
LB 51: DZIESIĘCINA I DARY 

Cele 

• Wyjaśnić, dlaczego Bóg nakazał oddawać Mu dziesięcinę z dochodów. 

• Pokazać, że dziesięcina istniała zanim został powołany naród izraelski i że 
została również potwierdzona przez Jezusa i Pawła. 

• Zachęcić do podjęcia decyzji, by uznać Boga za właściciela wszystkich dóbr 
i czcić Go poprzez wierne oddawanie dziesięciny i składanie darów. 

Wprowadzenie 

Wszystko, co posiadamy, jest darem od Boga (Psalm 24,1), dlatego Biblia 
wzywa nas, abyśmy czcili Boga naszym majątkiem i byli wiernymi szafarzami 
(Księga Przysłów 3,9-10). Szczególną rolę w tym względzie odgrywa oddawanie 
dziesięciny i składanie dobrowolnych darów.  

1 Księga Kronik 29,1-22 

• Co zrobił Dawid, aby pomóc w budowie świątyni? 

• Jak jego przykład wpłynął na innych? 

• Z jakim nastawieniem ludzie składali swoje dary? 

Co na temat dziesięciny mówią poniższe teksty biblijne? 

✓ Księga Rodzaju 14,18-20 

✓ Księga Rodzaju 28,20-22  

✓ Księga Wyjścia 27,30.32  

✓ Księga Liczb 18,20-24   

✓ Księga Powtórzonego Prawa 12,4-12.17-19  

✓ Księga Powtórzonego Prawa 14,22-23  

✓ 2 Księga Kronik 31,2-12 

✓ Księga Nehemiasza 10,38-39  

✓ Księga Nehemiasza 12,44  

✓ Księga Malachiasza 3,6-11 
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Bóg nakazał Izraelitom, aby oddawali Mu dziesięcinę ze wszystkich swoich 
dochodów, uznając Go w ten sposób za właściciela wszystkich ich dóbr. 
Dziesięcina była dawana Lewitom jako nauczycielom Słowa Bożego. Ponadto 
Izraelici mieli  składać dobrowolne dary na budowę i utrzymanie świątyni.  

Ewangelia Mateusza 23,23 

• Co Jezus powiedział na temat oddawania dziesięciny? 

Jezus skrytykował fakt, że uczeni w Piśmie skrupulatnie oddawali dziesięcinę 
przy jednoczesnym pomijaniu najważniejszych kwestii w Prawie. Całość swojej 
wypowiedzi Jezus podsumował słowami: Te rzeczy mieliście czynić (oddawać 
dziesięcinę), a tamtych nie zaniedbywać (sądu, miłosierdzia i wiary). 

1 List do Koryntian 9,13-14 

• Jak wczesny Kościół chrześcijański podchodził do dziesięciny? 

Tak jak w narodzie izraelskim dziesięcina była dawana Lewitom, tak w Kościele 
chrześcijańskim była używana do wspierania tych, którzy głosili ewangelię. Do 
wszystkich innych celów, wzorem Kościoła Bożego Starego Testamentu, 
należało używać dobrowolnych darów. 

Osobiste zastosowanie   

• Co uświadomiłeś sobie dzięki temu studium biblijnemu?  

• Co stało się dla ciebie ważne?  

• Czy zrozumiałeś, że wszystko, co posiadasz, należy przede wszystkim do 
Boga? 

• Jakie decyzje pragniesz podjąć, aby zastosować to w swoim życiu? 

• Czy chcesz uczcić Boga, oddając Mu dziesięcinę i składając dobrowolne 
dary? 
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