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”Hvordan kan jeg gengælde Herren alle hans velgerninger  
mod mig? Jeg løfter frelsens bæger og påkalder Herrens navn. 
Jeg indfrier mine løfter til Herren for øjnene af hele hans folk“  
(Sl 116,12-14).

Udover tiende giver vi også gaver, som kommer fra de resterende 
90 % af det, vi har, efter at vi har givet vores tiende tilbage til Gud. 
Og det er her, gavmildheden begynder. Guds folk gav forskellige 
slags ofre. Skyldofre givet som svar på Guds nåde, takofre som 
respons på Guds beskyttelse og velsignelser i form af sundhed 
og fremgang. Der var også ofre til gavn for de fattige og ofre til at 
bygge og vedligeholde det hus, man tilbad i.

Når vi tænker over, hvor store Guds gaver til os er, begynder vi at 
se vores gaver som mere end asfalt til kirkens parkeringsplads 
eller nye kordragter. Vi bringer vores gaver som svar på, hvad 
Gud har gjort for os, især gennem Jesu offer. ”Vi elsker, fordi han 
elskede os først“ (1 Joh 4,19). Kirken, enten det er den lokale, vores 
union eller verdenskirken, bruger altså vores gaver til at fremme 
Guds værk. I denne uge skal vi se, hvad Bibelen siger om, hvordan 
gaver indgår i vores forvaltning af Guds sag her på jorden.

· 2 Kor 9,6-7
· 5 Mos 16,17
· Sl 116,12-18
· 1 Krøn 16,29
· Mark 12,41-44
· Mark 14,3-9
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SØNDAG

 

 Matt 6,31-34
5 Mos 28,1-14

Til eftertanke

22. JANUAR 2023

MOTIVATIONEN FOR AT GIVE

Vi elsker Gud, fordi han elskede os først. Vores gaver er en re-
spons på hans fantastiske gave til os, nemlig Jesus. Faktisk får vi at 
vide, at: ”Herren har ikke brug for vores gaver. Vi kan ikke berige 
ham med vores gaver. David siger: ‘Det er jo dig, alting kommer 
fra, og hvad vi har givet dig, kommer fra din hånd’ (1 Krøn 29,14). 
Men Gud giver os lov til at vise vores påskønnelse over hans vel-
signelser gennem selvopofrende handlinger, så vi kan give hans 
velsignelser videre til andre. Dette er den eneste måde, hvorpå 
det er muligt for os at vise vores taknemmelighed og kærlighed til 
Gud. Han har ikke givet nogen anden måde“ (Ellen White, Counsels 
on Stewardship, s. 18).

Når vi giver ”vores“ penge til Jesus, styrker det både vores kærlig-
hed til ham og til andre. Penge kan være en stor kilde til godhed. 
Jesus brugte meget tid på at tale om penge. Hvert sjette vers i 
Matthæus, Markus og Lukas handler om penge. Evangeliets gode 
nyhed er, at Gud kan befri os fra forkert brug af og kærlighed til 
penge.

Hvad lover Gud at gøre for os, hvis vi adlyder ham? Er det selvisk 
af os at holde fast ved Guds løfter?

Vores gaver er et bevis på vores villighed til selvopofrelse for Gud. 
At give kan være en dyb åndelig oplevelse, et udtryk for, at vores 
liv er helt overgivet til Gud som vores Herre. Handlinger siger mere 
end ord. Vi kan sige, at vi elsker Gud, men rige gaver er med til at 
vise og til og med forstærke den kærlighed.

Vores gaver kommer fra et hjerte, der stoler på en personlig Gud, 
som hele tiden giver os det, han ser er bedst for os. Når vi giver 
gaver til Gud, udspringer det af overbevisningen om, at vi har 
fundet vished om frelse i Jesus Kristus. De er ikke et fredsoffer. 
Vi giver ikke for at opnå Guds accept. Vores ofre udspringer af et 
hjerte, som i tro har taget imod Jesus som den eneste og tilstræk-
kelige kilde til nåde og frelse.

Læs 2 Kor 9,6-7. Hvad siger Herren til os her? Hvad vil det sige at 
give ”som man har hjerte til“? Hvordan lærer jeg at være en glad 
giver?
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MANDAG

 5 Mos 16,17

 

 Sl 116,12-14

Til eftertanke

23. JANUAR 2023

HVILKEN DEL SKAL VÆRE GAVER?

Hvilket kriterium angiver Gud her som grundlaget for, hvad vi 
skal give som gaver, i stedet for en bestemt procentdel?

Vores gaver er en erkendelse af og et udtryk for vores taknemme-
lighed til Gud for hans talrige gaver: liv, frelse, opretholdelse og 
konstante velsignelser af mange slags. Som vi så i ovenstående 
tekst er størrelsen på vores gaver baseret på, hvad vi er blevet vel-
signet med. ”Enhver, som har fået meget, skal der kræves meget 
af. Og den, der har fået meget betroet, skal der forlanges så meget 
mere af“ (Luk 12,48).

Hvordan skal vi svare på det spørgsmål, der stilles i vers 12?  
Hvor kommer penge ind i svaret?

Hvordan skal vi nogen sinde kunne tilbagebetale Gud for alle hans 
velsignelser til os? Det enkle svar er, at det kan vi ikke. Det ser ud 
til, at det bedste, vi kan gøre, er at være gavmilde over for Guds 
sag og hjælpe vores medmennesker. Da Jesus sendte sine disciple 
ud på en missionsrejse, sagde han til dem: ”I har fået det for intet, 
giv det for intet“ (Matt 10,8). Vores offergaver er med til at udvikle 
en kristuslignende karakter. Derved forandres vi fra selviskhed til 
kærlighed. Vi skal blive optaget af andre og af Guds sag, ligesom 
Jesus var det.

Lad os altid huske, at ”således elskede Gud … at han gav“ ( Joh 
3,16). Lige så sikkert er det, som dag følger nat, at jo mere vi sam-
ler for os selv, jo mere selvisk bliver vores hjerte, og jo mere ulyk-
kelige bliver vi også.

Det er op til os at afgøre, hvor meget vi giver, og hvem vi giver det 
til. Men at bringe en offergave til Herren er en kristen pligt med 
åndelige og moralske konsekvenser. At undlade at gøre det er at 
tilføre os selv åndelig skade i langt større grad, end vi måske ind-
ser.

Hvad fortæller dine gaver og din holdning til at give om dit  
forhold til Gud?
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 1 Krøn 16,29
Sl 96,8-9

Sl 116,16-18

Til eftertanke

24. JANUAR 2023

GAVER OG TILBEDELSE

Bibelen giver ikke en nøjagtig plan for, hvordan en gudstjeneste 
skal foregå. Men det ser ud til, at i hvert fald fire ting skal ske un-
der en gudstjeneste. I Det Nye Testamente indbefatter denne liste 
studium/forkyndelse, bøn, musik samt tiende og gaver.

Tre gange hvert år skulle alle mænd (og familier) i Israel møde frem 
for Herren i Jerusalem. Og ”tomhændet må ingen se Herrens an-
sigt“ (5 Mos 16,16). Med andre ord indgik det som en del af guds-
tjenesten at bringe sin tiende og sine gaver. Ved påsken, pinsen 
og løvhyttefesten bragte Guds børn deres tiende og gaver. Det er 
svært at forestille sig, at nogen kom tomhændet til disse fester.

For det gamle Israel var det med andre ord en central del af deres 
tilbedelse at bringe deres tiende og gaver. Sand tilbedelse består 
ikke kun i at udtrykke vores taknemmelighed i ord, sang og bøn, 
men også i at udtrykke den ved de gaver, vi bringer til Herrens 
hus. De bragte det til templet; vi bringer det til kirken om sabbat-
ten. Det er i hvert fald én måde, vi kan give vores tiende og gaver 
på som en del af vores tilbedelse.

Hvordan kan vi anvende de principper, som gives i disse tekster,  
i vores egen tilbedelseserfaring?

Som Guds børn, der har fået et ansvar med at forvalte Guds affæ-
rer her på jorden, er det et privilegium, en anledning og et ansvar 
at give vores gaver. Hvis Gud har givet os børn at opdrage for ham, 
bør vi dele den glæde med dem at bringe tiende og gaver til sab-
batsskolen og gudstjenesten. Nogle steder indbetaler man tienden 
elektronisk eller på anden måde. Men uanset, hvilken måde vi gør 
det på, er vores tiende og gaver en del af vores tilbedelseserfaring 
med Gud.

Hvilken erfaring har du selv haft med at bringe tiende og gaver 
som en del af din tilbedelse? Hvordan påvirker det dit forhold til 
Gud?

TIRSDAG
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 Mark 12,41-44

 

 ApG 10,1-4

25. JANUAR 2023

GUD BEMÆRKER VORES GAVER

Hvilket budskab er der for os i denne beretning, enten vi er rige 
eller ikke rige? Hvilket princip lærer den os, og hvordan kan vi 
overføre det til vores egen gudstjenesteerfaring?

Jesus og hans disciple befandt sig i templets forgård, hvor også 
tempelkisten var. Han betragtede dem, der bragte deres gaver. 
Han var tæt nok på til at se, at en enke havde givet to kobber- 
mønter. Hun havde givet alt, hvad hun havde. ”Men Jesus forstod 
hendes motiv. Hun troede på, at tempeltjenesten var indstiftet 
af Gud, og hun var ivrig efter at gøre sit yderste for at støtte den. 
Hun gjorde, hvad hun kunne, og hendes handling skulle blive et 
mindesmærke om hende for altid og hendes glæde i al evighed. 
Hun gav sin gave med hele sit hjerte. Dens værdi blev ikke bereg-
net ud fra mønternes værd, men ud fra hendes kærlighed til Gud 
og interesse for hans værk, som havde inspireret hendes hand-
ling“ (Ellen White, Counsels on Stewardship, s. 175).

En anden vigtig pointe er, at dette er den eneste gave, som Jesus i 
det hele taget kommenterede. Det var en gave til en kirke, som var 
tæt på at fornægte ham, en kirke, som i høj grad var kommet på 
afveje fra dens kald og opgave.

Hvorfor fik en romersk officer besøg af en engel fra himlen?  
Hvilke to af hans handlinger var blevet bemærket i himlen?

Tilsyneladende er det ikke kun vores bønner, der bliver hørt i  
himlen, men motivet for vores gaver bliver også bemærket.  
Bibelteksten siger, at Cornelius var en meget gavmild person. ”For 
hvor din skat er, dér vil også dit hjerte være“ (Matt 6,21). Cornelius’ 
hjerte fulgte hans gaver. Han var rede til at lære mere om Jesus. 
Bøn og almisser er nært forbundet og viser vores kærlighed til 
Gud og vores medmennesker. Det er de to store principper i Guds 
lov: ”Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte og af hele din 
sjæl og af hele din styrke og af hele dit sind, og din næste som dig 
selv“ (Luk 10,27). Det første viser sig gennem bøn, den anden ved 
at give almisser.
 

ONSDAG
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 Mark 14,3-9 
Joh 12,2-8

Til eftertanke

26. JANUAR 2023

SÆRLIGE PROJEKTER: DEN STORE KRUKKE

Undersøgelser har vist, at kun omkring 9 % af folks værdier er 
likvide og kan med et øjebliks varsel gives som en gave. Kontan-
ter, opsparinger, indestående på vores bankkonto etc. opfattes 
generelt som likvide midler, i hvert fald for dem, der har sådanne 
værdier. De fleste af vores værdier, ca. 91 %, er investeret i fast 
ejendom som fx vores hjem, vores husdyr (hvis vi bor på landet) 
eller andre ikke-likvide midler.

Forskellen mellem vores likvide og ikke-likvide midler kan illu-
streres på følgende måde: Læg 1.000 enkroner i to forskellige glas- 
krukker, hvor 10 enkroner repræsenterer hver enkelt procent. I 
den ene krukke lægger du 90 enkroner, som repræsenterer de 9 %  
likvide midler, og i den anden og større krukke, som repræsente-
rer de 91 og ikke-likvide midler, lægger du 910 enkroner.

De fleste mennesker giver deres gaver fra den lille krukke, fra 
deres likvide midler. Det svarer til, hvad de har på deres bank-
konto eller i deres pung. Men når de bliver virkelig ivrige for noget, 
giver de fra den store krukke. Bibelen fortæller mange sådanne 
beretninger.

Hvem var hovedpersoner ved Simons fest? Hvilken værdi havde 
Marias gave? Hvorfor salvede hun Jesus på dette tidspunkt?

Marias gave var tre hundrede denarer værd, som svarer til et helt 
års indtjening. Det var mest sandsynligt en gave fra ”den store 
krukke“. Kort efter denne hændelse forrådte Judas Jesus for lidt 
mere end en tredjedel af den sum – en gave fra ”den lille krukke“, 
30 sølvpenge (Matt 26,15). Det kræver ægte kærlighed og overgi-
velse at give gaver fra vores ”store krukke“, fra vores investeringer. 
Men når vi bliver begærlige, ligesom Judas, kan vi sælge vores sjæl 
for næsten ingenting.

Barnabas’ arbejde og aktiviteter omtales 28 gange i Det Nye 
Testamente. Vi kender ham først og fremmest som en, der ledsa-
gede apostlen Paulus, og som en stor missionær. Men grundlaget 
for karakterbeskrivelsen findes i den første omtale af ham. I ApG 
4,36-37 læser vi om hans gavmildhed, som virkelig var et offer 
fra ”den store krukke“. Hvilket stærkt eksempel på Kristi ord: ”For 
hvor din skat er, dér vil også dit hjerte være“ (Matt 6,21).

Hvorfor er selvopofrende gaver af lige så stor betydning for  
giveren som for modtageren?

TORSDAG
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27. JANUAR 2023

TIL VIDERE STUDIUM

Himlens mindebog indeholder også Guds børns økonomiske tro-
fasthed. ”Den engel, der fører bøgerne, noterer trofast enhver of-
fergave, som gives til Gud og bringes til forrådskammeret, og også 
det endelige resultat af de midler, der på den måde gives. Guds 
øjne lægger mærke til hver eneste lille mønt, der gives til hans sag, 
og til giverens villighed eller modvilje. Motivet for at give bliver 
også nedskrevet. De selvopofrende og helligede personer, som 
giver det tilbage til Gud, der er hans, og som han kræver af dem, 
vil blive belønnet i overensstemmelse med deres gerninger. Selv 
når de midler, som helliges på denne måde, bliver misbrugt, så det 
ikke udretter det, giveren havde i tanke – Guds herlighed og sjæles 
frelse – vil de, som gav deres offer i hjertets oprigtighed og med 
Guds ære alene for øje, ikke miste deres belønning“ (Ellen White, 
Testimonies for the Church, 2. bd., s. 518).

”Gud ønsker, at mennesker beder og lægger planer for hans 
værks fremgang. Men som Cornelius skal vi forene bøn og gav-
mildhed. Vores bønner og almisser skal stige op til Gud som et 
mindesmærke. Tro uden gerninger er død; og uden en levende tro 
er det umuligt at behage Gud. Mens vi beder, skal vi give alt det, 
vi er i stand til, både af vores arbejde og vores midler, så vores 
bønner kan opfyldes“ (Ellen White, Atlantic Union Gleaner, 17. juni 
1903).

1. På hvilken måde hænger bøn og gaver sammen? Hvordan kan 
bøn hjælpe dig til at se, hvad du skal give til, hvornår du skal 
give, og hvor meget du skal give?

2. Et amerikansk tidsskrift bragte en artikel om nogle succes-
fulde unge forretningsfolk fra Wall Street, som tjente styr-
tende, men alligevel kæmpede med frygt og bekymring. En af 
dem udtalte: ”Hvilken forskel gør det, når jeg er død, om jeg 
tjente en ekstra procent på min investering?“  
 Hvad fortæller denne beretning mht. den åndelige betyd-
ning, som selvopofrende gavmildhed kan have for den, der 
giver? Hvordan hænger det sammen med Matt 13,22?

3. Bemærk den del i det første citat af Ellen White, der handler 
om midler, som bliver misbrugt. Hvorfor er det vigtigt for os, 
der giver, at huske denne pointe?

Spørgsmål
til drøftelse

FREDAG
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