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UGEN 15.-21. JANUAR 2023

”Al tiende af landet, både jordens korn og træernes frugt, tilhører 
Herren. Det er helliget Herren“ (3 Mos 27,30).

Bibelens tiendeprincip giver os anledning til at vise taknemmelighed 
over for Gud.

Der er mange ting i vores hverdag, der er sat i system ved hjælp af 
aftaler. Man kan nærmest ikke forestille sig at leve i et samfund, 
hvor der ikke findes arbejdskontrakter, lejekontrakter, mobilabon-
nementer og lignende. Også i forbindelse med ægteskabet kan der 
indgås kontrakter. Men der findes ingen kontrakt, der regulerer 
forældres forhold til nyfødte. Det er en selvfølge, at forældre tager 
sig af deres børn og giver dem kærlighed uden at forlange noget 
til gengæld eller indgå aftaler, der forpligter børnene til at vise tak-
nemmelighed. Om og hvordan børnene senere hen ”gør gengæld“ 
for deres forældres udviste omsorg, afhænger af den relation, der i 
løbet af årene har udviklet sig dem imellem.

På lignende måde forholder det sig med Guds invitation til at give 
ham en vis del tilbage af det, som han har skænket os mennesker. 
Gud velsigner sine børn i rigt mål. Han ønsker at have en relation til 
os, der er præget af tillid, hvor vi ikke blot er interesseret i at tage 
imod, men også i at give, hvor vi ikke udelukkende tager imod hans 
overstrømmende kærlighed, men som reaktion glad og taknemme-
ligt giver den videre. 

Søndag Velsignelse på forhånd 1 Mos 14,18-20
Mandag Helliget Herren 3 Mos 27,30-33
Tirsdag Arvelod til embedet 4 Mos 18,20-24
Onsdag Kun én helligdom 5 Mos 12,1-6
Torsdag Ingen halve løsninger Mal 3,10a
Fredag Sæt Gud på en prøve Mal 3,10b-12
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3. 3. ugeuge Taknemmelighedens  
velsignelse
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SØNDAG 15. JANUAR 2023

1 Mos 14,18-20
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Velsignelse på forhånd

Hvad hørte til en præsts opgave? 

Hvem er min præst henholdsvis hvem er jeg præst for?

Da Abram vender hjem efter den succesfulde befrielsesaktion, 
møder han en embedsmand med to funktioner: Melkisedek er en 
præste-konge. Denne dobbelthed er ikke ukendt for Abram. Som 
overhoved for sin stamme er han også ansvarlig for sin slægts  
religiøse anliggender. Han bygger altre og ofrer til sin Gud. 

Det er dog usædvanligt, at Abram møder en ligesindet, der tilbeder 
Gud den Højeste, skaberen af himmel og jord, ligesom han selv gør. 
Melkisedek hilser på Abram med den traditionelle østerlandske 
gæstfrihed og velsigner ham. Derpå giver Abram ham en tiendedel 
af alt udbytte. Her nævnes ”tiende“ for første gang i Bibelen. I dati-
dens verden var den alment kendt som regelmæssig afgift til konger 
og/eller præster.

Men hvorfor giver Abram som overhoved og præst for sin familie 
tiende til en fremmed person? Det er øjensynligt hans måde at ud-
trykke sin taknemmelighed over for Gud, at det lykkedes at befri 
nevøen Lot. 

Her er rækkefølgen vigtig. Der er en vekselvirkning mellem velsig-
nelsen og tienden: Gud velsigner først, hvorpå Abram giver tiende 
tilbage.

At give tiende (tilbage) til Gud er ikke en garanti for rigdom og sund-
hed. Gud velsigner uden betingelser og forudgående modydelser. 
Ved at give tiende reagerer vi på den velsignelse, vi har oplevet, på 
vores himmelske fars ledelse og hjælp og på hans kærlighed og om-
sorg. Heraf vokser ønsket om at udtrykke vores taknemmelighed i 
andet end ord.
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 3 Mos 27,30-33

 Forståelse
 

 

 

 Anvendelse

 
 

 

 Refleksion
 

 
 

Helliget Herren

Hvad betyder ”helliget“ i disse vers? 

Hvordan omgås jeg det, der er (mig) ”helligt“?

Egentlig tilhører alting jo Gud, denne verdens skaber og herre: af-
grøderne på markerne og i skovene og alle slags husdyr. Også det, 
som mennesket ved egne anstrengelser og personlig indsats har 
opnået, er i bund og grund kun muligt takket være Gud. Halvfems 
procent af det lader Gud mennesket beholde. Det skal tjene til livets 
ophold og dække egne behov. Men Gud stiller krav om ti procent af 
indkomst og udbytte. De tilhører Gud ligesom de halvfems procent, 
men Gud ønsker kun at få de ti tilbage. 

”Alle bør huske på, at Guds krav på os udgør grundlaget for ethvert 
andet krav. Han giver os rigeligt, og den overenskomst, han har ind-
gået med menneskene, er, at en tiendedel af deres indtægter skal 
gives tilbage til ham. I nåde betror Herren sine skatte til sine tjenere, 
men om tienden siger han: Denne er min. Nøjagtigt i samme for-
hold, som Gud har givet menneskene sin ejendom, skal de tilbagele-
vere en tiendedel af alt, hvad han giver dem“ (Ellen White, Vejledning 
for Menigheden III, DB, s. 31).

Det oldhebraiske sprog har ikke et udsagnsord, der svarer til vores 
”have“ eller ”besidde“. Man anvender forholdsordet ”til/for“ for at 
betegne ejendomsforhold. ”Jeg har/ejer denne ko“ lyder omtrent 
således på hebraisk: ”Denne ko er til/for mig“. 

Her kunne man tilføje den tanke, at vi mennesker ikke er jordens 
ejere. Gud har stillet alt til rådighed ”for os“. Vi har det altså kun til 
låns.

MANDAG 16. JANUAR 2023
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4 Mos 18,20-24
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Arvelod til embedet

Hvilken arvelod får levitterne? 

Hvad betyder denne bekendelse for mig: ”Jeg er din (arve)lod og 
del“ (sml. Sl 16,5-6)?

Efter at israelitterne havde indtaget det lovede land, skulle det for-
deles mellem stammerne med undtagelse af Levis. Det skete ifølge 
Jakobs forbandelse på sit dødsleje (1 Mos 49,5-7). Men Gud vendte 
denne forbandelse til velsignelse for hele folket. Levis stamme fik 
ganske vist ikke noget landområde i Israel, men til gengæld en helt 
særlig opgave. Levitterne skal udføre arbejdet i Åbenbaringsteltet (v. 
23). Desuden var det levitternes opgave at undervise folket i Toraen 
og understøtte dem i at leve i relationen til Gud (5 Mos 33,10).

Præsterne havde heller ikke krav på en arvelod i Israel. Gud erklæ-
rede, at han selv var deres lod og del blandt israelitterne (v. 20). De 
var sikret ved en eviggyldig ordning.

”V. 21 indeholder generalklausulen vedrørende levitternes under-
hold. Som løn for deres ‘arbejde i Åbenbaringsteltet’ får de som 
princip ‘al tiende i Israel’. Gud, der egentlig ejer al tiende (3 Mos 
27,30), giver den videre til levitterne … I v. 23 og 24 finder vi igen et 
afgørende udsagn: I lighed med præsterne skal levitterne i Israel 
heller ‘ikke have arvelod’. ‘Tienden’ er en erstatning for den“ (WStB, 
Gerhard Maier, Das vierte Buch Mose, Wuppertal 1997, 257f.).

Gang på gang hører man spørgsmålet: Hvad sker der med tienden? 
Som regel anvendes tienden (i Tyskland) på følgende måde:

• Medarbejderes løn, pension og udgifter i forbindelse med  
arbejdet (ca. 60 %)

• Udgifter i forbindelse med den respektive konferens’ opgaver 
(ca. 10 %)

• Mission via diverse institutioner (ca. 10 %)
• Opgaver/evangelisering hørende til Unionen (ca. 10 %)
• Opgaver/evangelisering hørende til Divisionen (ca. 10 %)

(Handbuch für Gemeindedienste, Lüneburg, 2017, 279-282).

TIRSDAG 17. JANUAR 2023
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 5 Mos 12,1-6
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Kun én helligdom

”For på den måde må I ikke dyrke Herren jeres Gud“ (v. 4).  
Men hvordan så? 

Hvor er den ene helligdom i dag?

5 Mos 12 nævner flere gange det sted, Herren jeres Gud udvælger 
til sin jordiske bolig. I modsætning til de guder, der blev tilbedt til-
fældige steder på bakker eller under grønne træer, bestemte Gud ét 
sted, hvor han ville tage imod folkets ofre og gaver. 

Gud gør det klart, hvor tienden skal bringes hen – til det sted, som 
Herren udvælger, til hans helligdom, til midtpunktet for hans folks 
religiøse liv. At misrøgte denne forordning sidestilles med falsk til-
bedelse. 

”Hvis Jahve er den eneste Gud, må det blive synligt. Praktisk lydig-
hed er et tegn på, at man har forstået, Gud er Herren … Fordi Gud 
er én …, kan han også kun tilbedes ét sted … Der, hvor Gud åbenba-
rer sig, kan folket komme med alle dets offergaver“ (WStB, Dieter 
Schneider, Das fünfte Buch Mose, Wuppertal 1999, 128ff.).

”Sådan er det med Guds krav til os. Han lægger sine skatte i menne-
skenes hænder, men han kræver, at de med troskab skal lægge en 
tiendedel til side til hans værk … Den skal skænkes ham som hans 
ejendom. Den er hellig og skal bruges til hellige formål, til at under-
holde dem, som bringer frelsens budskab ud til alle dele af verden … 
Dersom vi er trofast og opfylder dette krav, erkender vi, at alt tilhø-
rer Gud“ (Ellen White, Vejledning for Menigheden, DB, bd. 3, s. 33).

ONSDAG 18. JANUAR 2023
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 Mal 3,10a
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Ingen halve løsninger

Hvor meget er ”hele“? 

Er jeg somme tider tilfreds med ”halve løsninger“?  
Hvornår? Hvornår absolut ikke?

Som overskrift til Mal 3,6-12 kunne man skrive: ”Omvendelse nød-
vendig.“ Gud kalder i direkte tale sit folk til omvendelse og klandrer 
det for at have bedraget den ophøjede Skabergud. Israelitterne ken-
der Guds bud og ved, hvad der tilhører ham – tiende og gaver. Alli-
gevel bringer de mindre til hans forrådskammer, end der tilkommer 
ham. Måske skyldes det den økonomiske situation. ”Men det var 
ikke nogen undskyldning. Den økonomiske nød er snarere en følge 
af bedrageriet“ (WStB, Gerhard Maier, Der Prophet Haggai und der 
Prophet Maleachi, Wuppertal 1999, 181). Folkets troløshed medfø-
rer Guds forbandelse (v. 9). Men Gud peger på den praktiske udvej 
af denne krise: ”Bring hele jeres tiende.“ Det handler om hele tien-
den, ikke en vilkårlig del. Den omvendelse, der håbes på, skal give 
sig udslag i, at man fremover i betingelsesløs tillid og fuldt omfang 
giver det tilbage til Gud, som i forvejen tilhører ham.

”Lad os ikke forholde Gud det, som tilhører ham. ... Han beder om 
hele vort hjerte. Lad ham få det; det er jo hans, både i kraft af ska-
belsen og forløsningen. Han beder om dine intellektuelle evner. Lad 
ham få dem; de tilhører ham. Han beder om dine penge. Lad ham få 
dem; de tilkommer jo ham“ (Ellen White, Mesterens efterfølgere, DB, 
s. 298).

Hengivelse er ikke et matematisk spørgsmål om procenter, men et 
”alt eller intet“. 

TORSDAG 19. JANUAR 2023
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Mal 3,10b-12
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 Resumé

Egne tanker

Ingen halve løsninger

Hvordan oplever man, at Gud har ”bestået“ prøven? 

I hvilke situationer har jeg kunnet ”prøve“ Gud?

Folket er i nød. Forbandelsens følger er ikke til at overse. Manglen 
på levnedsmidler, der er forårsaget af tørke og græshoppeplager, 
øges dramatisk. Troen på Guds hjælp vakler. Midt i denne tvivl op-
fordrer Jahve sit folk: ”Sæt mig på en prøve!“

”Dette udtryk leder Guds tale fra at være formanende, idet det min-
der om pligten til at give tilbage, til at være et løfte. Forbandelsen 
ophæves gennem velsignelsen … Her betyder ‘velsignelse’ rigelige 
regnmængder, der vander det udtørrede land og derved giver mu-
lighed for nyt liv“ (Karl Heinen, Die Bücher Maleachi, Joel und Jona. 
Düsseldorf, 1991, 51-53).

Tienden tester relationen mellem menneske og Gud. 

FREDAG 20. JANUAR 2023
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Spørgsmål til drøftelse

Jesus forklarer tit Guds rige med eksempler, hvor penge, rigdom 
og ejendom spiller en rolle. Hvad har disse ting med Gud og hans 
herredømme at gøre? 

Hvad kendetegner en kristen omgang med ”gods og guld“?

  1 Mos 14,18-20

Hvad kan denne begivenhed lære os om tiende? Hvordan opfatter 
I forholdet mellem velsignelse og tiende?

  3 Mos 27,30-33
Når alt i forvejen tilhører Gud, hvorfor siger han så kun om  
tienden, at den er ”hellig“? 

Hvad siger disse vers om håndteringen af tienden og om Gud?

  Mal 3,10-12
Hvor befinder ”Guds forrådskammer“ sig i dag? 

I hvilke anliggender ønsker Gud, at vi skal prøve ham? 

Hvad siger vores forhold til tiende om vores tillid og relation til 
Gud?

Hvilke erfaringer vedrørende tiende kan I fortælle om?

DIALOG TIL SABBATTEN 21. JANUAR 2023


