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‘Sztandarowe’ biblijne fragmenty na temat dziesięciny; 
 Jam jest Bogiem z Betel, gdzie namaściłeś pomnik i gdzie złożyłeś mi ślub. 1 Moj. 31:13; … nazwał to 

miejsce Betel … I złożył tam Jakub ślub, i powiedział: Jeżeli Bóg będzie ze mną i będzie mnie strzegł w 

drodze, w którą się udaję, i da mi chleb na pokarm i szatę na odzienie … ze wszystkiego, co mi dasz, będę ci 

dawał dokładnie dziesięcinę. 1 Moj. 28:19-22 

 Wszelka dziesięcina … należy do Pana … 3Moj. 27:30 

 Nie będziecie czynić tak, jak my tu dziś czynimy, każdy wszystko, co mu się podoba … Na miejsce, które Pan, 

Bóg wasz, wybierze na mieszkanie dla swego imienia, będziecie przynosić wszystko, co wam dziś nakazuję: 

… wasze dziesięciny i … 5Moj. 12:8,11. 

 Czy człowiek może oszukiwać Boga? Bo wy mnie oszukujecie! Lecz wy pytacie: W czym cię oszukaliśmy? 

W dziesięcinach i daninach. ... Przynieście całą dziesięcinę do spichlerza, aby był zapas w moim domu, i w ten 

sposób wystawcie mnie na próbę! - mówi Pan Zastępów - czy wam nie otworzę okien niebieskich i nie wyleję 

na was błogosławieństwa ponad miarę. I zabronię potem szarańczy pożerać wasze plony rolne, wasz winograd 

zaś w polu nie będzie bez owocu - mówi Pan Zastępów. Wszystkie narody będą was nazywać szczęśliwymi … 

Mal. 3:8-12 

 Dziesięcinę … sprowadzą Lewici do … składnic skarbca domu Bożego… Nie zaniedbamy domu naszego 

Boga! Nehem. Gdyż do tych składnic synowie izraelscy i Lewici mają sprowadzać swoje dostawy 10:39-40 

 Wnosili tam uczciwie świętą daninę, czyli dziesięcinę … 2 Kron. 31:12 

 Wtedy Jezus przemówił … dajecie dziesięcinę … te rzeczy należało czynić, a tamtych nie zaniedbywać. Mat. 

23:(1)23 

 W jednym wypadku biorą dziesięcinę śmiertelni ludzie, w drugim ten, o którym złożono świadectwo, że żyje. 

Hebr. 7:8;  
biorą - dosłownie „i tutaj biorą”; I tutaj - jako czynność obecna i akceptowana w czasach Nowego Testamentu, 

biorą - czasownik orzekający, teraźniejszy niedokonany, forma czynna, osoba trzecia, liczba mnoga1 - stwierdzenie faktu 

przekazywania 10% dochodów. W drugim przypadku dziesięcinę przyjmuje żyjący, czyli Jezus – tenże Melchizedek od Abrahama. 

Sugestia wynikająca z zestawienia tych faktów jest następująca: z jednej strony dziesięcinę przyjmuje człowiek, z drugiej Jezus. 

 

Powody, dla których chrześcijanin oddaje dziesięcinę: 
 Aby wywyższyć Tego, który go błogosławi  Hbr.7:4 

 Z potrzeby serca  1Moj.14:20 /Biblia nie wyjaśnia, co spowodowało, że Abraham oddał dziesięcinę; na pewno nie zrobił tego pod 

przymusem  2Kor.9:7/  Stwierdza jednak, że Melchisedek ustanowił nowy porządek, który przełożył się w obu sekwencjach wydarzenia – 

chlebie i winie z jednej a dziesięcinie z drugiej - na stałą późniejszą praktykę 

 Ponieważ znajduje się ona w kontekście porządku nowego kapłaństwa  Hbr.7:11,17 /Porządek Melchisedeka alternatywą 

porządku Aarona /  

 Ponieważ aktualność dawania dziesięciny nie opiera się o legalne przepisy prawa Mojżeszowego, ale o osobiste 

kwalifikacje Melchisedeka, tj. kim był. Jezus jest kapłanem według jego porządku, a więc godnym tej samej czci - On 
JEST (Jn.8:24), a nawet większej (Fil.2:9). 

 Ponieważ jest dzieckiem Abrahama  Rzm.4:16c i razem z wierzącym Abrahamem dostępuje błogosławieństwa  

Gal.3:9, czyli również błogosławieństwa Melchisedeka, który przyjął dziesięcinę Hebr.7:6.  

 Ponieważ Testament błogosławieństwa danego Abrahamowi nie został unieważniony ani przez zakon  Gal.3:17, 

ani przez Chrystusa, ponieważ On jest głównym spadkobiercą tego błogosławieństwa  16, a my w Nim  14. W 

czasie tego błogosławieństwa dziesięcinę wziął “Ten, o którym złożono świadectwo, że żyje”  Hbr.7:8 i 

wydarzenie to uczynił przykładem do nowego porządku w Kościele  17. Błogosławieństwo pozostaje to samo. 

 Ponieważ w osobie Abrahama dziesięcinę dał Lewi, czyli ród kapłański  Hbr.7:5,9, a chrześcijanin jest rodem 

kapłańskim  1P.2:9; Obj.1:6, który odzwierciedla wybraną klasę kapłańską z rodu Aarona. Jeśli więc w Abrahamie 

dał dziesięcinę, to w Jakubie - wnuku Abrahama - dawał tym bardziej. /dawał = l.mn./  1Moj.28:22 

 Ponieważ taki przykład dał Jakub, czyli Izrael  1Moj.28:22; 35:10, a chrześcijanin jest Izraelem przez obrzezanie 

serca  Rzm.2:29 

 Ponieważ Bóg jest Bogiem z Betel, gdzie Jakub złożył ślub  1Moj.31:13, że ze wszystkiego, co otrzyma, będzie 

dawał dokładnie dziesięcinę  28:22; w Betel Jakub stał się Izraelem  35:1,10,15; tam namaścił pomnik jako 

dom Boży  31:13; 28:18,19,22; /w Betel trzy rzeczy zaistniały razem: namaszczenie, dom Boży i ślub składania dziesięciny  Rz.15:4 

dla naszego pouczenia i niezależnie od zakonu/ 

 Ponieważ jest to jedyny objawiony w Biblii sposób wystawiania Boga na próbę, do którego wzywa sam Bóg  

Mal.3:10  /2Tym.3:16/, obwarowując wezwanie obietnicami “błogosławieństwa ponad miarę”  10d 

 Ponieważ:  

1. Jezus potwierdził powinność dawania dziesięciny Mt.23:23; Łk.11:42,   

2. autor listu do Hebrajczyków 7:8 dał świadectwo o funkcjonowaniu dawania jej nawet w czasach drugiego 

pokolenia chrześcijan /list został napisany ok. 70 - 80 r./ 2: Gdyby dawanie dziesięciny było nieaktualne dla wierzących w 

dobie NT, naturalną koleją powyższego stwierdzenia byłoby wprowadzenie mylącej sugestii, że należy utrzymywać Pańską 

                                                 
1
 Określono na podstawie kodów gramatycznych G-p NT 
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 W. Barclay - List do Hebrajczyków str. 11-12 



służbę przy pomocy dziesięcin. To, co było oczywiste dla autora i jego otoczenia, nie musiało być zrozumiałe dla laika. 

Jednak nie znajdujemy ani w tym, ani w innym miejscu sprostowania, co pozostawia nas w przekonaniu, że sugestia zawarta 

w ww. wierszu  nie jest myląca. 

3. Ap. Paweł stwierdził, że zapłata służby świątynnej, a więc lewickiej (2Moj.23:29; 2Krn.31:4,5 - czyli 

dziesięcina), jest przykładem, na podstawie którego sam Pan postanowił utrzymywać służbę Kościoła, tj. 

głosicieli, założycieli i pracowników; por. Hbr.7:8,9 z 1Kor:9:13,14,7-11 

 Ponieważ chrześcijanie nie kwestionują ważności Słowa Bożego zawartego w Starym Testamencie, ale odnoszą je 

do nowej rzeczywistości w Chrystusie  Kol.3:17, względem której wszystkie aspekty zakonu są zapowiedzią, 
proroctwem i cieniem odzwierciedlającym właściwy obraz rzeczy; Cokolwiek bowiem przedtem napisano, dla naszego 

pouczenia napisano, abyśmy przez cierpliwość i przez pociechę z Pism nadzieję mieli (Rzym. 15:4). W związku z tym 

nauczanie ‘Zakonu’ jest dla nas autorytatywne w sprawie dziesięciny, jako konkretna analogia dla finansowego życia 
kościoła. Analogia nie tylko niekwestionowana w Nowym Testamencie, ale wręcz zastosowana – porównaj z 
poprzednim podpunktem. 

  

Chrześcijanin oddaje dziesięcinę z następującą postawą: 
 według zasad dawania NT  Rzm.7:6; 15:4; Łk.6:38  

 z wiarą  Hbr.11:6; Rzm.14:23b; 2Kor.5:7 

 ochotnie  2Kor.9:7 

 nie skąpo  2Kor.9:5 

 ze wszystkiego  Hebr.7:2,11c - Rzm.4:16c;  

 siejąc  2Kor.9:6; Gal.6:7 

 niezwłocznie  2Moj.22:29; Rzm.13:7,8a - Mal.3:8 

 wystawiając Boga na próbę  Mal.3:10 - Iz.55:11 

 

Chrześcijanin zanosi dziesięcinę do: 

 Jezusa  1Moj.14:20; Hbr.7:2,8; Gal.3:16,17   

 Kościoła  Mal.3:10a; 1Tes.3:15; Mt.25:40; 10:40; Dz.4:32-37  

 

Dziesięcina w Kościele przeznaczona jest na:   /istnieją jeszcze ofiary i jałmużny/ 

 utrzymanie pracowników Kościoła  1Kor.9:6-14; 2Tym.2:6; Gal.6:6; 1Tes.5:17 (por. Neh.10:39,40; 13:10)   

 zaspokajanie potrzeb Kościoła  Dz.4:35 (por. Mal.3:10)  

 

Przeszkody w oddawaniu dziesięciny: 

 brak poznania  2P.3:16 

 inne zrozumienie tematu  Rzm.14:1,12,13 

 brak wiary  Łk.21:4a (1-4) 

 brak ochotnego serca  Przp.4:23; Łk.6:45; 21:34; Dz.5:3 

 ignorancja  Mal.1:14; 3:8; Mt.21:28,29 

 brak mądrości w zarządzaniu pieniędzmi  Łk.16:1-11 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Wielu z nas z pewnością stanie przed dylematem finansowym i będzie rozważać, czy stać na taki akt wiary, jak oddanie 10% 

jakiegokolwiek dochodu. Pamiętaj jednak, że biblijna nauka na ten temat nie rozważa tego na tym poziomie. Podaje natomiast jasną 

definicję; wszelka dziesięcina NALEŻY DO PANA! (3Moj.27:30; 5M.14:22; 1Moj.28:22; Rzm.15:4). To już nie jest zatem kwestia 

jedynie wiary, ale zrozumienia, że możemy nosić w kieszeni cudze pieniądze! Pańskie! To nie jest kwestia licytacji, ale własności! 

Pytanie będzie więc brzmieć; czy nie defraudujemy Jego pieniędzy lub dowolnie przetrzymujemy (2Moj.22:29)? Słowo nazywa to 

zaniedbywaniem Bożego Domu (Neh.10:40). Jezus powiedział : Jeśli więc w niesprawiedliwej mamonie nie byliście wierni, któż 

wam powierzy prawdziwą wartość? (Łuk. 16:11) 

 

Ostatnia myśl; wielu w naszym społeczeństwie może powiedzieć; „ale Bóg zbytnio mi nie błogosławi, ‘zżerają’ mnie rachunki i 

wymyślne opłaty, a rezultaty mojej pracy są niewielkie. Nawet nie wyglądam na zbyt szczęśliwego. Dołożyć do tego obowiązek 

oddawania dziesięciny to jak sól na ranę i kamień na szyję tonącemu”. Taki właśnie obraz odkrywamy w ostatnim rozdziale Starego 

Testamentu, Mal.3:8-11. Sam Bóg namalował taki wizerunek ubóstwa i zgniecenia, patrząc na niedolę Izraela. Tylko że Jego słowa 

wypowiedziane zostały jako lekarstwo, a nie gwóźdź do trumny. Bóg tłumaczy, jaki jest powód tej klęski i podaje rozwiązanie; 

powód: nieoddawanie dziesięciny. Rozwiązanie: uczciwe przynoszenie całej dziesięciny. Obiecywany rezultat: otwarcie okien nieba 

dla błogosławieństwa ponad miarę, powstrzymanie ‘pożeraczy’ naszego majątku, pomnożenie rezultatów naszej pracy, opinia 

szczęśliwych wśród narodów. Właściwy sposób przynoszenia / warunek modlitwy: 5M.2612-15. Kto ma uszy, niech to usłyszy. 

Wybór należy do Ciebie. 

 

Ostatnie świadectwo. Znany, obecnie funkcjonujący na świecie apostoł i nauczyciel Alan Vincent opowiedział swoją historię z 

Bombaju w Indiach. Kiedy zaczął głosić tam w kościele, zapytał Boga, o czym ma mówić swoje pierwsze kazanie. Usłyszał: „o 

dziesięcinie”, więc o niej głosił. Ale następnego razu usłyszał dokładnie to samo i znowu był temu posłuszny. Okazało się, że z 

Bożego polecenia musiał przez cały rok głosić tylko o dziesięcinie. Wtedy właśnie nastąpiła w tym kraju poważna recesja, ale ludzie 

w jego kościele zostali przed nią zachowani. Mieli pracę i pieniądze. Byli przykładem dla innych.  
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