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”Bring hele jeres tiende til forrådskammeret, så der kan være 
føde i mit hus. Sæt mig på en prøve, om ikke jeg åbner himlens 
vinduer for jer og udøser velsignelse uden mål over jer, siger 
Hærskarers Herre“ (Mal 3,10).

I 1 Mos 14 var Abram vendt tilbage fra en vellykket befrielses- 
mission, hvor han havde reddet sin nevø Lot, Lots familie og an-
dre mennesker, der var blevet ført bort som fanger fra Sodoma. 
Kongen i Sodoma var så taknemmelig, at han tilbød Abram alt det 
bytte, der var blevet taget under kampen. Abram nægtede ikke 
alene tilbuddet, men gav også tiende til Melkisedek af alt det, han 
ejede.

Umiddelbart efter Abrams tiendeerfaring sagde Herren: ”Frygt 
ikke, Abram, jeg er dit skjold! Din løn skal blive meget stor“  
(1 Mos 15,1). I realiteten sagde Gud til ham: ”Du skal ikke være 
bekymret. Jeg vil være din beskytter og opretholder.“ Lang tid 
senere, da Israels folk var ved at skulle gå ind i Det Lovede Land, 
sagde Moses til dem: ”År for år skal du tage tiende af hele den  
afgrøde, din mark bærer … for at du må lære at frygte Herren  
din Gud alle dage“ (5 Mos 14,22-23).

Ellen White skrev: ”Menneskene fik påbud om at ofre gaver til  
Gud i religiøs øjemed, inden det bestemte system blev overgivet til 
Moses“ (Vejledning for menigheden, bd. 1, s. 309).

Hvilken betydning har alt dette for os i dag?

· 1 Mos 14,18-20
· Mal 3,10
· 5 Mos 12,5-14
· 3 Mos 27,30
· 1 Kong 17,9-16
· 1 Kor 4,1-2

24

Ugens vers

Introduktion

 

Ugens tekster

Tiendeaftalen

TIL SABBATTEN | 21. JANUAR 20233



25

SØNDAG

 

1 Mos 14,18-20
Hebr 7,1-9

1 Mos 28,13-
14.20-22

Til eftertanke

15. JANUAR 2023

TIENDE ER LIG MED EN TIENDEDEL

Ordbøger definerer tiende som ”en tiendedel af noget“ eller ”10 
procent“. Denne definition er mest sandsynlig hentet fra den 
bibelske fortælling. Tiende er ganske enkelt at give 10 % af vores 
indtjening eller værdiforøgelse til Gud. Vi erkender, at alt, vi har, al-
lerede tilhører ham. Lovene om tiende, som blev givet til Israel på 
Sinaj bjerg, understreger, at tienden er hellig og tilhører Gud (se 3 
Mos 27,30.32). Gud beder kun om sine 10 procent. Vores takkega-
ver er ikke en del af, men i tillæg til tienden. Tienden er minimum-
stegnet på vores kristne overgivelse. Vi finder ingen indikation 
nogen steder i Bibelen på, at Guds del er mindre end en tiendedel.

Hvordan var Abrams reaktion, da han mødte Melkisedek?  
Hvad lærer det os om tiendeinstitutionens alder?

Den første omtale af tiende i Bibelen finder vi i 1 Mos 14, som  
gengiver beretningen om Melkisedeks møde med Abram. Den  
sidste omtale af tiende i Bibelen genfortæller det samme møde, 
og fortæller, hvordan Abram gav tiende til Melkisedek. I Hebræ-
erbrevets gengivelse fortælles det, at hverken Melkisedek eller 
Kristus tilhørte Levi stamme, så det at give tiende går både forud 
for og fortsætter efter levitternes særstilling. Tiende er ikke kun 
en jødisk skik og har ikke sin oprindelse hos jøderne ved Sinaj.

Hvad lovede Gud at gøre for Jakob, og hvordan reagerede Jakob?

Da Jakob rejste hjemmefra på flugt fra sin vrede bror Esau, havde 
han en nat en drøm om en stige, som nåede fra jorden helt op til 
himlen. Engle gik op og ned ad stigen. Og Gud stod øverst oppe og 
lovede Jakob, at han ville være med ham og en dag føre ham hjem 
igen. Denne enlige unge mand havde en omvendelseserfaring og 
sagde: ”Så skal Herren være min Gud … og alt, hvad du giver mig, 
vil jeg give dig tiende af“ (1 Mos 28,21-22).

Hvorfor er det vigtigt at forstå, at ligesom sabbatten opstod  
tiendesystemet ikke i det gamle israelitiske lovsystem eller  
religiøse system? Hvilken betydning har det for os, som lever 
efter korset?
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MANDAG

 Mal 3,10

 

 5 Mos 12,5-14

Til eftertanke

16. JANUAR 2023

HVOR ER FORRÅDSKAMMERET?

Hvad kan vi lære fra dette vers med hensyn til, hvortil vores  
tiende skal gives?

Selv om der ikke er givet specifikke retningslinjer i teksten, frem-
går det alligevel tydeligt, at Guds folk vidste, hvad der mentes med 
”forrådskammeret“. Gud indbefatter i sine retningslinjer, at ”der 
kan være føde“ i hans hus. Guds folk forstod, at Guds hus oprinde-
ligt var helligdommen, det smukke telt, som var bygget efter speci-
fikke retningslinjer givet til Moses på Sinaj bjerg. Senere, da Israel 
boede i Det Lovede Land, var det centrale sted til at begynde med 
i Silo og dernæst mere permanent i templet i Jerusalem.

Disse vers indikerer ikke, at Guds folk selv kunne beslutte, hvad 
deres tiende skulle gives til. Kan vi udlede noget af det, som har 
betydning for os i dag?

Som medlemmer af Guds familie ønsker vi at forstå og følge Guds 
vilje med hensyn til, hvad vi skal gøre med vores tiende. Bibelen 
fortæller, at tre gange om året, ved påske, pinse og løvhyttefest (2 
Mos 23,14-17) skulle Guds folk rejse op til Jerusalem og personligt 
medbringe deres tiende og gaver og lovprise og tilbede Gud. Der-
efter uddelte levitterne tienden til deres brødre i hele Israels land-
område (se 2 Krøn 31,11-21; Neh 12,44-47; 13,8-14). I overensstem-
melse med dette bibelske princip om et centralt forrådskammer 
har Syvende Dags Adventistkirken udpeget de lokale konferenser 
og sammenslutningen af konferenser i missioner og unioner til at 
være forrådskamre på vegne af verdenskirken, og derfra får præ-
sterne deres løn.

For at gøre det enklere bliver tienden ofte givet i den lokale me-
nighed, hvor medlemmer som en del af tilbedelsen bringer deres 
tiende og gaver. I dag kan man også indbetale tienden digitalt. Den 
lokale menighedskasserer indsender tienden til konferensens eller 
unionens ”forrådskammer“. Dette tiendesystem, som fra starten 
blev indstiftet af Gud, har gjort det muligt for Adventistkirken at 
drive en verdensomfattende og voksende mission.

Hvad ville der ske med vores kirke, hvis alle gav tiende til selv-
valgte formål? Hvilken fremgangsmåde anbefaler Bibelen – og 
kan vi sammenligne templet med Adventistkirken?
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 3 Mos 27,30
4 Mos 18,21.24

 ApG 20,35

Til eftertanke

17. JANUAR 2023

HENSIGTEN MED TIENDEN

Hvad siger Gud, at hensigten med tienden er?

Gud ejer alt (Sl 24,1), og han har derfor selvfølgelig ikke personligt 
brug for pengene. Men da tienden er hans, fortæller han os, hvad 
vi skal gøre med den. Den skal bruges til at understøtte evangeliets 
udbredelse. Derfor bliver præsternes behov dækket af Guds tiende.

Levi stamme, præsterne i Det Gamle Testamente, fik ikke store 
landejendomme ligesom de andre stammer. Levi fik visse byer, 
deriblandt tilflugtsbyerne, og nok land til personlige haver. De blev 
forsørget ved hjælp af de andres tiende, og de gav også selv tiende 
af det, de tjente.

Hvad er budskabet i dette vers, og hvordan står det i forhold til 
spørgsmålet om tiende?

At give tiende er vigtigt, for det styrker tillidsforholdet til Gud. At 
tage en tiendedel af sin indkomst og ”give den væk“, selv om den 
teknisk set allerede tilhører Gud, er en troshandling, og kun ved at 
praktisere tro, vil troen vokse.

Tænk fx på endens tid, hvor det siges, at de trofaste ikke kan købe 
eller sælge (Åb 13-14). Det vil have altafgørende betydning at have 
udviklet en tillid til Gud og hans forsyn, magt og kærlighed, når det 
ser ud til, at hele verden er imod os. Trofasthed med tienden kan 
hjælpe os til at udvikle denne tillid. Men selv før de sidste tider er 
det vigtigt for os alle at have lært at stole på Gud, uanset hvilken 
situation vi er i.

En anden vægtig begrundelse for økonomisk trofasthed er at få 
adgang til de konkrete velsignelser, Gud har lovet. Som en del af 
tiendeaftalen har Gud lovet velsignelser, som er så store, at vi ikke 
vil have plads nok til at modtage dem. Med vores overflod kan vi 
hjælpe andre og være med til at støtte Guds arbejde med vores 
gaver.

Hvordan har du oplevet, at det er ”saligere at give end at mod-
tage“?

TIRSDAG
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 1 Kong 17,9-16

Til eftertanke

18. JANUAR 2023

TIENDE – FØR ELLER EFTER SKAT?

Hvis vi er lønmodtagere, beregner vi tienden ud fra vores ind-
komst. Hvis vi er selvstændige udregnes tienden ud fra fortjene-
sten. I mange lande trækkes der skat af lønnen, som dækker udgif-
ter til forskellige serviceydelser. Det er fx sikkerhed, infrastruktur, 
sundhedsvæsen, arbejdsløshedsunderstøttelse, uddannelse, etc. 
Spørgsmålet er, om vi skal give tiende af vores indkomst før eller 
efter skat. De, som er selvstændige, er i deres fulde ret til at fra-
trække udgifter til virksomheden, så de kan beregne deres egent-
lige fortjeneste, før personlig skat fratrækkes. Studier af medlem-
mers tiendevaner har vist, at de fleste adventister giver tiende af 
deres bruttoindkomst, dvs. før der betales skat.
 
Hvordan var enkens situation, før Elias kom til hende? Hvad bad 
profeten hende om at gøre, før hun sørgede for sig selv og sin 
søn? Kan vi lære noget af denne beretning i forhold til tiende?

Enken i Sarepta havde fået at vide af Gud, at en gudsmand ville 
komme og besøge hende (1 Kong 17,9). Da Elias ankom, forkla-
rede hun ham, hvor alvorlig hendes situation var. Elias bad hende 
først om at hente noget vand til ham, og så tilføjede han: ”Du skal 
ikke være bange! Gå hjem og gør, som du har sagt, men bag først 
et lille brød til mig, og kom herud med det; bagefter kan du lave 
noget til dig selv og din søn. For dette siger Herren, Israels Gud: 
Krukken skal ikke blive tom for mel og kanden ikke mangle olie, før 
Herren lader det regne på jorden“ (1 Kong 17,13-14).

Var profeten meget selvisk, eller var det for at prøve hendes 
tro og give hende mulighed for at omsætte sin tro i praksis? Svaret 
bør være indlysende. ”Enhver skal være sin egen ligningsmand, 
og det er overladt til ham at give, efter som han sætter sig for i sit 
hjerte“ (Ellen White, Vejledning for Menigheden, bd. 1, s. 451).

Svaret på spørgsmålet om tiende før eller efter skat er, at det 
er op til hver enkelt af os at tage stilling. Kirken bestemmer ikke, 
hvad vi bør gøre, og med rette. Til syvende og sidst må vi træffe 
vores eget valg; og uanset hvad vi gør, må vi ikke dømme andre, 
som gør det anderledes. Vi skal alle personligt stå til ansvar over 
for Gud og Gud alene, for de valg, vi træffer.

Har du oplevet at modtage velsignelser fra Gud, fordi du har  
givet tiende? Føler du, at det styrker din tro at give til Gud først?

ONSDAG
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 1 Kor 4,1-2

 

 Matt 25,19-21

Til eftertanke

19. JANUAR 2023

EN ÆRLIG OG OPRIGTIG TIENDE

Hvordan forventes vi at være som Guds børn og forvaltere af 
hans velsignelser?

Hvad vil det sige at være trofast med tienden? Vi har i denne uge 
set på forskellige grundlæggende elementer:
1. Mængden – 10 % af vores indkomst eller fortjeneste.
2. Tienden skal bringes til forrådskammeret – der hvor præsterne 

får deres løn fra.
3. Vi ærer Gud ved at give den første del af vores indkomst tilbage 

til ham.
4. Tienden bør anvendes til det rigtige formål – at opretholde præ-

sternes arbejde og spredningen af evangeliet.

Som medlemmer af menigheden har vi ansvar for de tre første 
punkter. Forvalterne af forrådskammeret har ansvar for, at tien-
den bliver brugt på rette måde. Gaver kan vi frit give, som vil vil og 
kan, men at bringe tienden til forrådskammeret er vores ansvar 
– rammerne er sat af Gud. Hvis jeg ikke returnerer en tiendedel 
af min ”afgrøde“, giver jeg ikke tiende; og hvis de 10 % ikke bliver 
bragt til forrådshuset, følger jeg heller ikke Guds anvisning.

Hvornår vil vi blive bedt om at aflægge regnskab for vores  
forvaltning af Guds midler? Hvad siges der til dem, der har  
været tro mht. det finansielle?

”’Bring hele jeres tiende til forrådskammeret’ (Mal 3,10), lyder 
Guds befaling. Der appelleres hverken til taknemmelighed eller 
gavmildhed. Dette er en sag, som kun angår ærlighed. Tiendede-
len tilhører Herren; og han befaler os at give ham det tilbage, som 
er hans eget“ (Ellen White, Uddannelse, s. 139). At være Guds for-
valter er et enestående privilegium, men også et ansvar. Han vel-
signer og opretholder os og beder om en tiendedel, og så bruger 
han sin tiende til at sørge for dem, der arbejder for ham, ligesom 
han gjorde for Levi stamme på det gamle Israels tid.

Nogle af kirkens medlemmer bryder sig ikke om den måde,  
tienden forvaltes. Nogle holder op med at give tiende eller  
sender pengene andre steder hen. Men Gud sagde: ”Bring  
hele jeres tiende til forrådskammeret“ – uden en tilføjelse, der 
handler om, hvad vi selv synes.

TORSDAG
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20. JANUAR 2023

TIL VIDERE STUDIUM

Læs Ellen Whites mest omfattende dokument om tiende i  
Testimonies for the Church, 9. bd., s. 245-252.  
Læs også Section III i Counsels om Stewardship, s. 65-107.

”Hvis al tiende fra vores folk kom ind i Herrens skatkammer, som 
den burde, ville vi modtage så store velsignelser, at gaver og ofre 
for hellige formål ville tidobles, og på den måde ville forbindelsen 
mellem Gud og mennesker holdes åben“ (Ellen White, Testimonies 
for the Church, 4. bd., s. 474). 

”I det tredje kapitel hos Malakias finder vi den aftale, som Gud 
har oprettet med menneskene. Her beskriver Herren den del, han 
vil udføre ved at give sine store gaver til dem, som trofast bringer 
deres tiende og gaver til ham“ (Ellen White, Review and Herald, 17. 
december 1901). 

”Alle bør huske, at Guds fordringer til os går forud for alle an-
dre fordringer. Han giver os rigeligt, og han har indgået en aftale 
med menneskene om, at en tiendedel af hans ejendele skal gives 
tilbage til Gud. Herren har i sin godhed betroet sine skatte til 
sine forvaltere, men om den tiendedel siger han: Denne er min. 
I samme forhold, som Gud har givet sin ejendom til mennesket, 
skal mennesket give en trofast tiende tilbage til Gud af alt det, han 
får i eje. Denne præcise ordning blev indstiftet af Jesus Kristus 
selv“ (Ellen White, Testimonies for the Church, 6. bd., s. 384).

1. Tænk over, at ideen med at give tiende ikke opstod i det 
gamle Israel. Hvordan kan det hjælpe os til at forstå, at  
denne forpligtelse over for Gud også gælder os?

2. Drøft det sidste spørgsmål i mandagsafsnittet. Tænk over, 
hvad der ville ske, hvis folk besluttede sig for at give deres 
tiende til andre formål. Hvad ville det betyde for vores kirke? 
Hvad ville der ske, hvis alle tænkte: ”Min tiende er så lille i 
forhold til alt andet, så det betyder ikke noget“? 

3. Tænk over tiende som et udtryk for loyalitet. Hvem er du loyal 
imod? I hvor høj grad har jeg ret til at være medbestem-
mende i menigheden, hvis jeg ikke støtter med min tiende?

4. Del med andre, hvad du har erfaret ved at give tiende. Kan 
andre lære noget af dine oplevelser?

Spørgsmål
til drøftelse

FREDAG
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