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KAPITEL 9
LUK 21,1-4; MARK 12,41-44. DEN STORE MESTER, S. 418-420.

Den fattige
enkes gave
Har du nogensinde prøvet at kigge på mennesker, når de giver penge til kollekt i
kirken? Man kan lægge, smide, skubbe eller slænge pengene hen eller ned i indsamlingskurven. En dag var Jesus i Tempelet og iagttog mennesker, der lagde penge i tempelskatten. Hvad tror du han så?

n dag sad Jesus og hans disciple i Tempelet og så på alle de mennesker,
som gik forbi tempelskatten og lagde penge i. Dengang gik man ikke
forbi en indsamlingsbøsse uden at lægge noget i! De tog altid deres
bidrag med til Tempelet og lagde det i kassen, når de gik igennem forgården på vej ind.
Der boede mange rige mennesker i Jerusalem.
De boede i fine huse, havde smart tøj og mad i overflod. Og
når de havde betalt for deres
fine huse, lækre tøj og
gode mad, så havde de
Huskevers:
stadigvæk penge nok
”Gud elsker en glad
til at kunne give en flot
giver.“
gave til Tempelet, uden
(2 KOR 9,7)
at mangle de penge.
Tema:
De ville tage deres fiVi tilbeder Gud, når
neste tøj på og gå til
Tempelet, når de vidvi giver af et glad
ste, der ville være særligt
hjerte.
mange mennesker der. De
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ville kigge rundt for at sikre sig, at folk kiggede og så ville de lægge deres penge i tempelskatten.
Klir, klir, klir! De kunne lide når deres penge lavede en masse støj. De kunne lide, når
mennesker vendte sig rund for at se, hvem der gav så mange penge. Det fik dem til at
føle sig tilfredse med sig selv. De håbede på at folk ville hviske om dem bag deres rygge,
når de gik: ”Så I hvor meget ham –og-ham gav i kollekten? Han er sandelig en meget rig
og gavmild mand!“
Jesus vidste, at de rige mennesker, kun gav af det, de havde tilovers, efter at de havde
købt alt det, de selv havde brug for. Han vidste det ikke havde været et offer for dem
at give. De havde ikke givet noget, som gjorde, at de selv måtte undvære noget, for at
kunne give gaven. De havde ikke prøvet at undvære mad eller dyrt tøj.
Da lagde Jesus mærke til en kvinde henne ved tempelskatten. Han kunne se, at hun var
fattig, ja hun var meget fattig. Jesus vidste, at hendes mand var død og hun var enke. Hun
havde ingen til at hjælpe eller forsørge hende og hun måtte ofte gå sulten i seng.
Kvinden ventede roligt på, at alle andre havde bragt deres gave og var gået igen. Så
kiggede hun sig også rundt for at se, om der var nogen der kiggede. Hun var flov over
hvor lidt hun havde at give. Da hun var sikker på, at der ikke var nogen, som kiggede, gav
hun slip på sine to små mønter, som faldt ned i tempelskatten og så skyndte hun sig væk.
Men Jesus havde set hende. Han havde set hende give slip på de to mønter, der faldt
ned i tempelskatten. Og hun havde set ham. Da hun gik derfra sagde Jesus til sine disciple: ”Denne fattige enke har givet meget mere end alle de andre. De har givet gaver, som
ikke hindrede dem i at få alt det, de behøver. Men denne
kvinde, hun har givet alt, hvad hun ejer.“
Alt, hvad hun havde at leve af! Alle sine penge!
Da hun hørte Jesu ord:“…fyldtes hendes øjne
med glædestårer, for hun mærkede, at hendes
handling var blevet forstået og påskønnet“.
Jesus vidste, at den fattige enke ikke havde
flere penge. Hun havde ingen penge til at
købe brød for til aften. Men hun var glad
for at give, hvad hun havde, som en gave til
Gud. Selvom alt hvad hun ejede og havde
var af så lille bitte værdi, så var det, hun gav,
mere værd end det alle de andre havde givet,
sagde Jesus, fordi hun gav med glæde ud af
kærlighed til Gud.
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Leg og lær
kan fortælle historien til
og måder at vise ham/
hende Guds kærlighed.
Sig huskeverset sammen.

L Ø R D AG

Find et stille sted og læs Bibelhistorien sammen. Sig
også huskeverset. Tal sammen om, hvad det betyder.
Syng en sang om at give, og bed derefter Jesus
om at hjælpe jer med at være glade givere.

O N S D AG

Samle nogle mønter sammen af samme møntsort.
Forklar hvor meget hver mønt er værd. Er en stor
mønt mere værd end en lille? Tæl mønterne sammen.
Lad dit barn øve sig på at smide en masse mønter i en
skål eller beholder og høre, hvor meget larm det kan
lave. Prøv også med to bittesmå mønter.
Sig Jesus tak for de penge Han har givet jeres familie. Husk at lægge penge over i jeres selvfornægtelsesparegris.

SØ ND AG

Slå op på Luk 21, 1-4 og læs det sammen. Spørg:
Hvad er det vigtigste for dig? Ville du være villig til
at give alt til Gud? Hvordan ville du have det med at
skulle gå sulten i seng i aften, fordi du havde givet
dine sidste penge i kollekten?
Hjælp dit barn med at lave en ”selvfornægtende
sparegris“ (en kasse, som I pynter med klistermærker
og andet). Forklar dit barn hvad det betyder at være
selvfornægtende: at man ikke får det man gerne vil
med det samme, fordi man giver det til nogle andre.
Opsøg muligheder for at demonstrere selvfornægtelse i løbet af den kommende uge, og læg penge i
sparegrisen, når I gør det.

TO R S D AG

Syng huskevers sangen igen.
Tal sammen om kirkebøssen eller kollektkurven i
jeres kirke og om hvordan man samler penge ind i
dag i forhold til dengang Jesus levede. Tæl pengene
i jeres selvfornægtelsesparegris op. Hvornår vil I give
dem?

M A ND AG

Læs bibelhistorien sammen. Spørg: Hvad gav enken
i kollekten? Giver vi penge til Guds riges arbejde?
Hvad kan vi ellers give Gud? (venlighed, lydhørhed,
hjælpsomhed osv.). Bed dit barn om at nævne
noget, ud over penge, som de kan give til Gud.
Lav rollespil over forskellige måder at give på, med
modvilje eller med et glad giversind. Spørg: Hvilket
sind siger Jesus vi skal have? Hvorfor?
Syng en sang om at give.

F R E D AG

Læs om enkens gave i Den Store Mester, s.418-420
(3 afsnit) i aften til jeres familieandagt.
Hvordan havde kvinden det inden hun gav sine
penge? Hvordan havde hun det efter hun havde
givet?
Find på tre ting sammen i jeres familie som I kan
gøre sammen for at tilbede Gud. Lav planer for,
hvornår I skal gøre det.
Tæl pengene i jeres selvfornægtelsesparegris og
forbered jer på at tage dem med i kirke i morgen.
Lad dit barn aflevere pengene.

T I R SD AG

Læs Mark 12,41-44 sammen. Få andre fra jeres
familie til at hjælpe jer med at udspille historien.
Hvilken rolle vil dit barn spille? Hvorfor? Hvis dit
barn endnu ikke har brugt de to mønter fra kirken,
så hjælp ham/hende med at tænke over nogen, de
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