
Till ledaren
Hjälpmedel du kan använda: Undervisningsförslag:

 Illustrerade biblar för barn Guds minnesbok
 Flanellograf Förvaltarskap
 Ljudbandsserien ”Mina vänner i Bibeln”
 Levande berättelser av Arthur S. Maxwell (bok 8)

MALAKI - Våra pengar

Tips

A. MALAKI - hans namn betyder ”Min ängel, min budbärare”
- han är den siste skriftprofeten
- hans bok kallas ”lilla Gamla Testamentet”

B. Guds minnesbok,  Mal 3:16-18
* Gud har en bok i himlen där han skriver upp allt det goda vi gör för honom. Också det
goda vi omedvetet gör mot varandra vet Gud om (Matt 25:37-40).

C. Pengar,  Mal 3:10
- 10% tillhör Herren
- Gud har lovat att himlens fönster skall öppnas och vi blir välsignade

Änkans gåva, Luk 21:1-4
Berätta på flanellograf eller från någon barnbibel.

D. Skatter i himlen, Matt 6:19-21
Jesus visar på en helt ny inställning till rikedom. Den som sparar på hög här riskerar att
råka ut för tjuvar. Eller så rasar börskurserna och förmögenheten försvinner. Ett säkert
ställe för skatter är himmelriket. Man kan t o m vinna människor för Gud med hjälp av
pengar (Luk 16:9)! Att dela med sig åt de fattiga är också att samla på den himmelska
banken.

Egna tips:
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Vi kan dela, dela, dela du och jag.
Dela av vårt överflöd,
med den som saknar hus och hem
och inte har nåt dagligt bröd.
Vi kan dela, dela, dela du och jag,
med den som är i nöd.

Många har det inte bra
på vår runda jord.
Fryser, svälter, saknar hem,
det vill inte Gud.

Många har det riktigt bra
på vår runda jord.
Tacka, dela, gör nån glad,
det vill Gud idag.
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Dåliga herrar är vi.
Goda tjänare vi bli.

Vilka är vi?
VARA PENGAR
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Uppgift:
Vad föreställer det som pojken
och flickan håller upp? Fyll i
bokstäverna som saknas.
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VARA PENGAR
Dåliga herrar är vi. Goda tjänare vi bli.

Vilka är vi?

MALAKI

Våra pengar Dåliga herrar är vi
Goda tjänare vi bli.

Vilka är vi?
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Vi kan dela, dela, dela du och jag.
Dela av vårt överflöd,
med den som saknar hus och hem
och inte har nåt dagligt bröd.
Vi kan dela, dela, dela du och jag,
med den som är i nöd.

Många har det inte bra
på vår runda jord.
Fryser, svälter, saknar hem,
det vill inte Gud.

Många har det riktigt bra
på vår runda jord.
Tacka, dela, gör nån glad,
det vill Gud idag.

Text
&

Musik:

Arne
Hög-
lund

Våra pengar - Malaki 3:6-18

MALAKI är sist i raden av �småprofeter�. Med honom avslutas
Gamla Testamentet i vår bibel och Nya Testamentet tar vid.

Malaki berättar tydligt om sambandet
mellan att ge och att få. När vi
ger till Gud, välsignar Han oss
så att vi märker det. Ja,
Malaki säger faktiskt att vi
får pröva Gud om det är sant!

Det är alltid en fara för oss
människor att börja lita på våra pengar.

Gud är mer intresserad av vår inställning. �Där din skatt är kommer ditt
hjärta att vara� (Matt 6:19-21). I berättelsen om den fattiga änkan, säger

Jesus att hon gav mer än de
rika. De gav av sitt överflöd,
medan hon gav allt hon hade.

Minnesvers:

Pröva mig... och
välsignelse skall
strömma över er.

Malaki 3:10

Vi behöver aldrig tänka
att eftersom jag har så

lite och kan så lite,
gäller det inte mig.

Malaki nämner också om en
bok som Gud skriver i. I den

boken samlar
Gud på allt vi
gjort för andra
människor.
Därför kallas
den för �Guds
minnesbok�.

Uppgift:
1. Färglägg alla bokstäver med prick i, så får
du ett välbekant namn. Den första bokstaven
har två prickar.
2. Du kan skära upp offerkistan och klistra
änkans två kopparmynt inuti den.
3. Skär upp paketet längs de streckade
linjerna. Märk att den vänstra sidan lämnas
oskuren!
Klistra fast ett vitt papper som bakstycke där
du ritar den gåva som du vill ge till någon.

1.
2.

3.

B/C

Luk
21:1-4
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