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Resymé fra talen 

• Vårt utgangspunkt er at Gud skapte hele universet, inkludert alle naturressurser, talenter 
og muligheter som vi har fått (Sal 146,6). Derfor blir det kunstig å si «Dette er mitt» uten 
å huske hvor alt kommer fra.  

• Tienden omtales lenge før Moseloven i det gamle testamente. 1.Mos 14,18-20. Dessuten 
ble loven oppfylt i Jesus Kristus, og er nå ved Den Hellige Ånd «skrevet i våre hjerter».  

• Tiende er for oss ikke et krav eller en tvangstrøye, men en mulighet (Mal 3,10-12) – på 
samme måte som bonden har fått en mulighet til å så. Både bonden og vi tar våre valg ut 
fra en fri vilje. Men vi må se og skjønne det, slik at det blir valg tatt i tro (Rom 14,23). 

• Herren handler individuelt med oss, og ser hvor hver enkelt av oss er på vår kristne 
vandring. Og Han vil heller ha lydighet mot det vi har fått åpenbart, enn offer etter et 
religiøst mønster (1.Sam 15,22).  

• Begrepet tiende behandles også i det nye testamente, om enn ikke så omfattende. Jesus 
nevner det bl.a i Matt 23,23, der Han sier at det «ikke skulle forsømmes».  

• Jesus var opptatt av hjertet bak givertjenesten, og løftet fram enken som ga av sin 
fattigdom som eksempel for oss (Mark 12,41-44). Kanskje er det også derfor Gud initierte 
en prosentsats (tienden = 10%) som et godt prinsipp når det gjelder å gi.  

• Når Jesus snakker om å gi keiseren det som keiserens er, og Gud hva Guds er (bl.a Luk 
20,24-25), så handler det jo om å gi Ham ære. Men også å gi Ham tilbake av det beste vi 
har. Tienden er nettopp det første/beste vi har, det vi velger å gjøre aller først med den 
høsten vi har fått/lønna som kommer på konto.  

• Hvis vi tar utgangspunkt i det som står om tienden i det gamle testamente (f.eks i 
Malakias), skal den bringes til forrådshuset – dvs der mat får mat. Og det er da 
forhåpentligvis den lokale menigheten... ☺ Så kan «frivillige gaver»/«hellige gaver» 
forstås som det vi gir utenom, til spesielle prosjekt i eller utenfor den lokale menighet.  
Det er viktig at givertjenesten ikke blir et lovisk pliktløp, men at Den Hellige Ånd får vise 
hver av oss hvordan vi skal forvalte våre ressurser.  

• Hva om du ikke har penger? Tienden må ikke nødvendigvis handle om penger, men kan 
også være andre ressurser – f.eks tid. 

 
 
Spørsmål/problemstillinger å jobbe med: 

• Hva tenker du om tiende i dagens virkelighet? Har du egne erfaringer med å gi, og hvilke 
resultater det på ulike måter kan gi? 

• Hvordan ser du for deg at menighetsarbeidet best kan finansieres? Hvor står vi som 
fellesskap i dette? 


