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DZIESIĘCINY W STARYM TESTAMENCIE I JUDAIZMIE 

 

 

Stary Testament zawiera wiele wypowiedzi dotyczących dziesięcin. Te, które orzekają 

najwięcej w kwestiach formalnych, tj. sposobie, czasie składania oraz celach przeznacze-

nia zostały omówione w Prawie – tj. Torze Mojżesza. Studium dotyczące tej problematyki 

prowadzone być powinno w oparciu o tą prawną, legislacyjną warstwę Starego Testamen-

tu, gdyż pozostałe wypowiedzi dotyczące tego tematu posiadają w swej istocie odmienny 

charakter. Wypowiedzi proroków (np. Mal 3,8-12) mają charakter parenezy, pojawiają się 

w kontekście pouczenia i napomnienia Izraela, jednakże podstawy systemowe dziesiątej 

części znajdują się Torze, a konkretnie w Księdze Kapłańskiej, Księdze Liczb i Księdze 

Powtórzonego Prawa.  

Ze względu na fakt, że istnieją w języku polskim szersze opracowania dotyczące tematu 

dziesięciny1, omawiające kwestie świętości, zawierzenia Bogu w sprawach finansowych, 

itp., w opracowaniu tym skoncentruję się wyłącznie na kwestiach technicznych dotyczą-

cych zagadnienia dziesięcin, a szczególnie jej różnych wariantach. W pierwszej kolejności 

przedstawione zostaną teksty prawne Starego Testamentu, następnie ukazana zostanie 

praktyka funkcjonowania dziesięcin w judaizmie, czego świadectwa znajdujemy w litera-

turze rabinicznej (Misznie i Gemarze) oraz dziełach Józefa Flawiusza.  

1. Dziesięciny w Pięcioksięgu 

1.1. Kpł 27,30-33 

Pierwszy fragment Tory omawiający temat praktyki dziesięciny znajduje się w Kpł 

27,30-33: „(30) Cała dziesięcina z ziemi, z zasiewu ziemi albo z owoców drzewa należy do 

Pana, jest rzeczą poświęconą dla Pana. (31) Jeżeli kto chce wykupić część swej dziesięci-

ny, to doda do niej jedną piątą. (32) Każda dziesięcina z bydła większego lub mniejszego, 

które przechodzi pod laską pasterską, jest rzeczą poświęconą dla Pana. (33) Nie będzie się 

rozróżniać, co jest dobre, a co marne, nie będzie się robić żadnej zamiany. Jeżeli jednak 

kto uczyni zamianę, to oba bydlęta – i jedno, i drugie – będą rzeczą poświęconą dla Pana. 

Nie mogą być wykupione. (34) To są przykazania, które Pan dał Mojżeszowi na górze Sy-

naj dla Izraelitów”. 

Pomijając kwestie dotyczące sposobu doboru i selekcji przedmiotu dziesięciny omó-

wione w tym fragmencie, tekst Kpł 27,30 orzeka w sposób niezwykle jasny, że dziesięcina 

jest własnością Jahwe. „Cała dziesięcina (rf;[.m;-lk'w> – wekol mā  ̔ eśar) z ziemi, z zasiewu 

ziemi albo z owoców drzewa należy do Jahwe (hw"hyl; – la-JHWH), jest rzeczą poświęconą 

dla Jahwe (hw")hyl; vd<qo – qōdeš la-JHWH)”. Dziesięcina należy do Jahwe i jest rzeczą 

                                                      
1 Zob. np. Seventh-day Adventists Believe... A Biblical Exposition of 27 Fundamental Doctrines, Ministerial 

Association of Seventh-Day Adventists, Washington D.C. 1988 (Przekł. pol. Wierzyć tak jak Jezus, red. J. 

JAROCKI, Warszawa 1998); M.A. SZKLORZ, Dziesięcina w Biblii i adwentyzmie, Warszawa 2006.  

http://www.worldcat.org/search?q=au%3AMinisterial+Association+of+Seventh-Day+Adventists.&qt=hot_author
http://www.worldcat.org/search?q=au%3AMinisterial+Association+of+Seventh-Day+Adventists.&qt=hot_author
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świętą (vd<qo – qōdeš). Nie stanowi ona własności człowieka, dziesięciny się nie płaci, ale 

oddaje Bogu, gdyż jest to Jego własność.  

Stanowi to punkt niezwykle ważny i istotny względem dalszych rozważań dotyczących 

tematu.  

1.2. Lb 18,21-32 

Kolejna perykopa dotykająca zagadnienia dziesięciny zawarta została w Lb 18,21nn: 

„(21) Oto oddaję Lewitom jako dziedzictwo wszystkie dziesięciny składane przez Izraelitów 

w zamian za służbę, jaką pełnią w Namiocie Spotkania. […] To jest prawo wiekuiste dla 

waszych potomków: Lewici nie będą posiadali żadnego dziedzictwa pośród Izraelitów, (24) 

lecz dałem im jako dziedzictwo dziesięciny, które Izraelici przynoszą Panu w ofierze. Dla-

tego też o nich powiedziałem, że nie otrzymają dziedzictwa pośród Izraelitów. (25) Potem 

Jahwe mówił do Mojżesza: (26) Tak przemów do Lewitów i powiedz im: Gdy przyjmujecie 

dziesięciny od Izraelitów, które wam oddałem jako dziedzictwo, to dziesiątą część macie 

odłożyć na ofiarę dla Jahwe. (27) Będzie wam to policzone jako ofiara, jak [innym] zboże z 

klepiska lub to, co przepełnia tłocznię. (28) Winniście również i wy składać Panu ofiarę z 

waszych dziesięcin, które odbieracie od Izraelitów. Oddacie to, coście winni ofiarować 

Jahwe, kapłanowi Aaronowi. (29) Ze wszystkich darów, jakie wam przypadną, winniście 

złożyć dar dla Jahwe: ze wszystkich najlepszych rzeczy – odpowiednią świętą część. (30) 

Powiedz im również: Gdy odłożycie to, co najlepsze, będzie ono lewitom policzone podob-

nie jak ofiara z klepiska i tłoczni. (31) Możecie to jeść na każdym miejscu wraz ze wszyst-

kimi, którzy należą do waszych rodzin. Jest to bowiem zapłata za waszą służbę przy Na-

miocie Spotkania. (32) Gdy odłożycie z tego to, co jest najlepsze, nie zaciągniecie żadnej 

winy, nie zbezcześcicie świętych darów Izraelitów, i [dzięki temu] nie pomrzecie”. 

Werset 21. stwierdza, iż wszystkie dziesięciny (rfe[]m;-lK' – wekol mā ҅ aśer: zob. Kpł 

27,30: rf;[.m;-lk'w> – wekol mā ҅ eśar), które składali Izraelici, zostały oddane przez Boga 

Lewitom, którzy nie posiadali własnego dziedzictwa w ziemi. To, co zostało oddane 

uprzednio Bogu, jako Jego własność, zostało następnie przez Niego rozdysponowane 

zgodnie z Jego własną wolą. Bóg orzeka na temat swojej prywatnej własności! Podkreślić 

należy również, że Jahwe zdecydował, iż rfe[]m;-lK' – wekol mā  ̔ aśer – cała dziesięcina 

została dana przez Boga plemieniu Lewiego. Taki charakter posiada wypowiedź z Kpł 

18,21nn. Fakt przekazania rfe[]m;-lK' – wekol mā ҅ aśer dla Lewitów został powtórzony w 

perykopie czterokrotnie, w ww. 21, 24-25 oraz w w. 28).  

Dodać należy także, iż z obowiązku oddawania dziesięciny nie byli zwolnieni Lewici. 

Lewici nie byli inną warstwą, czy też kastą w domu Izraela. Choć pełnili określoną rolę, 

konkretną szczególną służbę dla Jahwe, jak każdy inny członek narodu byli zobligowani 

do oddania Bogu Jego dziesiątej części. Według Lb 18,26: „Gdy przyjmujecie dziesięciny 

od Izraelitów, które wam oddałem jako dziedzictwo, to dziesiątą część macie odłożyć na 

ofiarę dla Pana”.  Dziesięcina lewitów miała być z kolei skierowana bezpośrednio do rodu 

Aarona, czyli przeznaczona dla kapłanów2. O tym świadczy wyraźnie w. 28: „Oddacie to, 

coście winni ofiarować Jahwe, kapłanowi Aaronowi” (!heKoh; !roh]a;l. hw"hy> tm;WrT.-ta, – ̔ ēṯ-

tirûmaṯ JHWH li ̔ aharōn hakôhēn).  

                                                      
2 Zob. J. DUDZIAK, Dziesięcina, EK 4, kol. 600.  
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1.3. Pwt 12,1-17 

Fragment trzeci osadzony został w ostatniej części Tory, czyli w Księdze Powtórzonego 

Prawa. W Pwt 12,1nn napisano: „(1) Takie są prawa i nakazy, których będziecie prze-

strzegać w kraju, który wam dał Pan, Bóg przodków waszych, w posiadanie po wszystkie 

dni waszego życia na ziemi. (2) Zniszczycie doszczętnie wszystkie miejsca, gdzie narody, 

których wy pozbawicie dziedzictwa, służyły swoim bogom: na górach wysokich, na wzgó-

rzach i pod każdym drzewem zielonym. (3) Wywrócicie ołtarze, połamiecie ich stele, aszery 

ich ogniem spalicie, porąbiecie w kawałki posągi ich bogów. Zniweczycie ich imię na tym 

miejscu. (4) Nie postąpicie tak z Jahwe, Bogiem waszym, (5) lecz szukać będziecie miejsca, 

które sobie wybierze Jahwe, Bóg wasz, spomiędzy wszystkich pokoleń, by tam umieścić swe 

imię na mieszkanie, tam pójdziecie, (6) tam zaniesiecie wasze całopalenia, krwawe ofiary, 

dziesięciny, ofiary waszej ręki, to, coście ślubowali, i wasze ofiary dobrowolne oraz pier-

worodne z większego lub mniejszego bydła”. 

Ten prawny fragment Starego Testamentu orzeka na temat miejsca, w którym winna 

być składana dziesięcina. Wynika z niego w sposób całkowicie jasny, że dziesięcina nie 

miała być oddawana według własnego uznania, ale Jahwe ustanowił świątynię: miejsce, 

które sobie wybierze Jahwe, Bóg wasz, […] by tam umieścić swe imię na mieszkanie, jako 

obiekt, „skarbnicę”, w której Izraelici mieli składać dziesięciny, bowiem: tam zaniesiecie 

wasze […] dziesięciny [~k,yterof.[.m; hM'v' ~t,abeh]w: – wahaḇē ̓ṯēm šāmmāh mā ̔ iśirôṯējḵēm]).  

W dalszej części rozdziału stwierdza się ponadto: „(11) Gdy wybierze sobie Pan, Bóg 

wasz, miejsce na mieszkanie dla imienia swego, tam zaniesiecie wszystko, co ja wam dziś 

nakazuję: całopalenia, ofiary krwawe, dziesięciny, dary waszych rąk, wszystko, co prze-

znaczycie ślubem dla Pana. (12) Wobec Pana, Boga waszego, cieszyć się będziecie wy, 

synowie wasi i córki, słudzy, niewolnice, a także lewita przebywający w waszych murach, 

bo on nie ma działu ani dziedzictwa razem z wami. (13) Strzeż się, byś nie składał swych 

ofiar całopalnych na każdym miejscu, które zobaczysz […], (17) Nie będziesz spożywał w 

obrębie swych murów dziesięcin ze zboża twego, z moszczu, oliwy, pierworodnych z bydła i 

trzody ani wszystkiego, coś ślubował Panu, Bogu swemu, ani ofiar dobrowolnych, ani da-

rów z twej ręki, (18) gdyż wobec Pana, Boga swego, na miejscu, które sobie obierze Pan, 

Bóg twój - spożyjesz je ty, syn twój i córka, twój sługa, twoja niewolnica, a także lewita, 

który jest w obrębie twych murów. Tam będziesz się cieszył wobec Pana, Boga swego, ze 

wszystkiego, co ręka twoja przyniesie. (19) Strzeż się, byś po wszystkie twoje dni na twojej 

ziemi nie pomijał lewity”.  

Fragment Pwt 12,11-19 podkreśla zatem, że dziesięciny, podobnie jak ofiary całopalne 

i krwawe, nie mogą być składane na innym miejscu niż to, które Jahwe określił jako miej-

sce swego mieszkania.  

 

Podsumowując trzy omówione powyżej fragmenty można stwierdzić o następujących 

kwestiach:  

1. Dziesięcina nie jest własnością człowieka;  

2. Cała dziesięcina należy do Boga;  

3. Bóg przeznaczył całą dziesięcinę jako źródło utrzymania Lewitów i kapłanów; 

4. Obowiązek składania dziesięciny dotyczy także kapłanów; 

5. Dziesięcina jest składana każdego roku; 

6. Dziesięcina nie może być składana w sposób dowolny;  

7. Finalnym miejsce składania dziesięciny jest świątynia.   
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1.4. Pwt 14,22-29 

Pochylając się nad kolejnymi fragmentami prawnymi dotyczącymi dziesięciny można 

zauważyć, że jednorodny charakter systemu dziesięcionowego, przedstawiony w trzech 

poprzednich perykopach, ulega pewnej zmianie. Uważna lektura Pwt 14,22nn ukazuje 

bowiem swoisty pluralizm dotyczący biblijnego systemu dziesięcin. Fragment ten kreśli 

przynajmniej dwa lub trzy warianty odczytania i praktyki dotyczącej dziesięcin.  

„(22) Będziesz dawał dziesięcinę z każdego plonu twojego nasienia, które rokrocznie 

wydaje pole. (23) Na miejscu, które Pan wybierze na mieszkanie dla swego imienia, bę-

dziesz jadł przed Jahwe, Bogiem twoim, dziesięcinę z twego zboża, wina i oliwy oraz z 

pierworodnych twojego bydła i trzody, abyś się uczył bojaźni Jahwe, Boga twego, po 

wszystkie dni. (24) Jeśli jednak droga będzie dla ciebie za daleka i nie będziesz mógł jej 

tam zanieść, gdyż miejsce, które obierze Jahwe, Bóg twój, aby tam złożyć swoje imię, bę-

dzie zbyt oddalone od ciebie, kiedy Jahwe, Bóg twój, cię pobłogosławi, (25) to możesz ją 

spieniężyć i zawiniesz pieniądze w swej ręce i pójdziesz na miejsce, które sobie wybierze 

Jahwe, Bóg twój, (26) i wydasz te pieniądze na to wszystko, czego zapragnie twoja dusza: z 

bydła, owiec, wina, napoju upajającego i wszystkiego, czego zapragnie twoja dusza, i bę-

dziesz tam jadł przed Jahwe, i będziesz się weselił, ty i twój dom (27) oraz Lewita, który 

jest w twoich bramach. Nie opuścisz go, gdyż on nie ma działu i dziedzictwa z tobą. (28) 

Pod koniec trzech lat oddzielisz całą dziesięcinę z twoich plonów tego roku i złożysz ją w 

swych bramach. (29) Wtedy przyjdzie Lewita, ponieważ nie ma on działu i dziedzictwa z 

tobą, oraz obcy przybysz, sierota i wdowa, którzy są w twoich bramach, i będą jedli, i na-

sycą się, aby ci błogosławił Jahwe, Bóg twój, w każdym dziele twojej ręki, które będziesz 

wykonywał”. 

Czwarty fragment prawny dotyczący zagadnienia dziesięciny reguluje kwestie sposobu 

dostarczania dziesięciny do świątyni. Ze względu na trudność transportu i składowania 

dziesięciny, Pwt 14,22n orzeka, iż istnieje możliwość spieniężenia dziesięciny i dostarcze-

nia jej w takiej formie. 

Druga kwestia poruszana w tej perykopie, zarówno w łonie teologów żydowskich, jak i 

chrześcijańskich biblistów, jest przedmiotem różnych interpretacji, choć jedna z nich bie-

rze zdecydowaną przewagę. Z tekstu wynika bowiem, że cała rodzina będzie spożywać z 

dziesięciny przed obliczem Jahwe, w miejscu, które wybrał sobie na mieszkanie. Zatem 

dziesięcina, którą ojciec rodu odnosił do świątyni stanowiła w tym szczególnym dniu, pod-

stawę „świętej uczty”, którą wraz z całą rodziną spożywał w miejscu, do którego według 

Prawa miała zostać odniesiona, o czym traktuje w. 23: „będziesz jadł przed Panem, Bo-

giem twoim  (^yh,l{a/ hw"hy> ŸynEp.li T'l.k;a'w>  – we ̔ ākaletā lipenêj JHWH ̔ elōhejḵā)3. 

Kolejny element tekstu Pwt 14,22nn konieczny do wyartykułowania dotyczy dziesięci-

ny, która co trzy lata miała być składana nie w świątyni, ale bramach, tzn. w spichlerzu, w 

pobliżu zamieszkania danej rodziny. Ta dziesięcina miała stanowić dobro przeznaczone 

dla Lewitów oraz ludzi o niskim statusie ekonomicznym i społecznym (obcy przybysze, 

ubodzy). Na temat tego ostatniego wątku więcej w komentarzu do Pwt 26,12-14.  

1.5. Pwt 26,12-14 

Ostatnim znajdującym się w Torze tekstem prawnym dotyczącym dziesięciny jest 

fragment z Pwt 26,12-14.  

                                                      
3 Zob. J. DUDZIAK, Dziesięcina, EK 4, kol. 600;  
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„(12) Gdy w trzecim roku, roku dziesięciny, zakończysz [oddawanie] wszystkich dzie-

sięcin ze zbiorów, oddasz co się należy Lewicie, obcemu przybyszowi, sierocie i wdowie, 

aby i oni spożywali w twoich bramach i zostali nasyceni, (13) wtedy powiesz przed obli-

czem Jahwe, Boga twego: Usunąłem z domu to, co święte, udzieliłem z tego także Lewicie, 

obcemu przybyszowi, sierocie i wdowie, zgodnie ze wszystkimi twoimi przykazaniami, jakie 

mi dałeś. Nie przekroczyłem i nie zapomniałem żadnego z twoich przykazań; (14) nie ja-

dłem z tego, gdy byłem w żałobie, nie usunąłem z tego nic, gdy byłem nieczysty, nie dałem z 

tego nic dla zmarłego. Usłuchałem głosu Jahwe, Boga mego, postąpiłem we wszystkim 

zgodnie z tym, co mi nakazałeś”.  

 Dziesięcina, o której mowa w ostatniej perykopie, jest dziesięciną, do której składania 

zobligowani zostali członkowie Narodu Wybranego raz na trzy lata: „(12) Gdy w trzecim 

roku, roku dziesięciny, zakończysz [oddawanie] wszystkich dziesięcin ze zbiorów […] 

(rfe[]M;h;( tn:åv. tviyliV.h; hn"V'B; ^t.a'WbT. rf:ô[.m;-lK'-ta, rfe[.l; hL,k;t. yKi – kij ṯeḵalleh la  ̔ eśēr 

ʼeṯ-kol-ma ҅ eśar teḇûʼāṯeḵā baššānāh haššelîšiṯ šenaṯ hamma ҅aśēr). Rok ten nazwany został 

rokiem dziesięcin – rfe[]M;h;( tn:åv. – šenaṯ hamma ҅aśēr, co wydaje się nie być bez znaczenia. 

Generalnie w fragmentach dotyczących dziesięciny lewickiej mowa była na temat dziesię-

ciny w liczbie pojedynczej (rf[ – ҅ śr). Wyjątek stanowi fragment z Lb 18,21, jednakże w 

tekście tym Jahwe mówi o dziesięcinach wszystkich Izraelitów. W przypadku Pwt 26,12 

orzeczenie jest kierowane indywidualnie (zakończysz [oddawanie] [hL,k;t. – ṯeḵalleh – piel, 

2 os., rdz. m., l.p.; oddasz –  [hT't;n"w> – wenāṯatāh – qal, 2 os., rdz. m., l.p.]), jednakże mowa 

jest o sumie dziesięcin i o roku dziesięcin. Z Pwt 14,22 wiemy natomiast, że dziesięcina 

była składana rokrocznie i była jedna. Gdyby odnosić wypowiedzi z w. 12. do dziesięciny 

lewickiej, trudno ażeby mówić o sumie wszystkich dziesięcin. Pomiędzy Pwt 14,28 i 26,12 

a 14,22 występuje zatem wyraźna rozbieżność.  

 Sprzeczność ta nie ogranicza się wyłącznie do częstotliwości składania dziesięciny, ale 

także celu jej przeznaczenia. Według Pwt 26,12 dziesięcina składana co trzy lata (z per-

spektywy roku szabatowego), stanowiła zaopatrzenie Lewitów, obcych przybyszów, sierot 

i wdów ([…] oddasz co się należy Lewicie, obcemu przybyszowi, sierocie i wdowie 

[hn"m'l.a;l'¥w> ~AtY"l; rGEl; ywILel; hT't;n"w> – wenāṯatāh lallēwî lagēr lajjāṯôm welā ̓ alemānāh). 

 Kolejny element prawny stanowi o miejscu składania i spożytkowania dziesięciny. 

Zarówno Pwt 14,28, jak i 26,12 stwierdza, że dziesięcina winna być składana i spożyta w 

„twoich bramach” (^yr<Þ['v.bi – ḇiše ̔ ārejḵā), tj. w bramach miasta, które pełniły w starożyt-

ności funkcję spichlerzy, miejsca handlu oraz sądu4.  

2. Zestawienie praw i wnioski dotyczące dziesięciny w Torze 

 Spoglądając na pięć przeanalizowanych powyżej fragmentów można zauważyć, że 

zarówno ostatnia część perykopy Pwt 14,22-29, jak i fragment z Pwt 26,12-14, stoją w 

wyraźnej kontradykcji względem wypowiedzi i orzeczeń prawnych zawartych w trzech 

pierwszych fragmentach Tory dotyczących prawa dziesięciny (Kpł 27,30-33; Lb 18,21-32 

i Pwt 12,1-17). Specyfikacja dziesięciny, odmienna od tekstów z Kpł i Lb oraz różna 

względem fragmentów zawartych w Pwt 14,28-29 i 26,12-14, zawiera się w pierwszej 

części perykopy Pwt 14, czyli w wersetach 22-27.  

Wnioski płynące z wszystkich fragmentów zestawimy ze sobą dla przejrzystości tema-

tu.  

                                                      
4 Zob. H.J. AUSTEL, r[;v;, TWOT, s. 945n.  
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Dziesięcina w: Kpł 27,30-

33; Lb 18,21-32;  

Pwt 12,1-17 

 

 

Dziesięcina w:  

Pwt 14,22-27 

 

 

Dziesięcina w: Pwt 14,28-

29; 26,12-14 

 

Częstotliwość składania 

dziesięciny – raz na rok 

 

Częstotliwość składania 

dziesięciny – raz na rok 

Częstotliwość składania – 

raz na trzy lata (trzeci i szó-

sty rok roku szabatowego) 

 

Miejsce składania dziesięci-

ny – świątynia, nie mogła 

być składana w miejscu 

dowolnym, wyłącznie w 

świątyni Jahwe.  

 

Miejsce składania dziesięci-

ny – świątynia 

Miejsce składania dziesięci-

ny – bramy miasta 

 

Przeznaczenie dziesięciny – 

wyłącznie Lewici i kapłani 

 

Przeznaczenie dziesięciny – 

święta uczta, spożyta przez 

dom ofiarującego dziesięci-

nę oraz przez Lewitów 

Przeznaczenie dziesięciny – 

Lewici, ubodzy, sieroty, 

wdowy, obcy przybysze 

 

Przedstawione powyżej różnice dotyczące prawa dziesięciny wyraźnie wskazują, że do-

tykają one kwestii zasadniczych, mianowicie: czasu składania, miejsca składania i sposobu 

ich wykorzystania, czyli celu ostatecznego. Wykluczając problem błędu, należy wyciągnąć 

wnioski, iż powyżej przedstawione wskazania dotyczą różnych dziesięcin, co w sposób 

absolutny potwierdza literatura judaizmu rabinicznego. 

Zanim odwołamy się jednak do pozabiblijnego materiału porównawczego, należy po-

chylić się bliżej nad tekstem samego Pisma i w sposób obiektywny odnieść się do proble-

matyki zawartej w tekstach związanych z systemem dziesięcin.  

Z pewnością żadnych kontrowersji nie budzą teksty opisane w pierwszej kolumnie po-

wyższego zestawienia. W sposób wyraźny zostało ukazane w nich teologiczne umocowa-

nie sposobu finansowania Lewitów, kapłanów i samej świątyni. Istota rzeczy zasadza się 

na tym, że dziesięcina jest własnością Boga i Bóg określa jej przeznaczenie, przekierowu-

jąc całość dziesięciny na ludzi związanych z służbą Bożą.  

Najbardziej kontrowersyjna i dwuznaczna w swym wymiarze jest dziesięcina opisana w 

Pwt 14,22-27. Na podstawie tego opisu można wyciągać różnego rodzaju wnioski.  

Pierwsza możliwość odczytania, interpretacji tego fragmentu, to stwierdzenie, iż dzie-

sięcina o której mowa w tej perykopie, jest dziesięciną odrębną niezależną względem dzie-

sięciny kapłańskiej, składaną rokrocznie, której celem jest umożliwienie pielgrzymowi 

uczestniczenia w obchodach święta w świątyni Jahwe. Z dziesięciny tej wyprawiana jest 
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bowiem święta uczta, w której uczestniczy cała rodzina składającego tą dziesięcinę oraz 

nie mający działu w ziemi Lewici5.  

 Alternatywą dla tej interpretacji jest zrozumienie, iż święta uczta odbywająca się w 

związku z pielgrzymką, wyprawiana jest z dziesięciny kapłańskiej, lewickiej, którą raz w 

roku głowa domu składała w świątyni, miejscu wybranym przez Boga. Uczta ta stanowiła 

by zatem wyjątek, w ramach którego dawca mógłby skorzystać z dóbr, które złożył Bogu 

jako dziesiątą część swoich dochodów6. Taka interpretacja budzi jednakże sprzeciw, co 

wynika z faktu, że sposób przeznaczenia stoi w opozycji względem wskazania dotyczące-

go wykorzystania dziesięciny dla kapłanów i Lewitów.  

 Ostatnie wskazania dotyczące dziesięciny, omówione w Pwt 14,28-29 i 26,12-14, uka-

zują, że dziesięcina ta była datkiem spełniającym w jakimś stopniu funkcję systemu opieki 

społecznej. W starożytności nie funkcjonowały bowiem żadne organa zajmujące się oso-

bami o niskim statusie ekonomicznym. W związku z powyższym Jahwe ustanowił wiele 

praw mających zabezpieczać i chronić najbiedniejszych członków Jego narodu, tj. sieroty, 

wdowy i obcych przybyszów przebywających w granicach Izraela. Do tego rodzaju praw 

należała między innymi, składana dwukrotnie w czasie roku szabatowego (rok trzeci i 

szósty), dziesięcina charytatywna.     

H. Landsdell i wielu innych, na podstawie analizy Pwt 14,22-29 i 26,12-14, w porów-

naniu z wypowiedziami z Kpł i Lb, wnioskuje, że w starotestamentowym systemie dzie-

sięcin funkcjonują trzy odrębne dziesięciny: 1. dziesięcina lewicka (Lb 18,21-32); 2. dzie-

sięcina przeznaczona na świętą ucztę (Pwt 14,22-26); 3. dziesięcina trzeciego roku, tzw. 

dziesięcina charytatywna, albo dziesięcina dla ubogich (Pwt 14,28-29; 26,12-14)7. Propo-

zycja ta ma swoją wartość, ze względu na fakt, iż zachowuje wyraźną odrębność dziesięci-

ny lewickiej, w zgodzie z tekstami z Kpł i Lb. Takie rozstrzygnięcie znajduje także wspar-

cie u Józefa Flawiusza, który informuje o dwóch dziesięcinach składanych rokrocznie i 

trzeciej, składanej co trzeci rok (więcej poniżej). Ta interpretacja znajduje pewne dodat-

kowe wsparcie w Pwt 26,12: „Gdy w trzecim roku, roku dziesięciny, zakończysz [oddawa-

nie] wszystkich dziesięcin ze zbiorów […] (rfe[]M;h;( tn:åv. tviyliV.h; hn"V'B; ^t.a'WbT. rf:ô[.m;-lK'-
ta, rfe[.l; hL,k;t. yKi – kij ṯeḵalleh la ҅ eśēr ʼeṯ-kol-ma ҅ eśar teḇûʼāṯeḵā baššānāh haššelîšiṯ 

šenaṯ hamma ҅aśēr). W tymże fragmencie trzeci rok składania darów dziesięcinowych zo-

stał określony jako rok dziesięcin (rfe[]M;h;( tn:åv. – šenaṯ hamma ҅aśēr). Być może, iż takowe 

określenie jest podyktowane faktem, że w roku tym nakładały się na siebie wszystkie trzy 

dziesięciny składane przez lud Izraela. Tłumaczyłoby to także powody, dla których w Pwt 

26 wypowiedzi o dziesięcinie pojawiają się w liczbie mnogiej.  

Przedstawiona powyżej interpretacja wydaje się być dość dobrze osadzona w tekście 

Pisma, znajdując wsparcie w tradycjach judaizmu. Pewną słabością przedstawionej powy-

                                                      
5 Zob. np. H. LANDSDELL, The Tithe And The Scripture: Being Chapters From The Sacred Tenth With A 

Revised Bibliography On Tithe-paying And Systematic And Proportionate Giving, London – New York 1908, 

s. 36nn.  

6 Drugi wariant interpretacyjny sugerowany jest przez takich egzegetów jak: S.R. DRIVER, A Critical And 

Exegetical Commentary On Deuteronomy (ICC 5), Edinbrgh 31996, s. 166-173; M.G. KLINE, Treaty of the 

Great King: The Covenant Structure of Deuteronomy. Studies and Commentary, Grand Rapids 1963, s. 87n.  

7 Zob. H. LANDSDELL, The Tithe And The Scripture…, dz. cyt., s. 36nn; R.B. ALLEN, rf[, TWOT, s. 703; 

W podobny sposób omawia zagadnienie A. Paciorek, komentując zagadnienia dyskusji nad tematem 

dziesięciny w Ewangelii św. Mateusza. Zob. A. PACIOREK, Ewangelia według świętego Mateusza (NKB I/2), 

Częstochowa 2008, s. 410. 



8 Adam Grześkowiak 

 

żej wykładni może być natomiast podział Pwt 14,22-29 na dwie odrębne perykopy (22-27 i 

28-29) i wnioskowania o dwóch różnych dziesięcinach, dziesięcinie świętej uczty i dzie-

sięcinie dla ubogich, może zacierać przejrzystość tematu. Wykładnia ta burzy w jakimś 

stopniu integralność tekstu Pwt 14. Arbitralne stwierdzenie o funkcjonowaniu w Izraelu 

trzech różnych dziesięcin, suponuje poniekąd, iż Izraelici oddawali 30% swoich dochodów 

w trzech różnych dziesięcinach. Stwierdzenie o trzech dziesięcinach jest jak najbardziej 

właściwe, znajduje wsparcie w literaturze rabinicznej, jednakże wnioski dotyczące składa-

nia 30% dochodów na dziesięciny omówione w analizowanych tekstach, nie muszą być do 

końca właściwe.  

Istnieje bowiem inny wariant odczytania i interpretacji tego zagadnienia. Wykładnia ta 

wydaje się tym bardziej właściwa, że godzi ze sobą wszystkie teksty, dokonując właściwe-

go uporządkowania ich treści i ukazując spójnię myśli biblijnej. W tym ujęciu, wszystkie 

prezentowane powyżej teksty Tory, nie wykluczają się, ale wzajemnie dopełniają. Ponadto 

interpretacja ta zachowuje jedność literacką perykopy z Pwt 14,22-29, pomimo wyodręb-

nienia w niej fragmentu dotyczącego dziesięciny na „świętą ucztę” (ww. 22-27) i fragmen-

tu na temat dziesięciny charytatywnej (ww. 28-29).  

Spoglądając na fragment Pwt 14,22-29 stwierdzić można, że całość tekstu dotyczy dru-

giej dziesięciny, tj. dziesięciny przeznaczonej dla Lewitów, ubogich, sierot i wdów, której 

też część spożywana jest przez darczyńcę i jego rodzinę w świętej uczcie w domu Jahwe. 

Dziesięcina ta składana jest rokrocznie, jednakże przez dwa lata zanoszona jest do świątyni 

i tam przeznaczana na ucztę i pomoc Lewitom oraz ubogim. Co trzeci rok ulega zmianie 

miejsce złożenia i wykorzystania tejże dziesięciny. W roku trzecim i szóstym, roku szaba-

towego, druga dziesięcina jest bowiem pożytkowana nie w centrum kultu Izraela, ale w 

miejscu zamieszkania osób składających dziesięcinę, a konkretnie w bramach miast. Taka 

wykładnia także ukazuje koherencję w ramach starotestamentowej nauki na temat dziesię-

ciny. Takie rozstrzygnięcie zagadnienia można wyczytać z wypowiedzi Ellen G. White8.  

3. Świadectwa judaizmu rabinicznego i Józefa Flawiusza 

3.1. Talmud 

Świadectwa literatury rabinicznej wyraźnie wskazują na funkcjonowanie w judaizmie 

różnych dziesięcin, składanych w różnym czasie i z różnym przeznaczeniem. Fakt takowe-

go rozdziału w obrębie dziesięcin ukazany jest już chociażby w tym, że Miszna9 omawia 

ten temat w dwóch odrębnych traktatach Porządku Nasion (Seder Zeraim – ~y[rz rds), 

pierwszego zbioru traktatów Talmudu (Miszny i Gemary10). Pierwsza dziesięcina, czyli 

                                                      
8 Zob. E.G. WHITE, Patriarchowie i prorocy, Warszawa 2006, s. 397. 

9 Miszna (hnXm – od hnX – badać, powtarzać) stanowi zbiór opinii halachicznych (prawnych), spisanych 

przez rabbiego Jehudę ha-Nasiego (Rabbenu ha-Kadosz) w końcu II w. n.e. Zgromadzona przez niego hp 
l[bX hrwt – Tora ustna obejmuje halachy ustalone przez uczonych od ok. 300 r. p.n.e. do ok. 200 r. n.e. 

(zob. S. MĘDALA, Wprowadzenie do literatury międzytestamentalnej [BZ.TNT I], Kraków 1994, s. 379). W 

latach 200 – 220 n.e. uczniowie Jehudy ha-Nasiego, Chijja (Tyberiada) i Bar Kappara (Cezarea) poddali ją 

ostatnim zabiegom redakcyjnym. Obejmuje sześć porządków – sedarim (~yrds), w których zawarto 63 

traktaty. 

10 Gemara (armg) jest tworem wtórnym w stosunku do Miszny. Twórcami Gemary, czyli komentarza, 

zapisu dyskusji rabinów nad Miszną, byli amoraici (~yarwma – ci, którzy mówią). Uczeni ci, działający w 

latach 220 – 500 n.e., w dwóch odrębnych ośrodkach, Jerozolimie i Babilonii, wypracowali dwie samodzielne 
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dziesięcina składana Lewitom, stanowi przedmiot dyskusji traktatu Maaserot (twrX[m) – 

Dziesięciny lub Maaser riszon (!wXar rX[m) – Pierwsza dziesięcina (traktat VII), nato-

miast tzw. druga dziesięcina lub jej ekwiwalent spożywany w Jerozolimie, omówiona zo-

stała w traktacie VIII, Maaser szeni (ynX rX[m) – Druga dziesięcina. Tego samego tematu 

dotyczą analogiczne rozdziały traktatów Tosefty11.  

Od pierwszych wierszy Maaserot omawia się generalne zasady dotyczące dziesięciny 

składanej Lewitom: „Ogólna podstawa dotycząca dziesięciny: wszystko co jest jedzeniem, 

co jest uprawiane i co wyrasta z ziemi jest poddane prawu dziesięciny” (m. Maas. 1,1)12. 

Zagadnienia omówione w niniejszym traktacie dotyczą zatem przedmiotu dziesięciny, 

czyli tego co podlega jej prawu. Przytoczona powyżej halacha jest rozwijana w dalszej 

części traktatu, w którym na zasadzie rabinackiego sposobu tworzenia praw halachicznych, 

llkw jrpw jrpw llk – ogólne i szczegółowe, szczegółowe i ogólne13, zostały rozpisane 

szczegółowo rzeczy wchodzące w zakres trzech kategorii ogólnych: 1. co jest jedzeniem; 

2. co jest uprawiane; 3. co wyrasta z ziemi. Kwestie uszczegółowione w tym traktacie sta-

nowiły przedmiot dyskusji Jezusa z faryzeuszami, czego świadectwa znajdujemy w Mt 

23,23: „Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że dajecie dziesięcinę z mięty 

i z kopru, i z kminku, a zaniedbaliście tego, co ważniejsze w Prawie: sprawiedliwości, mi-

łosierdzia i wierności; te rzeczy należało czynić, a tamtych nie zaniedbywać (tau/ta Îde.Ð 

                                                                                                                                                   
Gemary do tekstu Miszny. Ze względu na to wyodrębnia się dwa Talmudy, babiloński (ylbb dwmlt) i 

palestyński – jerozolimski (ymlXwry dwmlt). 

11 Tosefta (atpswt) oznacza dodatek, uzupełnienie. Podobnie jak Miszna dzieli się na sześć porządków, w 

których znajdują się analogiczne do niej traktaty i rozdziały. Np. Tosefta Sanhedrin (!yrdhns atpswt) stanowi 

dodatek, komentarz i uzupełnienie Miszny względem czwartego traktatu !yqyzn rds. Redakcja Tosefty 

dokonała się w III w. n.e. Zob. np. S. MĘDALA, Wprowadzenie do literatury międzytestamentalnej (BZ.TNT I), 

Kraków 1994, s. 384; J.Z. LAUTERBACH, Tosefta, JE 12, s. 207-209. 

12  

[a a qrp twrX[m tksm] 

twrX[mb byyt--#rah !m wylwdygw rmXnw lkwa awhX lk twrX[mb wrma llk 

13 Rabinacka hermeneutyka I w. n.e. funkcjonowała według reguł skodyfikowanych w hermeneutycznym 

systemie stworzonym przez rabbiego Hillela. Siedem zasad wnioskowania i interpretacji (twdm) Hillela opiera 

się na logice i można je podzielić na dwie główne kategorie. Pierwsza z nich to zasady, które polegają na 

objaśnieniu kwestii prawnej przy pomocy analogii z innego orzeczenia prawnego (reguły 1 – 4 i 6). W grupie 

drugiej (reguły 5 i 7) objaśnienie danego prawa dokonuje się przy wykorzystaniu informacji zawartych w 

samym tekście i jego najbliższym kontekście. Zob. np. S. ZEITLIN, Hillel and the Hermeneutic Rules, JQR.MS 

54 (1963-1964), s. 161nn; H. STRACK – G. STEMBERGER, Introduction to the Talmud and Midrash, Minneapolis 
21992, s. 17nn; W.S. TOWNER, Hermeneutical Systems of Hillel and the Tannaim: A Fresh Look, HUCA 53 

(1983), s. 101-135. 

[ay z qrp !yrdhns atpswt] 

hwX hrzgw rmwxw lq hrytb ynb ynqz ynb ynpl !qzh llyh Xrd ~yrbd h[bX 

acwykw llkw jrpw jrpw llkw ~ybwtk ynXw ba !ynbw dxa bwtkw ba !yynbw  
hrytb ynqz ynpl !qzh llh XrdX twdm [bX wla wnyyn[m dmlh rbdw rxa ~wqmm wb 

„Siedem zasad interpretacji przedstawił Hillel Starszy przed starszymi z Batyry: [1.] argument od 

mniejszego do większego, [2.] analogia wyrażenia, [3.] uogólnienie na podstawie jednego przykładu, [4.] 

uogólnienie na podstawie dwóch przykładów, [5.] ogólne i szczegółowe, [6.] analogia wyprowadzana z innego 

fragmentu i [7.] konkluzja wyprowadzana z kontekstu. Te siedem zasad przedstawił Hillel Starszy przed 

starszymi z Batyry” (t. Sanh. 7,11). 
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e;dei poih/sai kavkei/na mh. avfie,nai)”14. Wypowiedź ta dotyczy halachy zawartej w m. Maas. 

4,5. Interesujące jest, że w przytoczonym fragmencie Ewangelii św. Mateusza Jezus nie 

neguje przedmiotu dziesięciny określonej przez tradycję misznaicką (tamtych nie zanie-

dbywać – kavkei/na mh. avfie,nai), jednakże zwraca uwagę na zaniedbanie przez nich kwestii 

ważniejszych, tj. sprawiedliwości, miłosierdzia i wierności.  

Maaser szeni (ynX rX[m) – Druga dziesięcina zawiera wiele praw tzw. Tory ustnej, 

które dotyczą dziesięciny spożywanej w trakcie święta. Np.: „Druga dziesięcina musi być 

oddzielona od tego, co jest przeznaczone do jedzenia, do picia i do namaszczania. Od tego, 

co jest zazwyczaj spożywane, od picia, które jest zazwyczaj pite i od tego, co jest zwycza-

jowo wykorzystywane do namaszczania” (m. Mass2. 2,1). Omówione jest w nim także 

wykorzystywanie elementów drugiej dziesięciny, które służyły jako lekarstwo. „Kozierad-

ka drugiej dziesięciny może być zjedzona [jedynie] wtedy, kiedy wciąż dolega ból” (m. 

Mass2 2,3) i kilkadziesiąt innych halach związanych z rozporządzaniem, składaniem i 

wyjątkami dotyczącymi drugiej dziesięciny.  

Zagadnienie drugiej dziesięciny omawiane jest ponadto w traktacie Peah (hayp) – Skraj 

(traktat II Seder Zeraim – ~y[rz rds). Dokument ten przedstawia halachy dotyczące resz-

tek plonów i prawa korzystania z nich przez ubogich (Kpł 19,9; 23,22; Pwt 24,19-22). W 

rozdziale 8. tradycja misznaicka umieściła kilka paragrafów dotyczących tematu dziesięci-

ny, w których dziesięcina ta została określona jako yn[ rX[m – m ҅ sr  ҅ nj – dziesięcina 

ubogiego (m. Peah 8,2).  

Pewnej trudności w ujednoliceniu teorii praktyki dziesięciny w starożytnym judaizmie 

może nastręczać fakt, że literatura rabiniczna używa trzech odrębnych określeń dotyczą-

cych dziesięciny: 1. !wXar rX[m – m ҅ sr rʼšn – pierwsza dziesięcina; 2. ynX rX[m – m ҅ sr 

šnj  – druga dziesięcina; 3. yn[ rX[m – m ҅ sr  ҅ nj – dziesięcina dla ubogich. Takowe roz-

graniczenia w obrębie tematu dziesięciny wynikają z tekstu Tory, w których ukazane zo-

stały trzy sposoby wykorzystania dziesięciny (patrz 2. Zestawienie praw…, tabela). Roz-

graniczenie to nie stanowi jednak żadnej trudności, gdy spogląda się na nie w świetle 

ostatniej interpretacji przedstawionej w punkcie 2. Spoglądając na wypowiedzi Talmudu 

można stwierdzić bowiem, że literatura rabiniczna nazywa dziesięcinę lewicką pierwszą 

dziesięciną (!wXar rX[m), dziesięcinę przeznaczoną na pielgrzymkę i ucztę w Jerozolimie 

nazywa drugą dziesięciną (ynX rX[m), natomiast w roku trzecim i szóstym roku szabato-

wego druga dziesięcina (ynX rX[m), ze względu na przeznaczenie, staje się dziesięciną dla 

ubogich (yn[ rX[m). 

3.2. Józef Flawiusz 

Dzieła Józefa Flawiusza15 stanowią innego rodzaju świadectwa, niż te, z którymi mamy 

do czynienia w literaturze rabinicznej. Teksty Miszny i Gemary (Talmud) stanowią doku-

                                                      
14 Partykuła de. – zaś, a jest pomijana przez szereg manuskryptów Nowego Testamentu (kodeksy: , G, Q, 

rodzinę f1. 13 oraz przekłady lat i sams). Występuje natomiast w kodeksach majuskułowych B, C, K, L, D i 

przekładach sy i samss, dlatego też w niektórych wydaniach krytycznych, w tym Novum Testamentum Graece, 

red. E. NESTLE – K. ALAND, Stuttgart 271998, umieszczana jest w tekście głównym w nawiasie kwadratowym.  

15 Józef Flawiusz ( vIw,shpoj Flau,ioj; Iosephus Flavius, właściwe Josef Ben Matatia), ur. 37 r. w 

Jerozolimie, zm. po 95 r., historyk żydowski piszący w języku greckim. Flawiusz pochodził ze znakomitego 

rodu kapłańskiego. W 64 r. brał udział w poselstwie do Rzymu w celu uwolnienia uwięzionych tam kapłanów 

jerozolimskich. Był jednym z przywódców powstania żydowskiego (66–73 r.), kierował obroną Jotapaty, a po 

jej upadku (67 r.) dostał się do niewoli Wespazjana. W 69 r. pozostał w sztabie Tytusa, natomiast w 70 r. 
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menty o charakterze religijnym i prawnym. Flawiusz, pomimo tego, że swego czasu zwią-

zany był z kręgami faryzeuszy, pozostawił po sobie dorobek zupełnie innego rodzaju. Jego 

dzieła są bowiem świadectwem żydowskiego historyka. Najistotniejsze fragmenty doty-

czące zagadnienia dziesięciny znajdują się w księdze IV Antiquitatum Judaicarum Epito-

ma (Dawne dzieje Izraela).  

„Oprócz tych dwóch dziesięcin (tai/j de. deka,taij tai/j dusi,n), które nakazałem wam 

płacić każdego roku – jedną dla lewitów (me.n toi/j Leui,taij), a drugą na uczty (th.n dV 
e`te,ran pro.j ta.j euvwci,aj), będziecie składali jeszcze trzecią, co trzy lata, na potrzeby 

wdów i sierot (tri,thn pro.j auvtai/j kata. to. e;toj tri,ton sumfe,rein eivj diane,mhsin tw/n 
spanizo,ntwn gunaixi, te ch,raij kai. paisi.n ovrfanoi/j). Także pierwsze dojrzałe owoce, 

jakich dochowa się każdy właściciel, należy przynosić do świątyni, gdzie złożywszy Bogu 

dzięki za ziemię, która je wydała i którą dzięki Niemu zdobyliście, i złożywszy ofiary 

przepisane przez prawo, podarujecie te pierwociny owoców kapłanom. Ten zaś, kto doko-

nawszy tego i złożywszy wszystkie dziesięciny wraz z dziesięcinami przeznaczonymi dla 

lewitów i na uczty, ma już wrócić do swego domu, niech stanie naprzeciw świętego okręgu 

i podziękuje jeszcze raz Bogu za to, że wyzwolił jego plemię od tyranii egipskiej i dał mu 

urodzajną krainę, wydającą obfite plony; następnie zaświadczywszy, iż złożył wszystkie 

dziesięciny zgodnie z prawami Mojżesza, niechaj ten człowiek pomodli się do Boga o to, 

by zawsze tak łaskawą opieką otaczał jego i wszystkich Hebrajczyków, strzegąc dóbr, 

którymi ich obdarzył, i dodając do nich jeszcze nowe, jakich może udzielić” (Flav., Ant. 

IV,8,22 [4,240-243])16.  

 W przytoczonym fragmencie Antiquitatum Flawiusz wyraźnie stwierdza o funkcjono-

waniu w starożytnym Izraelu trzech różnych dziesięcin, których specyfikację określał cel, 

na który miały być przeznaczone, tj.: 1. dziesięcina dla Lewitów; 2. dziesięcina na ucztę; 3. 

dziesięcina dla ubogich. Świadectwo to jest o tyle istotniejsze, gdy weźmiemy pod uwagę, 

że Józef Flawiusz pochodził z rodu Lewiego, będąc członkiem jednego z rodów kapłań-

skich. Kwestie Prawa były mu zatem znane niezwykle dobrze.  

 

                                                                                                                                                   
bezskutecznie usiłował nakłonić do poddania się Jerozolimę, oblężoną przez Rzymian. Rok później Tytus 

zabrał go do Rzymu, gdzie Wespazjan nadał mu obywatelstwo rzymskie i tria nomina — Titus(?) Flavius 

Iosephus. Cieszył się względami cesarzy: Wespazjana, Tytusa i Domicjana; jego protektorem był też 

Epafroditus, wyzwoleniec Nerona. W dorobku Flawiusza znajdują się: Dzieje wojny żydowskiej przeciwko 

Rzymianom (wyd. pol. 1906), Dawne dzieje Izraela (wyd. pol. 1993), Przeciw Apianowi i Autobiografia (wyd. 

pol. 1986); Flawiusz jest jedynym historykiem z I w. n.e., którego dzieła zachowały się w całości do naszych 

czasów. Zob. Religia. Encyklopedia PWN, t. 5, (CD).  

16 Wydanie tekstu Flawiusza w red. J.A.B. NIESE, Flavii Josephi opera, Berlin 1885-1895; Flav., Ant. 

4,240-243: Tai/j de. deka,taij tai/j dusi,n a]j e;touj èka,stou proei/pon telei/n th.n me.n toi/j Leui,taij th.n dV 
et̀e,ran pro.j ta.j euvwci,aj tri,thn pro.j auvtai/j kata. to. e;toj tri,ton sumfe,rein eivj diane,mhsin tw/n 
spanizo,ntwn gunaixi, te ch,raij kai. paisi.n ovrfanoi/j tw/n dV w`rai,wn o[ ti kai. prw/ton ek̀a,stw| tu,ch| geno,menon 
eivj to. i`ero.n komize,twsan kai. to.n qeo.n u`pe.r th/j evnegkame,nhj auvto. gh/j h]n auvtoi/j kth,sasqai pare,scen 
euvlogh,santej qusi,aj a]j o` no,moj auvtoi/j evpife,rein keleu,ei evpitele,santej tou,twn ta. prote,leia toi/j i`ereu/si 
dido,twsan evpeida.n de. tau/ta, tij poih,saj kai. pa,ntwn ta.j deka,taj a[ma tai/j eivj tou.j Leui,taj kai. ta.j euvwci,aj 
avpenhnocw.j avpie,nai me,llh| pro.j au`to.n oi;kade sta.j avntikru. tou/ temeni,smatoj euvcaristhsa,tw me.n tw/| qew/| o[ti 
th/j avpV Aivgupti,wn auvtou.j u[brewj avpalla,xaj gh/n auvtoi/j avgaqh.n kai. pollh.n e;dwke karpou/sqai martura,menoj 
de. w`j ta,j te deka,taj kata. tou.j Mwuse,oj tele,seie no,mouj aivthsa,sqw to.n qeo.n euvmenh/ kai. i[lewn auvtw/| dia. 
panto.j ei=nai kai. koinh/| pa/sin ~Ebrai,oij diame,nein fula,ttonta me.n a] de,dwken auvtoi/j avgaqa. proskth,sasqai 
de. o[sa du,natai cari,zesqai) 
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Apendyksy  

Dodatek 1: Pierwsza dziesięcina w pismach Ellen G. White 

W analizowanych powyżej fragmentach hebrajskich ksiąg Pisma wyszczególniono kil-

ka istotnych punktów dotyczących tematu dziesięciny kapłańskiej. Starotestamentowe 

Prawo przekazane przez Jahwe Izraelowi udzielało Narodowi Wybranemu informacji od-

nośnie tego, kto jest właścicielem dziesięciny, miejscu jej składania i celowi, któremu 

pierwsza dziesięcina miała służyć.  

W bogatym dorobku Ellen G. White znajduje się wiele wypowiedzi dotyczących za-

gadnienia dziesięciny. Dominująca część fragmentów poświęconych temu tematowi doty-

czy dziesięciny dla Lewitów oraz jej aktualności i znaczeniu dla funkcjonowania współ-

czesnego Kościoła Jezusa Chrystusa. Autorka zwraca także uwagę na przykłady niewier-

ności, jak i utratę błogosławieństwa płynącego z zawierzenia Bogu i oddania mu jego 

świętej części. Z wielu wypowiedzi poświęconych pierwszej dziesięcinie w niniejszym 

dodatku wskazane zostaną wybrane fragmenty, w których E.G. White wypowiada się na 

kluczowe tematy, wskazane i uwypuklone w Księgach Mojżesza, tj. o własności dziesięci-

ny, miejscu jej składania i celowi, do którego Bóg ją przeznaczył.  

Znacząca część wypowiedzi poświęconych dziesięcinie została zawarta w rozdziale 50. 

książki Patriarchowie i prorocy. Podążając za tekstami Starego Testamentu E.G. White 

stwierdza: „Mojżesz oświadczył Izraelowi: «Wszelka dziesięcina z płodów ziemi, czy to z 

plonów polnych, czy z owoców drzew, należy do Pana. Jest ona poświęcona Panu. 

Wszelka dziesięcina z bydła i z trzody [...] co dziesiąte będzie poświęcone Panu» (Kpł 

27,30.32). Systemu dziesięcin nie zapoczątkowali jednak Hebrajczycy. Od najdawniej-

szych czasów Pan żądał dla siebie dziesiątej części, a żądanie to było uznawane i hono-

rowane”17. Zgodnie z tekstem Pisma, E.G. White stwierdza, że dziesięcina jest własnością 

Boga i pomimo tego, że znajduje się ona w ręku człowieka, to jej właścicielem jest Bóg. Z 

powyższego wynika zatem, iż decyzyjność w sprawie dziesięciu procent leży w gestii jej 

właściciela. 

Na innych miejscach E.G. White wypowiada się o przeznaczeniu pierwszej dziesięciny, 

której właścicielem jest Jahwe. „Dziesięcina miała być przeznaczona wyłącznie do użytku 

Lewitów, pokolenia oddzielonego do służby w świątyni […]”18. Jej wypowiedzi nie ogra-

niczają się jednak do przywołania starotestamentowych zasad systemu finansowania ka-

płanów i świątyni. Pisze także na temat przełożenia starotestamentowej teorii i praktyki 

dziesięciny dla współczesnego Kościoła Bożego. E.G. White stwierdza: „Dziesięcina jest 

święta, zarezerwowana przez Boga. Ma być przyniesiona do Jego skarbnicy i wykorzy-

                                                      
17 E.G. WHITE, Patriarchowie i prorocy, Warszawa 2006, s. 393.  

„Thus Moses declared to Israel: «All the tithe of the land, whether of the seed of the land, or of the fruit of 

the tree, is the Lord’s: it is holy unto the Lord». «And concerning the tithe of the herd, or of the flock, ...the 

tenth shall be holy unto the Lord» (Leviticus 27:30, 32). But the tithing system did not originate with the 

hebrews. From the earliest times the Lord claimed a tithe as his, and this claim was recognized and honored” 

(Patriarchs and Prophets, s. 525).  

18 E.G. WHITE, Patriarchowie i prorocy, s. 394.  

„The tithe was to be exclusively devoted to the use of the Levites, the tribe that had been set apart for the 

service of the sanctuary” (Patriarchs and Prophets, s. 526). 
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stana na utrzymanie pracowników Ewangelii”19. Na innym miejscu natomiast: „Dzie-

sięcina winna być użyta do jednego celu – utrzymania kaznodziejów, których Pan wy-

znaczył do swojego dzieła. Winna być użyta do wspierania tych, którzy głoszą ludziom 

słowa życia i niosą ciężary Bożej trzody”20. Są to wybrane wypowiedzi dotyczące prze-

znaczenia dziesięciny, które zostały wypowiedziane w formie pozytywnej, tj. jak być po-

winno. Wielkim pouczeniem są również stwierdzenia wypowiadane w formie negatywnej, 

ukazujące niewłaściwe sposoby wykorzystania świętej części Boga. E.G. White kilkakrot-

nie pisała na temat samowolnego, niezgodnego ze Słowem, wykorzystania pierwszej dzie-

sięciny, np. na wspomaganie biednych, kształcenie studentów lub finansowania obiektów 

kościelnych21. Przykładem takiego rozumienia celu przeznaczenia dziesięciny może być 

chociażby fragment z książki Rozsądne szafarstwo, dotyczący zatrzymywania dziesięcin 

przez zbór, ze względu na lokalne potrzeby. „Pokazano mi, że niewłaściwe jest korzystanie 

z dziesięciny w celu pokrycia nagłych wydatków zboru […]. Za każdym razem, gdy sięga-

cie do skarbca po dziesięcinę, by zaspokoić potrzeby zboru, okradacie Boga”22. 

 Trzeci element dotyczy zagadnienia miejsca składania dziesięciny. W tym przypadku, 

podobnie jak to miało miejsce w temacie celu przeznaczenia, znajdujemy dwojakiego ro-

dzaju świadectwa, ukazujące właściwe i niewłaściwe formy przekazywania dziesięciny. 

Przykład pozytywnej formuły znajduje się w cytowanym już wcześniej fragmencie Testi-

monies for the Church: „Dziesięcina jest święta, zarezerwowana przez Boga. Ma być 

przyniesiona do Jego skarbnicy i wykorzystana na utrzymanie pracowników Ewange-

lii”23. O ile w pierwszym cytowaniu zaakcentowano ostatni fragment cytatu, tak na tym 

miejscu uwagę zwrócić należy na to, że dziesięcina winna być złożona w skarbnicy, po-

winna zatem trafiać do jednego miejsca (podobnie jak w systemie starotestamentowym 

miejscem składania była świątynia; zob. Pwt 12,17; Mal 3,10). Podobne wypowiedzi po-

jawiają się także na innych miejscach. „Gdyby wszystkie dziesięciny zostały przyniesione 

do spichlerza, Boża skarbnica nie byłaby pusta”24. Przykładową parenezę dotyczącą za-

niedbania w temacie zgromadzania dziesięcin E.G. White wypowiedziała w czasie swego 

pobytu w Cooranbong (Australia) w 1901 r. „Wielu przewodniczących diecezji nie pilnuje 

tego, co do nich należy, mianowicie, by starsi i diakoni zborów wykonywali swą pracę w 

                                                      
19 „The tithe is sacred, reserved by God for Himself. It is to be brought into His treasury to be used to 

sustain the gospel laborers in their work” (E.G. WHITE, Testimonies for the Church, t. IX, 1909, s. 249).  

20 E.G. WHITE, Manuscript 82/1904; za: M.A. SZKLORZ, dz. cyt., s. 54. 

21 Zob. E.G. WHITE, Rozsądne szafarstwo, Warszawa 1999, s. 66n.  

22 Tamże, s. 67. 

„I was shown that it is wrong to use the tithe for defraying the incidental expenses of the church. In this 

there has been a departure from correct methods. It would be far better to dress less expensively, cut down your 

indulgences, practice self-denial, and meet these outgoings. By so doing you will have a clear conscience. But 

you are robbing God every time that you put your hands into the treasury for funds to meet the running 

expenses of the church (Special Testimony to Battle Creek Church, [08.1896], s. 6-7)” (E.G. WHITE, Counsels 

on Stewardship, 1940, s. 104).  

23 „The tithe is sacred, reserved by God for Himself. It is to be brought into His treasury to be used to 

sustain the gospel laborers in their work” (E.G. WHITE, Testimonies for the Church, dz. cyt., s. 249).  

24 E.G. WHITE, Pacific Union Recorder (10.10.1901); za: M.A. SZKLORZ, dz. cyt., s. 36.   
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zborach i przekazywali wiernie dziesięcinę do skarbnicy. Malachiasz wyraźnie określił, 

iż stan dobrobytu zależy od złożenia w skarbnicy Bożej tego, co jest Jego własnością”25. 

 Zauważyć można zatem, że wszystkie wynikające z tekstu Pięcioksięgu wypowiedzi 

dotyczące formalnych kwestii związanych z pierwszą dziesięciną, są istotne i znajdują 

zastosowanie w współczesnym Kościele Bożym. Zagadnienia te, jak wskazano, znajduje 

swoje miejsce w dorobku literackim Ellen G. White.  

Dodatek 2: Druga dziesięcina w pismach Ellen G. White 

W pismach E.G. White nie brakuje także wskazań dotyczących drugiej dziesięciny, tj. 

dziesięciny charytatywnej, choć ich ilość jest zdecydowanie mniejsza niż tych, które po-

święcone są pierwszej dziesięcinie. W całym dorobku literackim E.G. White temat ten 

został wspomniany w trzech publikacjach, mianowicie w książkach Patriarchowie i proro-

cy (Patriarchs and Prophets), Education26 i Prorocy i królowie (Prophets and Kings). 

Dwie z tych wypowiedzi zostały zebrane i opublikowane wspólnie w późniejszym zbiorze 

Welfare Ministry (1952), w podrozdziale dotyczącym drugiej dziesięciny (The Second 

Tithe), w którym interesujące nas fragmenty poświęcone zostały zagadnieniu sposobów i 

źródeł finansowania pracy dobroczynnej27.   

 Pierwsza wypowiedź E.G. White dotycząca dziesięciny charytatywnej pochodzi z 1890 

r. z książki Patriarchowie i prorocy, z rozdziału 51. Boża troska o ubogich: „Aby ułatwić 

zgromadzanie się ludu w celu pełnienia służby Bożej oraz zaspokoić potrzeby ubogich, 

była wymagana jeszcze jedna dziesięcina od wszystkich dochodów. Co do pierwszej dzie-

sięciny Pan oświadczył: «Lewitom zaś dałem oto jako dziedzictwo każdą dziesięcinę w 

Izraelu» (Lb 18,21). Jednak odnośnie drugiej rozkazał: «Na miejscu, które Pan wybierze 

na mieszkanie dla swego imienia, będziesz jadł przed Panem, Bogiem twoim, dziesięcinę z 

twego zboża, wina i oliwy oraz z pierworodnych twojego bydła i trzody, abyś się uczył 

bojaźni Pana, Boga twego, po wszystkie dni» (Pwt 14,23.29; Pwt 16,11-14). Tę dziesięcinę 

lub jej równowartość w pieniądzach mieli przynosić przez dwa lata na miejsce, gdzie był 

ustawiony przybytek. Po złożeniu ofiary dziękczynnej i oddaniu specjalnej części kapła-

nom, ofiarodawcy musieli zużyć pozostałość w czasie uroczystości religijnej, w której 

mieli uczestniczyć Lewici, przychodnie, sieroty oraz wdowy. Tak zatroszczono się o ofiary 

dziękczynne i uroczystości podczas dorocznych świąt, a lud był włączony w społeczność z 

kapłanami i Lewitami, od których mógł otrzymać wskazówki i zachętę w służbie Bożej. 

Jednak co trzeci rok dziesięcina ta, tak jak powiedział Mojżesz, była zużywana w domu na 

utrzymanie Lewitów i ubogich: «Aby i oni spożywali w twoich bramach i zostali nasyce-

ni» (Pwt 26,12). Był to fundusz na cele dobroczynne i gościnność”28. 

                                                      
25  „Many presidents of state conferences do not attend to that which is their work to see that the elders and 

deacons of the churches do their work in the churches, by seeing that a faithful tithe is brought into the 

treasury. Malachi has specified that the condition of prosperity depends upon bringing to God's treasury that 

which is His own” (E.G. WHITE, Cooranbong, Australia (09.10.1896) [w:] Testimonies to Ministers and Gospel 

Workers, 1923, s. 305).  

26 Książka nie została wydana w języku polskim.  

27 Zob. E.G. WHITE, Welfare Ministry, 1952, s. 273-274.  

28 E.G. WHITE, Patriarchowie i prorocy, s. 397. 

„To promote the assembling of the people for religious service, as well as to provide for the poor, a second 

tithe of all the increase was required. Concerning the first tithe, the Lord had declared, «I have given the 

children of Levi all the tenth in Israel». But in regard to the second He commanded, «Thou shalt eat before the 
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Drugi fragment pochodzi z nieco późniejszej publikacji, Education z 1903 r., w którym 

E.G. White wskazuje sposoby, którymi Bóg kształtuje ludzki charakter. Ukazuje w nim 

zatem pedagogiczny wymiar systemu dziesięcinowego, w tym drugiej dziesięciny. W 

fragmencie Education E.G. White stwierdza: „Poświęcenie Bogu dziesięciny z wszelkiego 

przychodu, z sadu i zbiorów pola, stad i z trzody, albo pracy mózgu lub ręki; oddanie dru-

giej dziesięciny dla ulgi biednego i dla innych dobrotliwych celów, skłaniało ku temu, by 

ukazać przed ludźmi świeżą prawdę, iż posiadanie wszystkiego pochodzi od Boga i jest to 

okazją dla ludzi, ażeby być kanałami Jego błogosławieństw. Było to kształcenie zastoso-

wane po to, by zabić wszelkie pokłady samolubstwa i kultywować szlachetność charakte-

ru”29. 

Ostatnia wypowiedź pochodzi z najmłodszego dzieła serii Konflikt wieków, opubliko-

wanego w roku 1916, a więc już po śmierci E.G. White. Wypowiedzi poświęcone drugiej 

dziesięcinie pojawiają się w kontekście historii okresu powygnaniowego, a więc czasów 

Ezdrasza i Nehemiasza. Fragmenty te, podobnie jak dwa pierwsze, dotyczą zagadnienia 

ludzi ubogich. „Jeszcze mury Jerozolimy nie zostały całkowicie odbudowane, a już uwagę 

Nehemiasza zwróciła inna sprawa i niebezpieczeństwo – warunki bytowe najuboższych. 

Było to poważne zagadnienie społeczne. W wyludnionych, niezamieszkałych wsiach za-

niedbano poważnie gospodarkę rolną i hodowlę. Ponadto egoizm tych, którzy powrócili do 

Judei, nie był Bogu miły. Toteż dobrodziejstwa Pańskie nie sypały się na kraj. Dał się od-

czuć brak ziarna. W celu zdobycia żywności dla swych rodzin biedacy zmuszeni byli ku-

pować na kredyt i po wysokich cenach. Zmuszano ich także do płacenia wysokich podat-

ków, nałożonych przez królów perskich. Niektórzy z Żydów dorabiali się w ten sposób na 

nędzy ludu. Bóg nakazał Izraelowi ustami Mojżesza, aby co trzeci rok dziesięcina zbierana 

była dla biednych, a co siedem lat ziemia odpoczywała, a jej płody w tym okresie pozo-

stawały dla potrzebujących. Wierne trzymanie się tych wskazań i obdarowywanie bied-

nych zapewniłoby powszechny dostatek i pozwoliło zachować w pamięci prawdę, że Bóg 

jest właścicielem wszystkiego. Zaskarbiliby sobie wtedy ludzie również i łaskę Najwyż-

szego. Było bowiem celem Boga, aby Izraelici wyrobili w sobie te cechy charakteru, które 

rugowałyby egoizm, nieczułość na cudze cierpienia i podniosły wartość ludu Bożego w 

oczach innych narodów”30. 

                                                                                                                                                   
Lord thy God, in the place which He shall choose to place His name there, the tithe of thy corn, of thy wine, 

and of thine oil, and the firstlings of thy herds and of thy flocks; that thou mayest learn to fear the Lord thy God 

always». This tithe, or its equivalent in money, they were for two years to bring to the place where the 

sanctuary was established. After presenting a thank offering to God and a specified portion to the priest, the 

offerers were to use the remainder for a religious feast, in which the Levite, the stranger, the fatherless, and the 

widow should participate.... Every third year, however, this second tithe was to be used at home, in entertaining 

the Levite and the poor, as Moses said, «That they may eat within thy gates, and be filled». This tithe would 

provide a fund for the uses of charity and hospitality” (Patriarchs and Prophets, 530). 

29 „The consecration to God of a tithe of all increase, whether of the orchard and harvest field, the flocks 

and herds, or the labor of brain or hand; the devotion of a second tithe for the relief of the poor and for other 

benevolent uses, tended to keep fresh before the people the truth of God’s ownership of all and of their 

opportunity to be channels of His blessings. It was a training adapted to kill out all narrowing selfishness and to 

cultivate breadth and nobility of character” (Education, s. 44). 

30 E.G. WHITE, Prorocy i królowie, Warszawa 1991, s. 355. 

„The wall of Jerusalem had not yet been completed when Nehemiah’s attention was called to the unhappy 

condition of the poorer classes of the people. In the unsettled state of the country, tillage had been to some 
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