
Nyckellära: Malaki 3:8–10 
Tionde och himlens fönster 

Efter att ha varnat folket om konsekvenserna av deras synder profeterade Malaki om Frälsarens andra ankomst. 
Han lovade dem oerhörda välsignelser från Herren om de var trofasta med att betala sina tionden och 
offergåvor. 

Förslag på övningar 

Kunskap om läran 

Ta med en tiondetalong och ett kuvert till lektionen eller visa en bild som liknar 
följande. 

 

 

Tänk på vad som kommer till era sinnen när ni hör talas om tionde. Tänk på era egna vittnesbörd om Herrens 
tiondelag, vilka frågor ni har om den och några av de välsignelser som ni kan ha fått av att lyda den här lagen. 
När ni studerar den här lektionen kan ni leta efter sätt att stärka era vittnesbörd om tiondelagen. Sök efter 
svar på frågor som ni kan ha. 

Föreställ er att ni blir ombedda att undervisa en kort lektion för en av de äldre primärklasserna i er 
församling eller gren om Herrens tiondelag. Ni är ombedda att ta med följande tre frågor i lektionen: 

• Vad är tiondelagen? 

• Av vilka anledningar har Herren gett oss den här lagen? 

• Vilka välsignelser kommer vi att få från Herren när vi lyder tiondelagen? 

Ägna de närmaste minuterna åt att hitta svar på dessa tre frågor i följande material: 

• Malaki 3:8–10 

• ”Tionde och offergåvor”, Vägledning för de unga ([häfte 2011], s. 38–39) 

När ni har studerat klart förbereder ni en kort lektionsöversikt som innehåller svar på föregående tre frågor, 
baserat på det ni har lärt er i era studier. I era översikter kan ni också ta med personliga välsignelser som ni 
har fått på grund av lydnad till Herrens tiondelag. 
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När eleverna är klara med sina lektionsöversikter ber du dem berätta om sin översikt 
för en kamrat. Frivilliga kan även ombes berätta om sin översikt för hela klassen.  

När eleverna har fått möjligheten att berätta kan du skriva följande sanning på tavlan: 
Om vi lyder tiondelagen kommer Herren att ösa ut välsignelser över oss.  

Du kan ställa några fler frågor för att fördjupa elevernas förståelse av den här 
sanningen. Följande är exempel på frågor som du kan ställa.  

• Vad hjälper tiondelagen och dess medföljande välsignelser er förstå om Jesus Kristus? 

• Hur kan lydnad till tiondelagen hjälpa oss bli mer som Frälsaren? 

• På vilka sätt kan Herren öppna himlens fönster när vi lyder tiondelagen? 

Du kan bära ditt vittnesbörd om att betala ett fullt tionde och hur det har välsignat 
ditt liv när du har gjort det. Uppmana eleverna att åta sig att betala ett fullt tionde så 
att de kan kvalificera sig för alla de utlovade välsignelserna de kan få när de lyder 
tiondelagen. 

Öva på tillämpning 

Om det behövs kan du gå igenom principerna för att förvärva andlig insikt med 
eleverna genom att använda stycke 5–12 i avsnittet ”Förvärva andlig insikt” i 
Grundmaterial om nyckelläror innan du återger följande situation. 

När vi ställs inför ett svårt beslut om huruvida vi ska lyda ett bud eller inte så kan det vara bra att tillämpa 
principerna för att förvärva andlig insikt. 

Tänk till exempel på följande situation: 

Marcus fick nyligen ett deltidsjobb. Han är glad att få en egen inkomst för första gången i livet och har redan 
gjort upp mängder av planer på hur han ska använda pengarna han kommer att tjäna. Medan hon diskuterar 
de här planerna med Marcus påminner hans mamma honom om att se till att 10 procent av hans inkomst 
avsätts till tionde. Av någon anledning hade Marcus inte tänkt på det. Han tyckte alltid att det var lätt att 
betala tionde på de lägre inkomster han hade tidigare, men nu när summan är högre är han inte säker på att 
han vill göra uppoffringen som krävs för att betala ett fullt tionde.  

Använd principerna för förvärvande av andlig insikt och de sanningar ni har lärt er i dag om tionde för att 
hjälpa Marcus i hans situation. 

Avgör om det vore bäst om eleverna arbetar med det här i klassen eller i små grupper.  

Vid den här tiden på skolåret kanske eleverna inte behöver så mycket hjälp med att 
veta hur de ska tillämpa principerna för att förvärva andlig insikt. Om det verkar som 
att de behöver extra hjälp kan du använda frågor i stil med följande för att hjälpa dem. 

• Vad skulle ni vilja att Marcus visste om Herren som kan hjälpa honom lösa sitt 
problem? 

• Vilka sanningar i Malaki 3:8–10 kan vara till hjälp i den här situationen? 
• Vilka upplevelser kan ni berätta om för Marcus som kan uppmuntra honom att 

handla i tro? 



Om eleverna arbetade med den här situationen i små grupper kan ni avsätta tid åt att 
diskutera några av deras svar i klassen.  

Memorera hänvisningen och nyckelfrasen 

Skriv skriftställehänvisningen och nyckelfrasen för Malaki 3:8–10, Tiondets 
välsignelser, på tavlan. Sudda ut allt utom första bokstaven i varje ord och 
skriftställehänvisningen så att allt som är kvar är ”M 3 – ,T v”.  

Be eleverna upprepa skriftställehänvisningen och nyckelfrasen flera gånger med hjälp 
av första bokstaven. Sudda ut alla inledande bokstäver och be eleverna upprepa 
hänvisningen och nyckelfrasen ur minnet. Som en minnesmetod kan du påpeka att 
vers 10 kan kopplas till de 10 procent som betalas i tionde.  

Repetera skriftstället 

Slutför den här repetitionsaktiviteten under en lektion i närtid.  

Genom att titta på följande första bokstäver, kan ni ange skriftställehänvisningen och nyckelfrasen för ett 
nyckelskriftställe om tiondelagen?  

”M 3 – ,T v” 

När eleverna har angett ”Malaki 3:8–10, Tiondets välsignelser” som rätt svar upprepar 
ni hänvisningen och nyckelfrasen några gånger tillsammans i klassen.  

Kommentarer och bakgrundsinformation 

Vad är tiondelagen? 

En tiondel av en persons årsinkomst som ges till Herren genom kyrkan. Tiondemedlen används för att 
bygga kyrkor och tempel, att bidra till missionsverksamheten och att bygga upp Guds rike på jorden. 
(HFS, ”Tionde”, Skrifterna.JesuKristiKyrka.org)  

På vilka sätt kommer Herren att ”öppna himlens fönster” (Mal. 3:10) när vi betalar vårt tionde? 

Äldste David A. Bednar i de tolv apostlarnas kvorum har sagt: 

Ofta när vi undervisar och vittnar om tionde betonar vi de omedelbara, dramatiska och lätt igenkända 
timliga välsignelser som vi får. Och visst får vi sådana välsignelser. Men en del av de skiftande 
välsignelser vi får när vi håller detta bud är viktiga men obemärkta. Sådana välsignelser märker vi bara 
om vi är både andligt uppmärksamma och observanta (se 1 Kor. 2:14). 

Bilden av ”himlens fönster” som används av Malaki är mycket upplysande. Fönster låter det naturliga 
ljuset komma in i en byggnad. På samma sätt flödar andligt ljus och perspektiv ut genom himlens fönster 
och in i livet när vi håller tiondelagen. 



En obemärkt men viktig välsignelse som vi får är till exempel tacksamhetens andliga gåva, som gör det 
möjligt för oss att uppskatta det vi har och därför lägga band på begär efter sådant vi vill ha. En tacksam 
person är rik på förnöjsamhet. En otacksam person lider av det oändliga missnöjets fattigdom (se Luk. 
12:15). … 

Att betala ett ärligt tionde är mycket mer än en plikt, det är ett viktigt steg i processen att uppnå 
personlig helgelse. Jag berömmer er som betalar tionde. 

Jag inbjuder er som just nu inte håller tiondelagen att tänka efter och omvända er. Jag vittnar om att när 
ni lyder Herrens tiondelag kommer himlens fönster att öppnas för er. Skjut inte upp omvändelsens dag. 
(David A. Bednar, ”Himlens fönster”, Liahona, nov. 2013, s. 17–18, 20) 

Kompletterande övning 

Som alternativ till situationen i tillämpningsövningen i lektionen kan du använda 
berättelsen av äldste Valeri V. Cordón från generalkonferensen i april 2017. Du kan 
visa videon med äldste Cordón när han återger sin berättelse (från tidkod 05:29 
till 07:42), eller läs texten som följer. När eleverna studerar berättelsen kan du be 
dem lägga märke till hur äldste Cordóns familj tillämpade några av principerna för att 
förvärva andlig insikt.  

Äldste Valeri V. Cordón i de sjuttio återgav en berättelse som stärkte hans vittnesbörd om tiondelagen. När ni 
studerar den här berättelsen kan ni vara uppmärksamma på hur några av principerna för att förvärva andlig 
insikt tillämpades: 

När jag var ung arbetade jag i min fars fabrik under skolloven. Den första frågan som far ställde till mig 
efter att jag hade fått min lön var: ”Vad ska du göra med dina pengar?” 

Jag visste svaret och sa: ”Betala mitt tionde och spara till min mission.”  

Efter att jag jobbat för honom i ungefär åtta år och ständigt fått svara på samma fråga, tyckte far att han 
hade lärt mig att jag skulle betala mitt tionde. Vad han inte insåg var att jag hade lärt mig denna viktiga 
princip på ett enda veckoslut. Låt mig berätta hur jag lärde mig den principen. 

Efter en del händelser förknippade med ett inbördeskrig i Centralamerika gick min fars företag i konkurs. 
Han gick från att ha omkring 200 heltidsanställda till att ha färre än fem sömnadsarbetare som arbetade 
vid behov i vårt garage. En dag under den svåra tiden hörde jag mina föräldrar samtala om ifall de skulle 
betala tionde eller köpa mat till barnen.  

På söndagen följde jag efter far för att se vad han skulle göra. Efter kyrkans möten såg jag honom ta ett 
kuvert och lägga sitt tionde i det. Det var bara en del av lektionen. Frågan som kvarstod hos mig var vad 
vi skulle äta. 

Tidigt på måndag morgon knackade några personer på vår dörr. När jag öppnade, frågade de efter min 
far. Jag ropade på honom och när han kom till dörren berättade besökarna för honom om en 
brådskande beställning som de behövde så snabbt som möjligt. De förklarade att beställningen var så 
brådskande att de skulle betala i förskott. Den dagen lärde jag mig principerna om att betala tionde och 
välsignelserna som följer. (Valeri V. Cordón, ”Evangeliets språk”, Liahona, maj 2017, s. 56) 
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• Vilka av principerna för att förvärva andlig insikt såg ni exempel på i den här berättelsen? 

• Vad hjälpte den här berättelsen er förstå bättre eller känna gällande Herren? 

 


