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LLIÇÓ 3

El contracte del delme

TARDA DE DISSABTE

Llegiu per a l'estudi d'aquesta setmana: Gènesi 14:18-20 ; Mal. 3:10 ; Deut. 12:5-
14 ; Lev. 27:30 ; 1 Reis 17:9-16 ; 1 Cor. 4:1 , 2 .

Text de memòria: «Porteu tots els delmes al magatzem, perquè hi hagi menjar a la meva
casa, i proveu-me ara en això, diu el Senyor dels exèrcits, si no us obriré les finestres del cel i
abocaré. per a vosaltres, una benedicció tal que no hi haurà prou espai per rebre-
la" ( Malàquies 3:10, NKJV ) .

A Gènesi 14, Abram havia tornat d'una missió reeixida de rescat d'ostatges en què havia salvat el
seu nebot Lot, la família de Lot i les altres persones preses de Sodoma. El rei de Sodoma va estar
tan agraït pel rescat que va oferir a Abram tot el botí de la batalla. Abram no només va rebutjar
l'oferta, sinó que va donar un delme de tot el que posseïa a Melquisedec.

Immediatament després de l'experiència del delme d'Abram, el Senyor va dir: «No tinguis por,
Abram. Sóc el teu escut, la teva recompensa molt gran” ( Gènesi 15:1, NKJV ) . En efecte, el
Senyor estava dient a Abram: “No et preocupis. Seré el teu protector i proveïdor". Aleshores, molt
més tard, Moisès va dir a Israel quan estaven a punt d'entrar a Canaan: "Detallareu de veritat tot
el producte del vostre gra que produeix el camp any rere any... perquè aprenguis a témer sempre
el Senyor, el teu Déu" ( Deut. 14:22 , 23 , NKJV) .

Ellen G. White va escriure: “Els homes havien d'oferir regals a Déu amb finalitats religioses
abans que el sistema definit es donés a Moisès, fins i tot des dels dies d'Adam”. — Testimonis per
a l'Església , vol. 3, pàg. 393 .

Què significa tot això per a nosaltres avui?

Estudieu la lliçó d'aquesta setmana per preparar-vos per al dissabte 21 de gener.

DIUMENGE ↥        

El delme és igual a una dècima
Els diccionaris defineixen el delme com "una desena part d'alguna cosa" o "10 per cent". És

probable que aquesta definició sigui presa de la narració bíblica. El delme és simplement retornar
el 10 per cent dels nostres ingressos, o augment, a Déu. Entenem que tot el que tenim li pertany
en primer lloc. La legislació sobre el delme donada a Israel a la muntanya Sinaí assenyala que el
delme és sagrat i pertany a Déu (vegeu Lv. 27:30 , 32 ) . Déu només demana el seu 10 per
cent. Les nostres ofrenes de gratitud estan separades i a més del delme. El delme és el testimoni
mínim del nostre compromís cristià. En cap lloc de la Bíblia no trobem cap indicació que la porció
de Déu sigui inferior a una dècima part.
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Llegiu Gènesi 14:18-20 i Hebreus 7:1-9 . Quina va ser la resposta d'Abram a la trobada
amb Melquisedec? Què ens ensenya això sobre fins a quin punt es remunta a la història
la pràctica?

La primera menció del delme a la Bíblia es troba al Gènesi 14, que explica la història de la
trobada de Melquisedec amb Abram. L'última menció del delme a la Bíblia recorda la mateixa
trobada, però les paraules "desè" i "delme" s'utilitzen indistintament (vegeu Heb. 7:1-
9 ) . Observeu a la història dels hebreus que ni Melquisedec ni Crist eren de la tribu de Leví, de
manera que el delme precedeix i segueix l'especialitat dels levites. El delme no és exclusivament
un costum jueu i no es va originar amb els hebreus al Sinaí.

Llegiu Gènesi 28:13 , 14 , 20-22 . Què va prometre Déu que faria per Jacob, i quina va
ser la resposta de Jacob a Déu?

Quan Jacob va marxar de casa, fugint del seu germà enfadat, Esaú, una nit va somiar una escala
que pujava de la terra al cel. Els àngels hi pujaven i baixaven. I Déu es va posar al cim i va
prometre estar amb Jacob i que algun dia el portaria a casa. Aquest jove solter va tenir una
veritable experiència de conversió i va dir: “El Senyor serà el meu Déu. … I de tot el que em
dones, segur que et donaré una dècima” ( Gènesi 28:21 , 22 , NKJV) .

Per què és important entendre que el delme, com el dissabte, no es va originar en
l'antic sistema legal o fins i tot religiós israelita? Quin missatge hem de treure
d'aquesta veritat nosaltres, que vivim després de la creu?

DILLUNS ↥        

On és el magatzem?
Llegiu Malàquies 3:10 . Què podem aprendre d'aquest vers sobre on ha d'anar el
nostre delme?

Tot i que al text no es donen instruccions específiques, és evident que el poble de Déu sabia què
volia dir amb la paraula "magatzem". Déu inclou en les seves instruccions, "que hi hagi menjar a
casa meva" (NKJV). El seu poble va entendre que la casa de Déu inicialment era el santuari: la
tenda elaborada que es va construir per instruccions específiques donades a Moisès al mont
Sinaí. Més tard, quan Israel va viure a la Terra Promesa, la ubicació central va ser primer a Xilo i
després més permanentment al temple de Jerusalem.

Llegeix Deuteronomi 12:5-14 . Aquests versos no indiquen que els fills de Déu poguessin
utilitzar la seva pròpia discreció quant a on es dipositava el seu delme. Quins principis
podem extreure d'aquests versos avui per a nosaltres mateixos?

Com a membres de la família de Déu, volem entendre i practicar la seva voluntat pel que fa a
què fer amb el nostre delme. A la narració bíblica, aprenem que tres vegades a l'any —Pasqua,
Pentecosta i Festa dels Tabernacles ( Èxode 23:14-17 ) — el poble de Déu havia de viatjar a
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Jerusalem per portar els seus delmes i ofrenes personalment i per lloar i per adorar Déu. Llavors
els levites van repartir el delme als seus germans per tota la terra d'Israel (vegeu 2 Cròniques
31:11-21 , Neh. 12:44-47 , Neh. 13:8-14 ). En harmonia amb aquest principi bíblic de magatzem
central, l'Església Adventista del Setè dia ha designat les conferències locals, missions i unions
d'esglésies com a magatzems en nom de l'església mundial i des dels quals es paga el ministeri.

Per a la comoditat dels membres de l'església, el delme es porta a l'església local, on, com a
part de la seva experiència de culte, els membres porten els seus delmes i ofrenes, tot i que
alguns fan servir les donacions en línia. Aleshores, els tresorers locals remeten el delme al
magatzem de la conferència. Aquest sistema de gestió del delme, esbossat i ordenat per Déu, ha
permès que l'Església Adventista del Setè dia tingui un impacte creixent a tot el món.

Imagineu-vos si tothom decidís donar el seu delme a qui volgués, a costa de la
mateixa església adventista. Què passaria amb la nostra església? Per què, doncs,
aquesta pràctica és una idea tan dolenta i contrària a les Escriptures?

DIMARTS ↥        

La finalitat del delme
Llegeix Levític 27:30 i Nombres 18:21 , 24 . Què proposa Déu fer amb el delme?

Com que Déu és el propietari de tot ( Sl 24:1 ) , òbviament no necessita els diners. Però com
que el delme és seu, Ell ens diu què hem de fer amb ell, i això és utilitzar el seu delme per al
suport del ministeri de l'evangeli. I, per tant, les necessitats dels ministres són ateses amb el
delme de Déu.

La tribu de Leví, la força ministerial de l'Antic Testament, no va rebre grans propietats, com la
resta de les tribus. A Levi se li van donar certes ciutats, incloses les ciutats de refugi, amb prou
terra al seu voltant per a jardins personals. Els sostenien amb els delmes dels altres, i ells
mateixos també delmes els seus ingressos.

Llegiu Fets 20:35 . Quin és el missatge aquí, i com es relaciona això amb la qüestió del
delme?

El delme és important perquè ens ajuda a establir una relació de confiança amb Déu. Prendre
una dècima part dels vostres ingressos i "regalar-los" (tot i que, tècnicament, pertany a Déu de
totes maneres) realment requereix un acte de fe, i només exercint la vostra fe creixerà.

Penseu, per exemple, també en els temps finals, quan els fidels no poden comprar ni vendre,
tal com es mostra a Apocalipsi 13-14 ( vegeu la setmana 11 ) . Haver desenvolupat una confiança
en Déu i en les seves providències, poder i amor serà de gran importància quan sembla que tot el
món està en contra nostre. El delme fidel segurament pot ajudar a desenvolupar aquesta
confiança. Fins i tot abans d'això, és crucial que tots hem après a confiar en Déu,
independentment de la nostra situació.
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Una segona gran raó per a la fidelitat financera és accedir a les benediccions tangibles promeses
de Déu. Com a part del contracte del delme, Déu ha promès benediccions tan grans que no
tindrem prou espai per rebre-les. Amb el nostre excedent, podem ajudar els altres i ajudar a
donar suport a l'obra de Déu amb les nostres ofrenes.

De quina manera has experimentat la gran veritat que és, de fet, “més feliç de donar
que de rebre”?

DIMECRES ↥        

Delme dels ingressos bruts o nets?
Calculem el nostre delme sobre els nostres “ingressos” si ens paguen per hora o per un sou, i

paguem sobre el nostre “augment” o benefici si som autònoms i tenim el nostre propi negoci. En
molts països, el govern treu impostos de la paga del treballador per cobrir el cost dels serveis fets
per a la gent, com ara seguretat, carreteres i ponts, prestacions per desocupació, etc. els nostres
ingressos abans o després de retirar aquests impostos. Els autònoms poden deduir legítimament el
cost de fer negocis per determinar el seu benefici real abans de deduir els seus impostos
personals.

Els estudis sobre els hàbits de donació dels membres revelen que la majoria dels adventistes del
setè dia deten sobre els ingressos bruts, és a dir, abans de retirar els impostos. De fet, segons
els Principis i directrius del delme, publicats per la Conferència General l'any 1990, "El delme s'ha
de calcular sobre l'import brut dels ingressos d'un assalariat o assalariat abans de les deduccions
legalment exigides o autoritzades per altres empleats. Això inclou els impostos federals i estatals
sobre la renda que proporcionen serveis i altres beneficis de la ciutadania responsable. Les
cotitzacions a la Seguretat Social es poden restar. Vegeu la directriu 111-F. - Pàgina 22.

Llegiu 1 Reis 17:9-16 . Quina era la situació de la vídua abans que Elies vingués a
ella? Què li va demanar primer que fes el profeta abans de tenir cura d'ella i del seu
fill? Què podem aprendre d'aquest relat sobre la pregunta en qüestió?

Déu va dir a la vídua de Sarepta que un home de Déu anava a veure-la ( 1 Reis 17:9 ) . Quan va
arribar Elies, va explicar les seves circumstàncies terribles. Elies va demanar primer un beure
d'aigua i després va afegir: «No tinguis por; vés i fes el que has dit, però fes-me'n primer un pastís
i porta-m'ho; i després fes-ne per a tu i el teu fill. Perquè així diu el Senyor, Déu d'Israel: "La
farina no s'esgotarà, ni el pot d'oli s'assecarà, fins el dia que el Senyor faci ploure sobre la
terra" ( 1 Reis 17:13 , 14 ). NKJV) .

Era aquest egoisme per part seva, o simplement estava posant a prova la seva fe, de fet,
permetent-li exercir la seva fe? La resposta hauria de ser evident.

Com se'ns ha dit, "cadascú ha de ser el seu propi assessor i ha de donar el que vulgui en el seu
cor". — Ellen G. White, Testimonis for the Church , vol. 4, pàg. 469 .

Com li expliques a algú que mai no ha donat delme les benediccions que se'n
deriven? Quines són aquestes benediccions, i com enforteix la teva fe tornar el
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delme?

DIJOUS ↥        

Un delme honest o fidel
Llegiu 1 Corintis 4:1 , 2 . Com a fills de Déu i administradors de les seves benediccions,
quina mena de persones se'ns demana que siguem?

Aleshores, què vol dir ser fidel amb el nostre delme? Aquesta setmana hem revisat diversos dels
elements constitutius del delme:

1. La quantitat, que és una dècima, o un 10 per cent, dels nostres ingressos o augment.
2. Portat al magatzem, el lloc des d'on es paguen els ministres de l'evangeli.
3. Honorant Déu amb la primera part dels nostres ingressos.
4. S'utilitza amb el propòsit correcte: el suport del ministeri.

És la nostra responsabilitat com a membres de l'església mantenir els tres primers articles; és
responsabilitat dels administradors del magatzem assegurar-se que els fons del delme s'utilitzen
correctament.

I, el delme no és discrecional per part nostra. El desè i el magatzem formen part de la nostra
responsabilitat. No establim els paràmetres; Déu ho fa. Si no torno el 10% del meu "augment",
realment no estic delme; i si no porto aquest 10 per cent al "magatzem", tampoc estic delme.

Llegiu Mateu 25:19-21 . Quan se'ns crida a donar compte de la nostra gestió dels fons
de Déu? Què es diu als que han estat financerament fidels?

"Porteu tots els delmes al magatzem" ( Malaquies 3:10 ) , és el manament de Déu. No es fa cap
crida a la gratitud ni a la generositat. Aquesta és una qüestió de simple honestedat. El delme és
del Senyor; i Ell ens demana que tornem a Ell allò que és seu”. — Ellen G. White, Educació ,
pàg. 138 . Gestionar per Déu és un privilegi únic, i també una responsabilitat. Ell ens beneeix i
ens sosté i ens demana només una desena part, i després utilitza el seu delme per proveir els qui
estan en el ministeri, com va fer per a la tribu de Leví durant els temps de l'antic Israel.

Alguns argumenten que no els agrada com s'utilitzen els seus diners del delme i, per
tant, no els deixen ni els envien a un altre lloc. Però, on va dir Déu: "Porteu el delme
al magatzem, però només si esteu segurs que el magatzem l'utilitza correctament"?

DIVENDRES ↥        

Reflexions addicionals: llegiu el document del delme més complet d'Ellen G. White al
volum 9 de Testimonis for the Church, pàg. 245-252. Estudi Secció III de Consells sobre la
Custodia, pàgs. 65-107 .

"Si tots els delmes del nostre poble fluïssin al tresor del Senyor com haurien de ser, es rebrien
tals benediccions que els regals i les ofrenes per a propòsits sagrats es multiplicarien per deu, i
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així el canal entre Déu i l'home es mantindria obert". — Ellen G. White, Testimonis for the
Church , vol. 4, pàg. 474 . Aquesta és una declaració sorprenent. Si tots fóssim delmes fidels, Déu
ens beneiria amb fons per augmentar les nostres ofrenes un 1.000 per cent.

“Al tercer capítol de Malàquies es troba el contracte que Déu ha fet amb l'home. Aquí el Senyor
especifica la part que actuarà en atorgar els seus grans dons a aquells que tornaran a Ell
fidelment en delmes i ofrenes". — Ellen G. White, Review and Herald , 17 de desembre de 1901 .

“Tots haurien de recordar que les pretensions de Déu sobre nosaltres es basen en totes les
altres. Ens dóna generosament, i el contracte que ha fet amb l'home és que una desena part de
les seves possessions serà retornada a Déu. El Senyor confia amablement als seus administradors
els seus tresors, però del desè diu: Això és meu. De la mateixa manera que Déu ha donat la seva
propietat a l'home, l'home ha de tornar a Déu un delme fidel de tota la seva substància. Aquest
arranjament diferent va ser fet pel mateix Jesucrist". — Ellen G. White, Testimonis for the
Church , vol. 6, pàg. 384 .

Preguntes de discussió:

1. Estigueu més en aquesta idea que la pràctica del delme no es va originar a l'antic
Israel. Com ens ajuda aquest fet a entendre la perpetuïtat d'aquesta obligació
per part nostra davant Déu?

2. A classe, discutiu la pregunta plantejada al final de l'estudi de dilluns. Penseu
què passaria si la gent decidís enviar el seu delme a un altre lloc. Què passaria
amb la nostra església? Encara tindríem una església? Què hi ha de dolent amb
l'actitud que diu: Bé, el meu delme és tan petit en contrast amb tota la resta, no
importa? I si tothom pensava així?

3. Comparteix amb els altres el que has après i experimentat donant el delme. Què
pots ensenyar als altres sobre la pràctica?
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