4, s. 223. 334) Ústava  

Církve adventistŧ sedmého dne přijatá konferencí Česko-Slovenské unie dne 25. dubna 1995.  335) Viz 

„Naléhavě  vám  připomínáme,  abyste  podle   Abrahamova   příkladu nezapomínali  Bohu  odvádět  
desátek  z  veškerého  svého  majetku  a  zbytek  si podrţeli.“ A. Maurois, Dějiny Francie, Praha 1994, s. 26. 

336) Například v  největším letničním  sboru   v  Koreji, který vede  P. Yonggi  Cho, by křesťané odmítající  

desátky  nemohli  vést  domácí skupiny. Viz P. Yonggi Cho, Úspěšné   domácí   skupiny,  samizdat z  r. 
1980,  s. 63 -  64:   „Zde  je  několik kvalifikačních znaků pro vedoucí buňek: ...je ochotný k obětem, dává 

desátky, to je základním prvkem ţivota víry.“   337) „Kaţdého  napomínám,   aby   dával  desátky.“  P. 

Yonggi  Cho,  Vítězný  ţivot, samizdat, s. 19.  338) Viz tvrzení, ţe  nedávání  desátkŧ  je:  „Nikoli  okrádání  

člověka,  ale  okrádání Boha, které  přináší  prokletí  na  ty,  kdo  to dělají.“ D. Prince, Boţí plán pro tvé 
peníze, Příbram 1994, s. 26. 339) Křesťan, aktivně šířící svŧj názor, se liší od  těch, kteří s desátky jen 

pasivně nesouhlasí a o jejichţ názoru okolí většinou ani neví. 340) Máme ze současnosti  zdokumentován 

případ křesťana, který byl kvŧli desátkŧm exkomunikován ze dvou charismatických církví. Vylučování z 
církve kvŧli desátkŧm se přitom v charismatických kruzích zcela běţně děje viz „Z druhé strany si 

nemyslím, ţe nedávání desátků je důvodem pro káznění člověka nebo jeho vylučování ze sboru, coţ jsem 

rovněţ jiţ zaţil.“ S. Bubík, Správcovství peněz v církvi, Překročit hranice 12/2001, s. 5.  341) Stráţná věţ 1. 
Prosince 1990, s. 22 : „Dávají svědkové Jehovovi desátky ? Ne. Ve starověkém Izraeli  byly  desátky  

přikázány   mojţíšským  Zákonem  na  podporu pracovníků Boţího chrámu,  Levitů a  kněţí...Ale kdyţ Jeţíš 

zemřel, Bible říká, ţe „zrušil...  Zákon   přikázání,   který   se   skládal   z   nařízení.“  (Efezanům 2, 15, 

Kolosanům 2,13.14) Jinými slovy, v Boţích očích jiţ Zákon nebyl závazný ani pro Ţidy ani pro křesťany. 
Proto se od věřících neočekávaly desátky, stejně jako  jiné rysy Zákona, například pravidelné oběti 

v chrámu.“ 342) V  USA  lze ke konci 20.  století  spatřit  úpadek  sedmi hlavních protestantských církví. 

Jedním z ukazatelŧ tohoto stavu je: „pokles darů“: zatímco v roce 1968 se podílely na příjmech třemi a půl 
procenty, o čtvrtstoletí později částka klesla na necelá tři procenta, tedy níţ neţ za nejhlubší hospodářské 

deprese. V letech 1992-1994 vydali Američané na podporu pastorských úřadů dvě miliardy dolarů ročně, 

zatímco za střelné a sportovní zbraně utratili 2,48 miliardy, za nezákonné drogy 49 miliard, zákonné 

hazardní hry téměř 40 miliard, za alkohol 44 miliard, odpočinkovou turistiku 40 miliard a za kosmetiku 20 
miliard. Přímé dary určené náboţenským nadacím ovšem dosáhly v  roce 1994  bezmála  šedesáti  miliard  

dolarů, coţ znamenalo horní příčku na ţebříčku dobročinnosti (dary ve sféře školství byly mnohem niţší, 

kolem sedmnácti miliard). Běţná podpora náboţenství ve formě finančních příspěvků či návštěv kostela však 
ztrácela na síle. To vedlo k rozsáhlému propouštění stálého personálu, obzvlášť v řadách presbyteriánské, 

luteránské a episkopální církve.“ 2000 let, s. 768 - 769. 343) Přitom je také  soustavně  vytvářen  dojem, ţe  

Amerika  je  poţehnaná,  protoţe všichni  křesťané  tam  dávají  desátky. Ve skutečnosti však v USA:  
„Průměrná církevní rodina dává  pouze okolo 2,5 procenta  svého příjmu církvi.“  Překročit hranice 1/2000, 

s. 13, příloha časopisu Ţivot v Kristu. 344) Šavua Tov 34/5767,s.7 345) Šavua Tov 34/5767,s.7  346) Šavua 

Tov 34/5767,s.8 347) John Avanzini, Bohatství světa a jak ho převádět do Boţího království, Čistá u 

Rakovníka, 1998, s. 93 348) vidíme také mnoho křesťanŧ, platících desátky, jak se topí v dluzích a mnozí z 
nich ţijí v chudobě. Desátek, který svazuje. Rory O. Moore, 2006. 349) John Avanzini, Bohatství světa a jak 

ho převádět do Boţího království, Čistá u Rakovníka, 1998, s. 89 350) John Avanzini, Bohatství světa a jak 

ho převádět do Boţího království, Čistá u Rakovníka, 1998, s. 86 351) vidíme také mnoho křesťanŧ, 
platících desátky, jak se topí v dluzích a mnozí z nich ţijí v chudobě. Desátek, který svazuje. Rory O. 

Moore, 2006.  352) „Desátky jsou kapitola sama o sobě. Člověk se vţdy cítil provinile, kdyby je neměl dát.“ 

Skrytá tvář charismatismu - II. Svědectví - díl třetí. Grano Salis, 2007 353) John Avanzini, Bohatství světa a 
jak ho převádět do Boţího království, Čistá u Rakovníka , s.86. 354) John Avanzini, Bohatství světa a jak ho 

převádět do Boţího království, Čistá u Rakovníka , s.89. 355) „a stále se strachuje, aby neodvedl více nebo 

méně neţ desátky, odvrací se od muţe Krista, v Němţ je ţivot, a obrací se k muţi zákonu, jenţ zatracuje“ 

Alexander Marshall, Přímé stezky pro dítky Boţí, Praha 1927. 356) „Někdo se tedy rozhodl zneuţít slova o 
desátcích ze Starého zákona. Bylo docela pohodlné drţet lidi ve strachu z odsouzení, kdyţ si tím zajistili 

pravidelný příjem do církevní pokladny.“ P. Víšková, Zamyšlení nad desátky. 357) vidíme také mnoho 

křesťanŧ, platících desátky, jak se topí v dluzích a mnozí z nich ţijí v chudobě. Desátek, který svazuje. Rory 
O. Moore. 358)  „Vím o ţeně, která byla naprosto zoufalá ze svých financí. Potřebovala řadu zázrakŧ, aby 

alespoň přeţila. Tak vloţila všechnu svou víry do jediného biblického zaslíbení: „Sneste všecky desátky do 



obilnice, aby byla potrava v domě mém, a zkuste mne nyní v tom, praví Hospodin zástupŧ, nezotvírám-liť 

vám prŧduchŧ nebeských a nevyleji-li na vás poţehnání, tak ţe neodoláte“ (Malachiáš 3:10).Tato ţena 

začala věrně platit desátky a domnívala se, ţe bude na oplátku finančně poţehnaná. Ale nefungovalo to. Brzy 
se naštvala na Boha a prohlašovala: „Udělala jsem, co říká Boţí slovo. Dala jsem svou dŧvěru tomuto 

zaslíbení, věrně platím desátky. Ale teď jsem v ještě větší nouzi, neţ jsem kdy byla.“ David Wilkerson, 

Pokušení spravedlivého,2000. 359) vidíme také mnoho křesťanŧ, platících desátky, jak se topí v dluzích a 

mnozí z nich ţijí v chudobě. Desátek, který svazuje. Rory O. Moore.  360)  Naše vlastní zkušenost s církví o 
tom svědčí také. Dávali jsme desátky z 98% času za posledních 24 let. Asi před čtrnácti lety, kdy jsme byli 

ještě členy této velmi zákonické organizace, jsme dávali desetinu příjmu plus pětinu jako dary a to 

pravidelně. Během této doby jsme kupovali nový dŧm. Neměli jsme ţádné dluhy. Ale kvŧli poţadavkŧm 
církevních desátkŧ jsme si vzali náš dŧm na úvěr (pŧjčku) a zaplatili jsme $ 16 000 jako desátek a $ 8 000 

jako dar do skladu. O dvanáct let později jsme stále ještě spláceli tento úvěr jako dluh. Byl k nám Bŧh 

dobrý? Absolutně! Byli jsme uzdraveni, poţehnáni a zaopatřeni; nicméně dluhy nás pronásledovaly po celý 
ten čas. Desátek který svazuje. Rory O. Moore, 2006  361) V plném znění zde otiskujeme zprávu ČTK 

převzatou od Reuters, z níţ jasně plyne, ţe kvŧli tzv. křesťanským desátkŧm přichází v době krize mnoho 

amerických křesťanŧ o bydlení. Reuters: „Pro mnoho křesťanŧ v USA má Bŧh přednost před hypotékou“: 
„Pro mnoho Američanŧ má smlouva s Bohem daleko větší váhu neţ jakýkoli světský závazek, včetně 

hypotéky. V době největší realitní krize od velké hospodářské deprese milionŧm Američanŧ hrozí, ţe přijdou 
o střechu nad hlavou. Někteří hluboce věřící křesťané se mohou na ulici octnout kvŧli tomu, ţe se za ţádnou 

cenu nevzdají placení desátku, dobrovolného příspěvku církvi, píše agentura Reuters. "Setkal jsem se s 

několika majiteli nemovitosti s hrozbou zabavení jejich domu na krku, kteří seděli přede mnou a říkali, ţe 
udělají cokoli pro to, aby svůj domov zachránili," říká Ozell Brooklin, ředitel atlantské pobočky neziskové 

organizace Acorn Housing poskytující poradenství lidem, kterým hrozí, ţe přijdou o dŧm. "Ale poté, co jsem 

s nimi prošel jejich měsíční výdaje a poslední poloţka, která zbyla, byl desátek,  prohlásili,  ţe  si  svůj dům 

nemohou dovolit a  odešli,"  dodává.  O desátku se zmiňuje Starý zákon. Izraelité platili daň ze svých 
výpěstkŧ a podporovali díky ní kněţí a chudé a financovali z ní náboţenské svátky. Kalifornská výzkumná 

firma Barna Group ve studii zveřejněné letos v dubnu odhadla, ţe pět procent všech Američanŧ v roce 2007 

platilo desátky. Největší část, 24 procent, odevzdávali své církvi evangelíci. "Coby rození křesťané jsou 
přesvědčeni, ţe jsou spaseni a placením desátků vyjadřují svoji vděčnost Bohu," vysvětluje George Barna. 

"Ekonomika je zajímá, ale nevěří tomu, ţe vláda je Bohem určena k tomu, aby přinášela všechna řešení," 

dodává. Roger Oldham, člen výkonného výboru šestnáctimilionové Jiţní baptistické konvence - po katolické 

církvi největší křesťanské církve ve Spojených státech - říká, ţe platit desátek je zásadní osobní závazek. "Je 
to prostě fakt, ţe tady, stejně jako v jiných křesťanských kulturách, najdete lidi, pro něţ je smlouva s Bohem 

na prvním místě," uvedl. "A tato smlouva s Bohem pro ně znamená víc neţ jejich vlastní domov," dodal. 

Neziskové organizace v celých Spojených státech tvrdí, ţe placení desátkŧ u některých majitelŧ domŧ, 
kterým hrozí vyvlastnění, je skutečným problémem, ale na druhou stranu je o tomto fenoménu k dispozici 

málo informací, protoţe mnoho realitních konzultantŧ má instrukce se o tomto citlivém tématu nebavit. 

"Můţete jim říkat, ţe desátek mohou platit jinou formou, třeba dobrovolnickou prací," říká Bathsheba 
Wyattová-Draperová, konzultantka z neziskové společnosti NHS Chicago. "Ale kdyţ na to zareagují špatně, 

musíme to nechat být," konstatuje. Podle odborníka na nemovitosti Miltona Sharpa, pracujícího pro 

společnost NeighborWorks, jeţ zastřešuje 230 neziskových organizací, je pro mnoho dluţníkŧ desátek něco 

povinného, nikoliv jen jeden z výdajŧ, který se dá škrtnout. Podle poradcŧ z této oblasti jsou nejčastěji těmi, 
kdo řeší dilema, zda desátek platit či ne, lidé z nízkopříjmových skupin. Linda Ingramová z nevládní 

organizace v St. Louis v Missouri vypráví, ţe jednou z jejích klientek byla osmašedesátiletá ţena, pro kterou 

si její dcera vzala hypotéku ve výši 62.000 dolarŧ (1,03 milionu korun). Kdyţ dcera letos na jaře přestala 
platit splátky, spadly na ni, protoţe její jméno stálo ve smlouvě. Aby mohla splácet 500 dolarŧ měsíčně, stála 

před rozhodnutím, zda přestat platit desátek evangelické církví, který činil asi 200 dolarŧ měsíčně. Ţena si 

zvolila, ţe bude raději platit církvi a o dŧm přišla. "Před třiceti lety jsem udělala smlouvu s Bohem a od té 
doby platím," říká tato křesťanka, která si nepřála zveřejnit své jméno. "Nic mě nepřinutí k tomu, abych to 

vzdala. Vztah s Bohem je pro mě na prvním místě," prohlašuje. Na otázku, proč nechce prozradit své jméno, 

odpověděla: "Nechci, aby si lidé o mně mysleli, ţe jsem blázen." Jiní věřící majitelé domŧ, kteří se ocitli na 

mizině, také nechtějí moc mluvit. John Tiemstra, profesor na křesťanské Kalvínově vysoké škole v 
Michiganu říká, ţe to není nic překvapivého. "Mezi konzervativními křesťany je hluboce zakořeněné 

přesvědčení, ţe osobní finance jsou jejich čistě soukromou záleţitostí," říká.“ .. Všimněte si, ţe v citované 

zprávě Reuters jsou zmíněny nejméně tři případy lidí a to hned ze dvou nezávislých zdrojŧ, kteří kvŧli 
placení církevního desátku přišli o dŧm. Je proto moţno vzít za prokázané, ţe se jedná v současnosti o široce 

rozšířený problém v USA. 362) Tento názor přebírám se soukromé korespondence s K. Boháčem v  r. 1997, 

s. 1. 363) H. Lansdell, The Tithe in  scripture, Whitsuntide 1908, chapter II. překl. 364) D. Prince, Biblický 



kurs pro samouky, samizdat, s. 51. 365) D.Prince, Boţí plán pro tvé peníze, Příbram1994, s.21  366) D. 

Prince, Boţí plán, s. 21. 367) D. Prince, Boţí plán, s. 20 368) Dorling Kindersley Book, Peníze, Praha 1993,  

 

 

 
Odvádění desátkŧ do farní stodoly. Malba Jana Luykena (1649-1712). Amsterdam Museum. 

 

 
s.44 369) D. Prince, Desátky smí člověk Boha okrádat ?, Logos Praha, s. 4. 370) D. Prince, Boţí plán, s. 27. 

371) P. Rončka, Recenze „Desátky nebo almuţna“  zkrácená verze v Ţivotě víry č. 1/1997, s. 22. 372) 

Flavius Iosephus, Válka ţidovská I, Praha 1990, s. 142. 373) K dalšímu studiu viz Nový biblický slovník, 
Návrat domŧ, Praha 1996. 374) D. Prince, Desátky, s. 5. 375) Pirkej avot, Praha 1994, s. 157. 376) Týdeník 

Světlo 44/2007. 377) „všech ţidovských kněţí, kteří tehdy pobírali desátek z úrody a spravovali veřejné 

záleţitosti, bylo asi tisíc pět set.“  J. Flavius, O starobylosti Ţidŧ, Praha 1998, s. 33.  378) L. Ondráček, 
Desátky a lid Nové smlouvy, Ţivot víry č. 4/1996, s. 92. 379) viz také Nu 3,41.45 a 7,3-9. 380) Pirkej avot, 

s. 130-131. 381) John Avanzini, Mocné principy finančního rŧstu, Čistá 1998, s. 153. 382) Prince, Desátky, 

s. 7. 383) Prince, Biblický kurs, s. 51. 384) Prince,  Boţí  plán,  s.  26.  Autor   uvedeného   tvrzení   se   

pokouší   vnuknout znovuzrozeným křesťanŧm  myšlenku,  ţe   nebudou-li  dávat   desátky,  budou prokletí. 
Svou tezi však nedokázal doloţit ani jedním novozákonním veršem. 385) J. Dohnal, Příručka  pro  vedoucí  

skupinek,  Praha 1992, s. 68. Citované  tvrzení říká, ţe křesťané v Křesťanském společenství se zavazují k 

dávání desátkŧ. Tento závazek není v souladu se zvěstí Nového zákona. 386) Prince, Desátky, s. 12. 387) P. 
Yonggi Cho, Vítězný ţivot, s. 19.  388) D. Drápal, Církev a budoucí pronásledování, Sedlčany 1993, s. 70. 

389) Uvedené  tvrzení   zkresluje  historické  události,  protoţe  přítok  financí  z USA v   období   velké   

krize  nikdy nevyschl,  ale   platy  českých  kazatelŧ  se  jen sníţily. Nejprve o 10%,  později o 20%  a  

teprve v  roce 1934  klesly o  polovinu.  Autor  citovaného   tvrzení   dále   mylně   vyvozuje,  ţe  toto  
vyschnutí   a  s   ním   spojené  neplacení  desátkŧ  bylo  prý  dŧvodem  zániku   mnoha  metodistických 

sborŧ. Ve  skutečnosti  ale  byly  příčiny  sníţení  počtu  sborŧ  zcela  jiné.  Jeden kazatel totiţ odešel od 

metodistŧ s celým sborem, další kazatel odešel s většinou členŧ a osm kazatelŧ dalo výpověď a odešlo z 
církve, jelikoţ postrádali ochotu uskrovnit se.  Církvi  zŧstalo  věrno 21. kazatelŧ,  kteří  se uskrovnili a 

chybějící část příjmŧ jim mohli doplatit jejich členové.  Na  sníţení  počtu  sborŧ v  období hospodářské 

krize se tak podepsala skutečnost, ţe z církve odešla část křesťanŧ a kazatelŧ, kteří neobstáli ve zkouškách, 
do  nichţ je  uvrhla  vzrŧstající chudoba v českých   zemích.  Další   informace   viz  V. D. Schneeberger, 

Přehledné dějiny metodismu, Praha 1983. 390) Viz  podobné  tvrzení: „Pastor Oswald J. Smith  ze  známého 

sboru Peoples Church  v  Torontě (Kanada) vypráví,  ţe  v  době  světové krize přicházeli denně lidé do 

sborové kanceláře, aby ţádali o finanční pomoc. Tento pastor se rozhodl, ţe se kaţdého zeptá,  zda  měl ve 
zvyku dávat desátky.  Ani jeden ! Nakonec došel Smith k závěru,  ţe v  dobách nouze se Bůh dovede postarat  

o ty, kteří ho věrně uctívali  svými  desátky.“  (D. Prince, Desátky,  s.  12)  Při uvaţování  nad  tímto 

příběhem musíme podotknout, ţe jeho autor v  něm  neuvedl, zda  se zmíněných lidí   také  zeptal,  jsou-li  
aktivními   křesťany.  Dovolte   mi  zde  uvést  malou zkušenost. Po sametové revoluci jsme s manţelkou 

několik let bydleli v církevní budově, kam přicházeli  rŧzní  lidé  a   ţádali  nás o  finanční  pomoc.  Z této 

zkušenosti tak mohu potvrdit, ţe všichni tito ţadatelé byli nekřesťané. Připusťme si  však  na  chvíli  
moţnost, ţe zmínění lidé v Americe byli křesťany; jejich odpověď  by  nebyla vŧbec  překvapivá.  Většina 

křesťanŧ  v  USA  totiţ  tehdy desátky nedávala. Oswaldŧv pokus svést hmotnou nouzi těchto lidí  na  



neplacení desátkŧ  je  však nevěrohodný.  Skutečný  dŧvod  jejich  nouze  totiţ  zná pouze Bŧh. Příčinou pak 

nemŧţe  být nedávání desátkŧ,  protoţe Jeţíš Kristus učedníky nikdy neučil, aby je dávali. 391) Viz také 

tvrzení:  „Pohleďme na  západní civilizaci,  zvláště na Ameriku. Vidíme, ţe kdyţ přijala do své  kultury 
Krista a učila se z jeho Slova, vysílala misionáře a obětovala  desátky,  aby bylo  pomoţeno druhým, také 

zakoušela Boţí poţehnání.“ (P. Yonggi Cho, Vítězný ţivot, s. 18) Citované tvrzení nám představuje desátky  

jako  jednu  z  pozitivních   příčin  Boţího  poţehnání  Americe.  Zjevně přitom zamlčuje skutečnost,  ţe od  

Kolumbova  objevení  Ameriky  v  roce 1492 aţ do roku 1830  (kdy začal  o desátcích kázat zakladatel 
mormonŧ Joseph Smith) nebyly  desátky  v  Americe  praktikovány.  Bylo by  proto  také  moţno daleko 

přesvědčivěji  tvrdit, ţe Bŧh převáţnou část historie  ţehnal Američanŧm, kteří nedávali desátky. Nebo spíše 

zaujmout realističtější stanovisko a  přiznat, ţe Boţí poţehnání Americe bylo  závislé  jen   na   víře  v Krista 
a  nikoliv  na  odvádění desátkŧ. Yonggi Cho  se   pokouší   vykreslit Američany  jako národ, který  dává 

hojně desátky. Realita je však zcela jiná. Většina Američanŧ totiţ neodvádí církvi vŧbec desátek, ale  jen 2,5 

% ze  svého výdělku. Viz „Průměrná církevní rodina dává pouze okolo 2,5 procenta  svého  příjmu  církvi.“ 
(Překročit hranice 1/2000, s. 13, příloha časopisu Ţivot v Kristu.) Američané dávají dokonce větší část svých 

peněz na  potravu  pro  své  zvířectvo  neţli  na  misii. Viz „Američané utratí za potravu  pro  zvířata na 52 

dní stejně tolik,  kolik dají za rok na misii...“ Ţivot v Kristu, 9/1998, s. 10.  392) „Pán  Bůh  slibuje:   kdyţ  

dáš   desátky,   tak   nejen  tvá  země   bude  bohatá  a poţehnaná, ale bude  také  chráněna  před  
nepřítelem.“ (P. Yonggi Cho, Vítězný ţivot, samizdat, s. 18.) Viz také  příběh o poustevníku Hospitiovi, 

který předpověděl vpád Langobardŧ do Galie jako Boţí trest za neodvádění desátkŧ: „...spravedlnosti se 

mezi tím lidem nedaří. Desátky se neodvádějí, chudí nedostávají potravu…“ Řehoř z Toursu, O boji králŧ a 
údělu spravedlivých, Praha 1986, s. 313. O  podobných výrocích je  nutno oprávněně pochybovat. Z historie 

víme, ţe před  zničením  Jeruzaléma dávali ţidé mnoho desátkŧ a přesto neunikli  zkáze  města.  Desátky  

totiţ  nejsou  ţádným  magickým  prostředkem, který by někoho mohl ochránit před nepřítelem. 393) Yonggi 
Cho, Úspěšné domácí, s. 64. 394) D. Prince, Poţehnání nebo kletba, vyber si !, Praha 1994, s. 89. 395) L. 

Ondráček, Ţivot víry 4/96, s. 94. 396) Prince, Boţí plán, s. 25. 397) P. Yonggi Cho, Vítězný ţivot, s. 18.. 

398) V některých církvích jsou jiţ i děti učeny, aby dávaly desátky: „Desátek: Jedna desetina příjmu, kterou 

bychom měli pravidelně odevzdávat Bohu. Kdybys měl například deset mincí, jedna by měla patřit Bohu.“ F. 
Blankenbaker, O čem všem je Bible, Bratislava 1992, s. 324. 399) Úvodník D. Drápala, Sborový dopis 

3/2000.  400) Toto tvrzení trpí závaţnou logickou chybou. Autor nejprve říká, ţe neví jak otevřít nebe nad 

naší zemí. Z čehoţ tedy logicky plyne,  ţe je nyní nebe zavřené. A vzápětí bezpečně ví  a tvrdí, co nebe nad 
naší zemí uzavře. Z čehoţ zase logicky plyne, ţe je nyní nebe nad naší zemí otevřené.  Aby tohoto zmatku, 

který prezentuje, nebylo málo, zmiňuje na závěr verš z Malachiáše.  Tam  je  napsáno,  ţe  Bŧh  otevře 

nebeské prŧduchy nad ţidy,  budou-li mu dávat desátky. Pokud tedy autor tvrdil, ţe neví jak otevřít nebe, 

potom by při pozorné četbě na své domněnky jistě nalezl v  zmíněném verši Malachiáše odpověď. Otázkou 
však zŧstává, jak by dávání desátkŧ mohlo otevřít nebeské prŧduchy, kdyţ Bŧh tento starozákonní skutek jiţ 

od křesťanŧ nehledá ani neţádá. 401) B. Smalt, Proč lidé opuští církev, Překročit hranice, 3/2002 s.13. 402)
 

Všimněme si, jak je tato nekřesťanská praxe podobná skandální praxi, kterou odsuzoval jiţ v 9. století 
Hraban Maur, kdyţ si stěţoval na: „Praktiky kleriků, kteří nepouštěli lidi do kostelů dříve, neţ se 

přesvědčili, zda odvedli správně desátky ze všeho svého majetku.“  Graus, s. 225.  403) Prince, Desátky, s. 9. 

404) P. Rončka, Vyjádření  k traktátu „Desátky nebo almuţna“. Nezkrácené znění, Ostrava 1996, s. 2.  405) 
E. Sosa, Správcovství Boţích peněz v církvi, Apoštolská církev 1998, www.betanie.cz. 406) Překladatelé  

ekumenické  Bible  překládají  jméno  biblické  postavy  ve  Starém zákoně  jako  Malkísedek  a  v Novém 

zákoně je překládají jako Melchisedech, ačkoliv se jedná o jednu a tutéţ postavu. 407) Prince, Boţí plán, s. 

23. 408) Nový zákon, Přeloţil R. Col, Praha 1970, Ţd 7,8. 409) Mikuláš z Pelhřimova, Vyznání a obrana 
Táborŧ, Praha 1972, s. 161. 410) Rončka, Vyjádření k traktátu, s. 2. 411) Rončka, Vyjádření k traktátu, s. 3. 

412) Prince, Desátky, s. 4-5. 413) Ondráček, s. 92. 414) Prince, Desátky, s. 12. 415) Prince, Boţí plán, s. 19. 

416) G. Lean, John Wesley - svědek Boţí moci, Praha 2000, s. 126. 417) Lean, s. 131. 418) Lean, s. 133. 
419) Lean, s. 134. 420) Lean, s. 135.  421) Nový biblický slovník, Návrat domŧ, Praha 1996, s. 344. 422) P. 

Černý, K věroučným základŧm křesťanství, Praha 1980, s. 92-93. 423) „Forma přispívání věřících na 

potřeby církve můţe být různá; bude závislá na společenských poměrech a  podmínkách,  ve kterých církev 
působí. V dnešní době bude  nepeněţní  forma  takřka  výjimkou.   Pomoc  můţe  být  poskytována  jako 

církevní  daň,  příspěvek  nebo  dobrovolný   dar.   ( Systém  církevní  daně  je praktikován  mimo  jiné  ve  

Spolkové  republice  Německo,  Švédsku,  Dánsku, Švýcarsku, církevních  příspěvků  v Rakousku, 

dobrovolných  darů v USA, Francii,  Holandsku,  Itálii,  Polsku.) Kodex  uvádí  následující  formy  peněţního 
přispívání věřících na potřeby církve  :  -  poplatky za dobrovolné úkony výkonné moci a vykonání  reskriptů  

Apoštolského stolce;  -  štolové poplatky  u příleţitosti udělování svátostí a svátostin; - daň veřejných 

právních církevních osob, uloţená proporcionálně  k  jejich  příjmům;  -  mimořádná a  umírněná daň,  
kterou můţe diecézní  biskup  uloţit  ostatním  fyzickým a  právním  osobám,  kdyţ to vyţaduje závaţná 

nutnost.“ E. Górecki, Církev se uskutečňuje ve farnosti, Olomouc 1996, s. 70-71. 424) V ČR  se  po  roce  



1989  některé  registrované  církve zřekly finanční podpory od státu a své potřeby hradí pouze z vlastních 

zdrojŧ : 

 

Církev Zdroje příjmŧ Poznámka 

Bratrská jednota baptistŧ Desátky a dary Mají placené kazatele 

Církev Jeţíše Krista svatých   
posledních dnŧ 

Desátky Členové jsou povinni je platit 

Křesťanské sbory 
Dobrovolné 

příspěvky 

Kladou dŧraz na kněţství všech 
křesťanŧ, nemají placené 

kazatele 

Náboţenská společnost  

svědkové Jehovovi 

Dary, odkazy  

a pojištění 

Psychicky náročná sluţba jiţ 

přiměla mnohé členy, aby 
společnost opustili 

Novoapoštolská církev Desátky a dary Odvádění není  kontrolováno 

 
425) Skladba církevních příjmŧ v některých zemích: (Pramen:  J. Rektořík,  Ekonomická dimenze  

křesťanství a  církve – její  reflexe  v ČR, Brno 2000, s. 106.) : 

 
Země Zdroje příjmŧ 

USA 50 % sbírky  
50 % fundraising, výnosy z majetku, nepřímá 
státní podpora 

Francie 
75 % sbírky 
a dary 

25 % účelové sbírky na vydrţování farního 
kléru - dobrovolný příspěvek na kult 

Nizozemí 
70% 
příspěvek na 
církev 

20 % nedělní 
sbírky a dary 

10 % výnosy majetku a státní 
subvence církevního školství 

Rakousko 
85 % církevní 
příspěvky 

10 % výnosy 
z majetku 

5 % sbírky, dary, státní 
podpora ve formě renty za 
nevrácený zkonfiskovaný 

majetek 

Švédsko Systém církevních daní - 1,25 % zdanitelných příjmŧ 

Švýcarsko Církevní daně - obdobný systém jako v Německu 

Německo 
80 % 
církevní 

daň 

10 % státní 
subvence 

5 % výnosy majetku a státní 
odškodnění za sekularizaci 
církevního majetku 

v minulých stoletích 

5 %    
sbírky         

a dary 

Španělsko Systém daňových asignací - 0,5239 % z daně z příjmu 

Itálie Systém daňových asignací - 0,8 % z daně z příjmu 

ČR-ŘKC 
1997 

44 % příjmy  
z veřejných rozpočtŧ 

45 % vlastní příjmy 11 % ostatní 

                                

426) Česko v r.1998 podpořilo činnost církví  (J. Rektořík, s. 112) částkou (v milionech Kč):  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Církev Mzdy 
Přís.na 
provoz 

Církev. 
památ. 

Kultur. 
aktivity 

Povodně Celkem 

Apoštolská církev 9,74 0 0,01 0 0 9,75 

Církev adventistŧ s.d. 0,18 0 0,06 0 0 0,24 

Církev bratrská 8,75 0 0,02 0 0 8,77 

Církev Českosl. husitská 39,57 0 1,42 0 1,63 42,63 

Církev řeckokatolická 2,93 0 0,05 0 0 2,99 

Církev Římskokatolická 339,67 37,71 32,17 2,39 50,76 462,72 

Českobratrská cír. evang. 33,68 0 1,63 0,47 1,57 37,35 

Evangelická církev a.v. 0,66 0 0,03 0 0 0,69 

Evangel. cír. metodistická 4,08 0 0,02 0 0 4,11 

Federace ţidovských obcí 3,54 0 0,01 0,18 1,28 5,06 

Jednota bratrská 4,38 0 0,01 0 0 4,40 

Luterská evangel. cír. a.v. 1,54 0 0,08 0 0 1,63 

Náb.spol. českých unitářŧ 1,06 0 0,003 0 0 1,06 

Pravoslavná církev 10,62 0 0,15 0 1,65 12,43 

Slezská církev evangelická 7,22 0 0,26 0 0 7,48 

Starokatolická církev 1,91 0 0,02 0 0 1,94 

Součet 469,59 37,71 36,00 3,08 56,91 603,30 

 

427) „Desátky jsou kapitola sama o sobě. Člověk se vţdy cítil provinile, kdyby je neměl dát.“ Skrytá tvář 
charismatismu - II. Svědectví - díl třetí. Grano Salis, 2007 428) John Avanzini, Bohatství světa a jak ho 



převádět do Boţího království, Čistá u Rakovníka , s.86. 429) John Avanzini, Bohatství světa a jak ho 

převádět do Boţího království, Čistá u Rakovníka , s.89. 430) „a stále se strachuje, aby neodvedl více nebo 

méně neţ desátky, odvrací se od muţe Krista, v Němţ je ţivot, a obrací se k muţi zákonu, jenţ zatracuje“ 
Alexander Marshall, Přímé stezky pro dítky Boţí, Praha 1927. 431) „Někdo se tedy rozhodl zneuţít slova o 

desátcích ze Starého zákona. Bylo docela pohodlné drţet lidi ve strachu z odsouzení, kdyţ si tím zajistili 

pravidelný příjem do církevní pokladny.“ P. Víšková, Zamyšlení nad desátky. 432) vidíme také mnoho 

křesťanŧ, platících desátky, jak se topí v dluzích a mnozí z nich ţijí v chudobě. Desátek, který svazuje. Rory 
O. Moore. 433)  „Vím o ţeně, která byla naprosto zoufalá ze svých financí. Potřebovala řadu zázrakŧ, aby 

alespoň přeţila. Tak vloţila všechnu svou víry do jediného biblického zaslíbení: „Sneste všecky desátky do 

obilnice, aby byla potrava v domě mém, a zkuste mne nyní v tom, praví Hospodin zástupŧ, nezotvírám-liť 
vám prŧduchŧ nebeských a nevyleji-li na vás poţehnání, tak ţe neodoláte“ (Malachiáš 3:10).Tato ţena 

začala věrně platit desátky a domnívala se, ţe bude na oplátku finančně poţehnaná. Ale nefungovalo to. Brzy 

se naštvala na Boha a prohlašovala: „Udělala jsem, co říká Boţí slovo. Dala jsem svou dŧvěru tomuto 
zaslíbení, věrně platím desátky. Ale teď jsem v ještě větší nouzi, neţ jsem kdy byla.“ David Wilkerson, 

Pokušení spravedlivého,2000. 434) vidíme také mnoho křesťanŧ, platících desátky, jak se topí v dluzích a 

mnozí z nich ţijí v chudobě. Desátek, který svazuje. Rory O. Moore.  435)  Naše vlastní zkušenost s církví o 

tom svědčí také. Dávali jsme desátky z 98% času za posledních 24 let. Asi před čtrnácti lety, kdy jsme byli 
ještě členy této velmi zákonické organizace, jsme dávali desetinu příjmu plus pětinu jako dary a to 

pravidelně. Během této doby jsme kupovali nový dŧm. Neměli jsme ţádné dluhy. Ale kvŧli poţadavkŧm 

církevních desátkŧ jsme si vzali náš dŧm na úvěr (pŧjčku) a zaplatili jsme $ 16 000 jako desátek a $ 8 000 
jako dar do skladu. O dvanáct let později jsme stále ještě spláceli tento úvěr jako dluh. Byl k nám Bŧh 

dobrý? Absolutně! Byli jsme uzdraveni, poţehnáni a zaopatřeni; nicméně dluhy nás pronásledovaly po celý 

ten čas. Desátek který svazuje. Rory O. Moore, 2006  436) viz citaci 361) 437) Máme ze současnosti  
zdokumentován případ křesťana, který byl kvŧli desátkŧm exkomunikován ze dvou charismatických církví. 

Vylučování z církve kvŧli desátkŧm se přitom v charismatických kruzích zcela běţně děje viz „Z druhé 

strany si nemyslím, ţe nedávání desátkŧ je dŧvodem pro káznění člověka nebo jeho vylučování ze sboru, coţ 

jsem rovněţ jiţ zaţil.“ S. Bubík, Správcovství peněz v církvi, Překročit hranice 12/2001, s. 5.  438) Desátek 
– přikázání i pro chudé, Starší Lynn G. Robbins. 439) Zotvírání prŧduchŧ nebeských, President James E. 

Faust. 440) Placení desátkŧ: Výsada, Starší Ronald E. Poelman. 441) Desátek: Zkouška víry s věčnými 

poţehnáními, Starší Robert D. Hales.  
 

 

 

 

 
                     Výběr desátkŧ od zemědělcŧ. 16.-17. století. Foto: Benutzer:AxelHH. 

 
 



POSTSKRIPTUM 
 

dyţ jsem byl před pár lety starším v jedné evangelické církvi a měl jsem si připravit vyučování 

pro domácí skupinku, vybral jsem si jako téma desátky. Při přípravě jsem však nesáhl po  

osvědčené knize „Desátky“ od Dereka Prince, ale pouze po Bibli. Jaké pak bylo mé překvapení, 

kdyţ jsem v ní narazil na místa, kde bylo napsáno, ţe desátky nepatřily jen kněţím. Věrouka o 

dávání, která mi do té chvíle připadala, tak jednoznačná se pod tíhou těchto míst začala hroutit. Byl 

jsem rázem postaven před dilema, zda dále zastávat názory, které Bible o desátcích neučí, anebo se 

pustit proti proudu a dříve či později se ocitnout v konfliktu s lidmi, kteří biblickému učení o 

desátcích nebudou nakloněni.  

Musím přiznat, ţe jsem se tomuto konfliktu tehdy raději vyhnul. Trvalo potom několik let, neţ 

jsem se odhodlal jiţ více nemlčet o poznání, jeţ se mi z milosti dostalo. Zvěst o svobodě od desátkŧ 

potom přinesla ovoce i v mém ţivotě.  

    Závěrem tak svěřuji tuto knihu, která je výsledkem více neţ patnáctiletého studia našemu milému 

Bohu, který nad jejím vznikem drţel svou ochrannou ruku. Modlím se přitom, aby si ji Kristus ráčil 

pouţít k naplnění svého slova : „Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými.“ (J 8,32) 

 

 

 

 

 

 

 
      Desátková stodola ve farnosti Valö,  ve  švédském  Östhammars.  Byla  postavena  v  roce 1788.  Foto:  Christer    
      Holmström. 
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DESÁTKOVÝ TEST 
 

 

     Na závěr je tu pro křesťany, kteří mají rádi testy jeden připraven. Zde jsou otázky: 

 

1) Chudí a nemajetní lidé v době Starého zákona dávali desátky. Je to pravda nebo ne ? 

2) Rybáři, řemeslníci, lovci a všichni nezemědělci ve Starém zákoně dávali desátky. Je to pravda ? 

3) Ve Starém zákoně je mnoho příkladŧ konkrétních lidí dávajících desátky. Je to pravda ? 

4) Abraham a Jákob dávali pravidelně desátky Bohu. Je to pravda nebo ne ? 

5) Adam, Abel, Noe a Josef dávali v předzákonní době pravidelně desátky. Je to pravda ? 

6) Desátky směli v době Starého zákona jíst jen ţidovští kněţí. Je to pravda ? 

7) Abraham dal desátek ze svého výdělku. Je to pravda nebo ne ? 

8) Desátky jsou nadčasové a nebyli jen součástí Mojţíšova zákona. Je to pravda ? 

9) Desátky se dávaly ve Starozákonní době z hrubého platu. Je to pravda nebo ne ? 

10) Desátky jsou předzákonním skutkem a proto nepřestaly s Mojţíšovým zákonem. Je to pravda ? 

11) Pán Jeţíš učil křesťany, ţe mají dávat desátky. Je to pravda nebo ne ? 

12) Pán Jeţíš dával desátky do ţidovského chrámu. Je to pravda ? 

13) Pán Jeţíš chce, abychom mu dávali své desátky. Je to pravda nebo ne ? 

14) Apoštolé a starší v Novém zákoně učili učedníky, ţe jim mají dát desátky. Je to pravda ? 

15) Učedníci podle Nového zákona dávali desátky Jeţíši Kristu. Je to pravda nebo ne ? 

16) Nový zákon učí, ţe máme dát desátky duchovním tak, jako je ţidé dávali kněţím. Je to pravda ? 

17) V Novém zákoně je mnoho příkladŧ učedníkŧ, kteří dávali desátky. Je to pravda nebo ne ? 

18) Učedníci dávali v novozákonní době desátky z hrubého platu. Je to pravda ? 

19) S příchodem Nového zákona se desátky v naturáliích změnily na desátky odváděné v penězích.   

      Je to pravda nebo ne ? 

 
_______________________________________________________________________________________ 
 

 

     Pokud jste na všechna tvrzení odpověděli ano, zřejmě budete potřebovat znovu věnovat svŧj čas studiu 
toho, co Bible skutečně říká o desátcích. Správná odpověď na všechna tvrzení je, ţe jsou nepravdivá. Zde 

jsou správné odpovědi: 

 
1) Ne. Desátky se odváděly pouze z úrody nebo dobytku přesahujícího deset kusŧ, takţe měl-li někdo např. jen 9 ovcí,   

     tak desátky neodváděl. 

2) Ne. Desátky se odváděly pouze z úrody a dobytka. Lidé pracující v nezemědělských pracích desátky neodváděli. 

3) Ne. Ve Starém zákoně je zmíněn jen Abraham a Jákob, kteří před vydáním Mojţíšova zákona dali desátky.  

4) Ne. Abraham i Jákob dali jen jednou desátek. Starý zákon neříká nic o tom, ţe by se tento jejich skutek znovu  

    opakoval. 

5) Ne. Starý zákon neříká nic o tom, ţe by tito muţové někdy odvedli desátek. 

6) Ne. Desátky stejně svobodně jedl také obětující a jeho rodina, sirotek a vdova a cizinec 

7) Ne. Abraham dal desátek z kořisti, kterou  získal ve válce. 

8) Ne. Desátky jsou pevnou součástí Mojţíšova zákona, o tom, ţe by byly nadčasovým prvkem, Bible nic neučí.      

9) Ne. Desátky se odváděly z úrody a dobytka. Z platu nebo peněţního výdělku se neodváděly. 
10) Ne. Desátky nejsou ţádným předzákonním skutkem. Byly ustanoveny závazně aţ v zákoně a přestaly mít pro  

      křesťany platnost spolu s obětním zákonem. 

11) Ne. Pán Jeţíš hovořil o desátcích jen v souvislosti s Farizeji. Pán Jeţíš neučil učedníky dávat desátky. 

12) Ne. Pán Jeţíš byl tesař, a proto neodváděl ţádné desátky. 

13) Ne. Nikde v Novém zákoně nečteme, ţe by Jeţíš chtěl po svých učednících desátky. 

14) Ne. Nic takového v Novém zákoně nenalezneme. 

15) Ne. Ani jedna zmínka o křesťanských desátcích v Novém zákoně.  

16) Ne. Nový zákon neučí nic o křesťanských desátcích, ani o tom, ţe by je měli dostat  duchovní nebo kazatelé. 

17) Ne. Ani jeden příklad v Novém zákoně nenalezneme. 

18) Ne. Nový zákon neučí nic o křesťanských desátcích. Křesťané desátky nedávali, a proto neřešili nebiblické otázky  

       typu zda je dávat z hrubého nebo čistého platu. 
19) Ne. V Bibli se píše pouze o desátcích z úrody pole a dobytka. O ţádné změně, kdy by Bŧh  nově poţadoval desátky  

      v penězích například od řemeslníkŧ, nečteme. 
 



ODKAZY NA STRÁNKY O DESÁTCÍCH  

NA INTERNETU: 
 

 
M.Vejvoda „O desátcích“ http://granosalis.cz/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=43  * Desátky dnes - 

Vše o desátcích, recenze - česky. http://desatky.webzdarma.cz/ * Recenze knihy Dějiny desátkŧ na stránce Bratrská 

rodina - http://www.cb.cz/casopis/cislo.php?0401_recenze1 * The Tithe is Abolished! Kázání Gary Amiraulta - 
anglicky. http://www.tentmaker.org/books/TheTitheIsAbolished.html  * The Truth About Tithing. - Stránka 

odkazující na další anglická kázání o desátcích. Paul A. Sue. http://koinonia99.tripod.com/tithing.html   * Další stránka 

s odkazy na studie o desátcích - http://koinonia99.tripod.com/tithing-links.html *  Sheepcomics. com - The Ten Percent 

Solution. - Studie a  comics - anglicky. http://www.sheepcomics.com/strips/percent/percent.htm  * The Tithe is Illegal. 

- Kázání Gary Amiraulta - anglicky. http://www.tentmaker.org/books/TheTitheisIllegal.html  * Can Tithing Cause 

Blessings.    - Kázání Dr.Lee E. Warrena - anglicky v Plim reportu. http://www.plim.org/tithing.html  * Tithing? - 

Kázání Milese J. Stanforda - anglicky. http://withchrist.org/tithing.htm  * Nomore tithing. org. - Kázání George W. 

Greeneho - anglicky. http://www.nomoretithing.org/  * The Truth About Tithing. - Kázání Tonyho Capoccia - 

anglicky. http://www.biblebb.com/files/tithing.htm  * Tithing What Does the Bible Really Teach? - Studie Henryho 

G. Shepparda - anglicky. http://www.geocities.com/HotSprings/3658/tithing.html  * Should Believers Tithe? - Autoři 

studií Kent R. a Marti B. Rieske - anglicky.  http://www.biblelife.org/space1.htm#tithe  * Grace Giving. - Kázání 
pastora Trinity Bible Church v Biloxi - Josepha M. Willmoutha - anglicky. 

http://www.bibleteacher.org/2Cor08_05.HTM * John R. Rice's perspective. - Kázání evangelisty Johna R. Rice - 

anglicky. http://cnview.com/on_line_resources/storehouse_tithing.htm  * Kázání  Timothy S. Mortona - anglicky. 

http://cnview.com/on_line_resources/christians_and_the_tithe.htm   *  Stránka  s mnoha studiemi na téma desátkŧ - 
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THE NEW HISTORY OF TITHES  

SUMMARY  
 

 

 

he tithe is a tenth part of yield which Christians gave to the church in the past. However, the tith 

history did not begin with the Bible but it had its origin at the beginning of the first 

civilizations. The tithes were given in Babel, Egypt, South Arabia, Rome, Carthage, Tyre and 

Greece. Apollonius, Artemis, Athena, Hera, Hercules, Nike, Demeter, Poseidon and Zeus parteined 

to the deity who the tithes were sacrificed to. So Abraham, a biblical patriarch, was not only one 

who gave the tithes in antiquity. We also meet with them in Jewish Apocryphas and 

Pseudepigraphes. The whole doctrine, that deals with this theme, is even expounded in Talmud. 

The New Testament shows us that the church did not practise the tithes at the beginning. Only in 

the sixth century the tithes were enacted at synod in Mâcon. Since that time everybody, who did not 

give the tithes, was punished with excommunication. Opposite to it the Greek Orthodox church did 

not accept the tithe idea at all and did not practise it. Simultaneously wit the catholic missionary 

activities the tithes were established in Europe. Their exaction was very ruthless and led into many 

revolts in Saxon, Poland, Romania and at Slavonian from Elbe. 

Since the tenth century the tithes were also establishing in Bohemia. That did not dispense with 

conflict with secular authority. The dissension between bishop Ondřej and Přemysl Otakar I. 

belonged to the most significant ones and. At that time the interdict was imposed on whole 

Bohemia. Since the thirteenth century the episcopal tithe - so called „podymné“ (denarii fumales) - 

was also established. The endeavour to avoid paying it caused many fires and health problems to 

poor people. The  tithes  enacted  an  inauspicious  role  in  financing of many crusades to Palestine 

and also against Hussites. They also caused the massacre of peasants in Steding. 

We can meet the requirement to remove the tithes as early as in the tenth century at various 

occasions, e.g. during the rebelation of peasants in England, at Lollards, Hussites, Mennonite, 

Quakers, Plymouth brethren, in books by Petr Chelčický, Moravian brethren or in German peasant´s 

revolt. However, the reformation which was led by Martin Luther tolerated the tithes. At the 

counter-reformation period the tithes became an effective weapon in fight against catholic priest. 

The tithe war and massacres had tragical result in Ireland. The tithes were never practise in the 

U.S.A. Negative experience with the tithes caused their abolition in most European countries. 

Surprisely, in the nineteenth century, the tithes spread in some American sects and churches; 

Mormons, Seventh-day adventist church and Pentecostal movement belong among them. Thanks to 

the missionary activites the tithes were again established in some European churches. With it the 

more than a thousand year´s bad experience of Europeans is suppressed in a scrupulous way.  

Above all the Old Testament mentions the tithes in the Bible. We can rarely meet with them in 

books which describe the period before the Law of Moses was issued and, therefore, it cannot be 

proved that the God asked the believers for them. After issuing of the Law the tithes were claimed 

for Hebrew priests and Levites. The Law ordered exactly to Hebrews from what, when and to 

whom they should be given. 

In the New Testament we can above all meet with the tithes at the period before Jesus Christ 

crucifixion. It is evident, from those mensions, that the God never thought to be they given by the 

Christians. In spite of that some churches practise the tithes at present we can suppose that they will  

come back to the New Testament teaching and obtain their finances from voluntary donations in 

future. 
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