LEKSE TOLV

Endelig tilgitt
Henvisninger
1. Mosebok 42-45,15;
Alfa og Omega 1,
side 203-212.

Minnevers:
«Ettergi, så skal også
dere få ettergitt.»
Lukas 6,37

Mål:
At barna skal:
Vite at Gud vil hjelpe
sine barn å tilgi dem
som har gjort vondt
imot dem.
Føle et ønske om å
tilgi andre slik Gud
har tilgitt dem.
Gi respons ved å tilgi
dem som gjør vondt
mot dem.

Den røde tråden:
Gud hjelper meg å
tilgi dem i familien
min som gjør meg
vondt.
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Månedens tema
Vi lærer kristne verdier.

Kort sammendrag av bibelfortellingen
Det går som Josef har sagt. Egypt får store avlinger i sju år.
Josef er forberedt på den hungersnøden som rammer hele
midtøsten. Jakobs sønner kommer til Egypt for å kjøpe korn fra
Josefs lagre. Josef gjenkjenner brødrene når de kommer for å
kjøpe korn, men de kjenner ikke ham igjen. Josef kaller dem
spioner, setter dem i fengsel i tre dager, og så lar han dem dra
hjem for å hente sin yngre bror. Josef holder Simeon fengslet.
Jakob går endelig med på å la Benjamin bli med de andre ti
brødrene når familien igjen går tom for mat. Når de kommer
tilbake til Egypt med Benjamin, gir Josef seg til kjenne for dem og
tilgir dem.

Denne leksen handler om fellesskap
Josef tilga sine brødre helt betingelsesløst. Slik tilgir også
medlemmene av et kristent hjem og en kristen menighet hverandre.

Lærerens «verdt å vite»
«Det er få som fatter hvilken innflytelse de små ting i livet har
på karakterutviklingen. Ingenting av det vi gjør, er virkelig smått.
De vekslende forhold vi møter fra dag til dag, har til hensikt å
prøve vår trofasthet og gjøre oss skikket til større oppgaver. Ved å
vise prinsippfasthet i dagliglivet blir sinnet vant med å sette pliktens krav over fornøyelser og den personlige tilbøyelighet. . . . Ved
å være tro i de små ting får de styrke til å være tro i de store» (Alfa
og Omega, bind 1, side 205).

Dekorering av rommet
Se 9. lekse

FELLESSKAP

Program
Program

1

Dittg
val

2

Minutter

Aktiviteter

Dette trenger du:

Velkommen

etter hvert

Hils på barna ved
døren; er de glade/lei
seg?

Ingenting

Forberedelsesaktiviteter

Inntil 10

A. Kontrolliste

Papir, blyanter

B. Den kommer tilbake

Strikkball, bibel

Fellesskap
Sang
Misjon
Kollekt
Bønn

Diverse sangbøker
Barnas misjon
Beholder til kollekt
Ingenting

Sang og bønn*

Bibelfortellingen

Inntil 10

Inntil 20

Å oppleve fortellingen

Stor kornsekk, sølvbeger, mikrofon
eller telefaks, voksen «Simeon»,
bibelske drakter, «egyptisk journalist»

Minneverset

Bibler, minnevers på tegnspråk (se
side 125)

Bibelstudiet

Bibler

3

Leksen i praksis

Inntil 15

Tilgitt og tilgir

Blyanter, papir, to søppeldunker

4

Del med andre

Inntil 15

Nådens beger

Pappbegre, aluminiumsfolie, blyanter

*Sang og bønn kommer inn i programmet der det måtte passe best.
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UNDERVISNING
Velkommen

1

Hils barna velkommen etter hvert som de kommer. Spør hvordan uken
har vært for dem – både det som har vært hyggelig og det som kan ha
vært leit. Er det noe fra forrige lekse de har lyst til å snakke om? Sett dem i
gang med den innledende aktiviteten du har valgt.

Forberedelsesaktiviteter
Bruk den eller de aktivitetene som passer best i din gruppe.

Du trenger:
• papir
• blyanter

A. Kontrolliste
Forberedelse: Lag en liste med unnskyldninger som barna kjenner igjen. for
eksempel:
De var slemme.
De ba ikke om tilgivelse.
Det var ikke min skyld.
Det var de som begynte.
Det er bare broren/søsteren min.
Gi barna en liste hver og be dem sette ring rundt det som hindrer dem i å tilgi
medlemmer av familien eller menigheten.

Oppsummering
Spør: Hva er noen av de beste grunnene til ikke å tilgi? (Godta svarene de har satt
ring rundt.) Hvordan føles det når du velger å ikke tilgi? (sint, sterk, slem) Hva er den
eneste måten å bli kvitt det på, det som hindrer oss i å tilgi andre? (Be Jesus om hjelp.)
Hva skjer når vi endelig blir villige til å tilgi? La oss slå opp til minneverset vårt og lese
det. Det står i Lukas 6,37. Les det høyt sammen. Og dette er budskapet vårt for i dag:
GUD HJELPER MEG Å TILGI DEM I FAMILIEN MIN SOM GJØR MEG
VONDT.

Du trenger:
• strikkball
ELLER
• ball som
barna kan
sprette

B. Den kommer tilbake
Få barna til å sette seg i en ring. (I en stor menighet kan barna sitte i små grupper
med en hjelper og en strikkball hver.) Slå flere ganger på strikkballen. Be dem merke
seg at den kommer tilbake. Har dere ikke strikkball, så bruk en hvilken som helst ball
som barna kan sprette.
Spør: Har det hendt at noen har sagt eller gjort noe som har gjort at du har blitt
lei deg? Tilga du dette mennesket? Hvorfor eller hvorfor ikke? Hva tror du Gud vil at
vi skal gjøre når noen er slem mot oss eller sier stygge ting? Les 2. Korinter 2,5-11 for
barna og be dem legge hånden på hjertet når de tror de vet hva Gud vil at vi skal
gjøre. Spør dem hva det er. Les vers 7 en gang til.
Si: Det er viktig å tilgi andre når de har såret oss. Og Gud lover at når vi tilgir
andre, så vil tilgivelsen komme tilbake til oss – akkurat som denne ballen! Sprett
ballen en gang til.
Forklar at du vil starte en bønn der du ber om Guds hjelp til å tilgi andre. Du planlegger pauser i bønnen så alle får sprette ballen en gang mens de tenker på noen de
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bør tilgi; send snoren til nestemann. Minn dem om å være stille og vise respekt for
Gud.
Be: Kjære Gud. Noen ganger er det noen som sier eller gjør ting som sårer oss.
Og vi vet du vil at vi skal tilgi dem. Hjelp meg å tilgi (sendt sprettballen rundt i sirkelen
og la hvert barn få tenke på noen de vil tilgi). Vi er så glade for at du tilgir oss og
elsker oss. I Jesu navn, amen.

Oppsummering
Spør: Hva er det som skjer når vi tilgir andre? (Tilgivelsen spretter tilbake til oss.)
La oss slå opp til minneverset og lese det. Det står i Lukas 6,37. Les det høyt sammen.
Vi må huske at det bare er Gud som virkelig kan hjelpe oss til å vise et tilgivende sinnelag. Det er dette denne ukens budskap dreier seg om:
GUD HJELPER MEG Å TILGI DEM I FAMILIEN MIN SOM GJØR MEG
VONDT.
__________
Tilpasset fra The Children's Worker's Encyclopedia of Bible Teaching Ideas: New Testament (Group Publishing, Loveland, CO, 1997), side 124,
125.

Sang og bønn

Dittg
val

Fellesskap
Fortell om barnas gleder og sorger (glade og triste) som de fortalte deg om da de kom
(hvis det passer). Ta tid til å dele erfaringer fra siste ukes leksestudium og repeter minneverset. Nevn fødselsdager, spesielle begivenheter eller prestasjoner. Ønsk gjester spesielt
velkommen.

Forslag til sanger
«La oss vandre i lyset» – 2. vers [«La oss tilgi hverandre»] – (Barnas Lovsang nr. 94,
Barnesangboka nr. 177)
«Jesus, kom inn!» (Barnas Lovsang nr. 166 a og b, Barnesangboka nr. 142 N og B, Min båt
er så liten nr. 17)
«Vi tar hverandres hender» (Barnas Lovsang nr. 182 a og b)

Misjon
Bruk Barnas misjon.

Kollekt

Du trenger:

Si: Gud brukte Josef til å møte mange menneskers behov. Gud kan
også bruke dine gaver til å hjelpe dem som trenger hjelp.

• beholder til
kollekten

Bønn
Henvis til bønnen under forberedelsesaktivitet B (eller be den nå). Be om spesielle bønneønsker og nevn dem i en kort bønn.
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2

Bibelfortellingen
Å oppleve fortellingen

Du trenger:
•
•
•
•
•
•

stor kornsekk
sølvbeger
mikrofon eller telefaks
voksen «Simeon»
bibelske drakter
egyptisk journalist

Roller:
Simeon
egyptisk journalist
Rekvisitter
kornsekk med sølvbeger
mikrofon eller telefaks

Egyptisk journalist snakker i en «mikrofon» og holder den for Simeon når det blir
hans tur å snakke.
Egyptisk journalist: [Holder
mikrofonen] God morgen. Vi bringer nå
nyheten om brødrene til statsminister
Josef som nå er kommet tilbake til Egypt.
Simeon er en av brødrene hans, og han
skal fortelle oss siste nytt i denne historien. Velkommen, Simeon.
Simeon: Takk for det.
Egyptisk journalist: Det er mye som
har skjedd siden du og brødrene dine
kom hit til Egypt for å kjøpe mat første
gangen, Simeon. Vi har nettopp fått vite
at statsminister Josef nylig har fortalt dere
at han er deres bror. Kan du fortelle oss
mer om dette?
Simeon: Først må jeg få si at vi ble
veldig redde da Josef sa at han var
broren vår.
Egyptisk journalist: Hvorfor det?
Simeon: Det er en lang historie, men
jeg kan si så mye: Da Josef var bare gutten, var far mye greiere mot ham enn
mot oss andre. Og derfor la vi ham for
hat og solgte ham som slave til noen
handelsmenn som skulle til Egypt!
Egyptisk journalist: Så det var slik
han kom hit! Jeg har fulgt denne historien siden den gangen [vender seg mot for-
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samlingen]. Josef ble kastet i fengsel av
Potifar, som var herren hans. Men farao
satte ham til statsminister i Egypt da han
forklarte en drøm. Alt det statsminister
Josef forutsa, har skjedd. Først fikk vi sju
år med utrolige avlinger. Men de siste to
årene har vært elendige. Ikke noe vokser.
Og han sier at det skal bli enda fem slike
år. Det er godt at statsminister Josef har
mye mat å selge.
Simeon: Det var derfor vi kom. Vi sultet. Vi kom til statsministeren og ville
kjøpe korn. Han gjenkjente oss da vi
bøyde oss for ham. Men vi kjente ikke
ham igjen. Vi hadde ikke sett ham siden
vi solgte ham som slave.
Egyptisk journalist: Hvordan ble dere
behandlet av statsministeren?
Simeon: Han sa at vi var spioner alle
sammen. Vi satt tre dager i fengsel. Så ble
jeg holdt igjen i fengselet mens statsministeren sendte brødrene mine tilbake for
å hente den yngste broren vår. Forresten,
fengselet var forferdelig!
Egyptisk journalist: Det vet jeg. Hva
skjedde så?
Simeon: På hjemveien oppdaget en
av brødrene mine at de pengene han
hadde brukt for å kjøpe korn, lå i sekken
hans. Da de kom hjem, oppdaget de
andre brødrene også at pengene deres
var i sekkene. De lurte på hva statsministeren ville gjøre med det! Ville han sette
alle sammen i fengsel hvis de kom
tilbake til Egypt? Og far var bekymret for
vår yngste bror. Han nektet å la ham
reise tilbake til Egypt med oss. Men da
familien igjen gikk tom for mat og brødrene mine bare måtte reise, gikk han
endelig med på å la Benjamin bli med.
Men han var ikke glad for det.
Egyptisk journalist: Hva skjedde da
dere kom til statsministeren med den
yngste broren deres?
Simeon: Han inviterte oss til middag,

og Benjamin fikk mye mer mat enn oss
andre. Men det var ikke alt. Da vi skulle
dra hjem, ble vi stoppet at statsministerens vakter ikke langt fra slottet.
Husholderen sa at vi hadde stjålet
statsminister Josefs sølvbeger! Kan du
begripe slikt? Så undersøkte vaktene
sekkene våre og fant Josefs beger i
Benjamins sekk! Jeg har både sekken og
begeret her så du kan få se dem. [Simeon
viser fram kornsekken og sølvbegeret.]
Husholderen arresterte Benjamin og sa at
han måtte bli med tilbake til Josef. Så vi
dro alle sammen tilbake til statsminister
Josefs slott. Da Josef sa at Benjamin
måtte bli hans slave, ble vi virkelig redde.
Hva skulle vi si til far?
Egyptisk journalist: Stort verre kunne
det vel ikke bli! Og hva gjorde dere nå?
Simeon: Juda, som er broren min,
tryglet Josef om å la Benjamin få dra.
Juda sa at han ikke kunne dra tilbake til
far uten Benjamin. Han tilbød seg å bli
igjen som slave i stedet for Benjamin.
Egyptisk journalist: Når var det Josef
fortalte dere hvem han var?
Simeon: Da Juda hadde sagt sitt, brøt
Josef sammen og gråt. Han fortalte oss
hvem han virkelig var og at han hadde
satt oss på prøve. Han fortalte om
Potifars hus, om fengselet, og om hvordan det hadde gått til at han var blitt
Egypts nest mektigste mann. Vi var så
redde! Men Josef sa at det ikke var vi
som hadde sendt ham hit; det var Gud. Vi
fattet ikke at Josef kunne tilgi oss alt det
vonde vi hadde gjort mot ham. Men han
sier at Gud noen ganger bruker vonde
ting for at noe godt skal kunne skje. Gud
gjør det til og med mulig å tilgi!
Egyptisk journalist: Takk skal du ha,
Simeon, fordi du delte denne utrolige
fortellingen med oss, og fordi du ville
være med i programmet vårt i dag.

Oppsummering

Tilgi

Spør: Hvordan klarte Josef å tilgi
brødrene sine? (Gud ga ham nåde,
kjærlighet og kraft til det.) Hvordan kan
dere tilgi vennene deres og/eller deres
brødre og søstre – også når de ikke fortjener det? (Vi kan be til Gud hver dag
om å gi oss et nytt hjerte så vi kan elske
og tilgi. Vi klarer det ikke selv.) Vi trenger
faktisk Guds tilgivelse alle sammen. Og
hva er det han lover oss i minneverset?
(At vi skal bli tilgitt når vi tilgir andre.) La
oss si budskapet vårt for i dag:

og du

vill bli

tilgitt.
GUD HJELPER MEG Å TILGI
DEM I FAMILIEN MIN SOM
GJØR MEG VONDT.

Minnevers
Be barna slå opp til minneverset
(Lukas 6,37) og lese det høyt mens du
viser dem tegnspråket. Be dem lukke biblene sine; lær dem tegnspråket og verset.
La dem danne par og øve seg på å si verset til hverandre uten å bruke lyder. Til
slutt får du alle sammen til å fremføre
verset på tegnspråk sammen. Gjenta til
barna kan verset og du tror at de kan
lære andre det.

Du trenger:
• bibler
• minneverset
på tegnspråk
(se over)

Du trenger:
• Bibler

Vi leser Bibelen sammen
Be barna lese fra 1. Mosebok 45,1-8
der Josef tilgir sine brødre. Voksne
hjelper til etter behov. Del klassen i to.
Den ene halvdelen leser det Josef sier, og
den andre halvdelen leser det Josef gjør.

Oppsummering
Spør: Hvilken del av fortellingen om
Josef liker du best så langt? (da Josef
tilga brødrene sine; da han fortalte hvem
han var, etc.) Hvorfor var det vanskelig
for Josefs brødre å føle at de var tilgitt?
(fordi de hadde vært så grusomme mot
Josef) Tenk dere hva Josefs brødre følte
da Josef ikke straffet dem, men heller
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tilga dem. Del dine tanker. (Gi tid.) Det er
ikke naturlig for oss å tilgi, så hvordan
klarer vi det? (Gud hjelper oss og gir oss
kraft til det.) La oss lese en bønn om tilgivelse i Lukas 11,4. Les høyt sammen. La
oss nå si dagens budskap sammen.

GUD HJELPER MEG Å TILGI
DEM I FAMILIEN MIN SOM
GJØR MEG VONDT.

3

Leksen i praksis
Du trenger:
• blyanter
• papir
• to søppeldunker

Tilgitt og tilgir
Sett søppeldunkene på hver sin side
av klasserommet, og merk dem «øst» og
«vest». Barna skriver noe som de vil be
om tilgivelse for. Si at de skal kaste
papiret i en av de to søppeldunkene. Be
dem så om å skrive noe som de trenger å
tilgi en annen for, og kaste det i den
andre søppeldunken.

Oppsummering
Si: Gud sier at han kaster våre synder
så langt vekk som øst er fra vest. La oss
lese Salme 193,12. (Be et barn om å lese.)
Fordi han er så god mot oss og tilgir oss,
ber han også oss å tilgi hverandre på den
samme måten. Les Kolosserne 3,13. Hvor
mange av syndene våre kan Jesus tilgi?
La oss lese Salme 103,3 (Han tilgir all vår
synd) Og hvor mange synder skal vi tilgi?
(alle synder) La oss si dagens budskap:
GUD HJELPER MEG Å TILGI
DEM I FAMILIEN MIN SOM
GJØR MEG VONDT.

4

Del med andre
Du trenger:
• pappbegre
• aluminiumsfolie
• blyanter

Nådens beger
Gi barna et beger hver. Be dem
dekke koppen med folie så de får et
sølvbeger. Når det er gjort, sier du: Du
har allerede måttet tenke på mennesker
hjemme eller i kirken som har gjort noe
du trenger å tilgi dem for. Nå skal vi lage
noe til dem. Vis barna hvordan de med
en blyant kan «gravere» ordet «tilgivelse»
på utsiden av «sølvbegeret». Be dem «gravere» inn navnet på den personen de
ønsker å tilgi på den andre siden. (Eller
de kan beholde koppen selv som en
påminnelse om å vise et tilgivende sinnelag neste gang de trenger å tilgi noen.)
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Oppsummering
Snakk om når og hvordan barna skal
gi bort sine begre denne uken (hvis de
skal det). Si: Jeg kommer til å be for dere
denne uken når dere skal gi fra dere
begrene. Husk minneverset vårt. Si verset sammen. («Ettergi, så skal også dere
få ettergitt.»). La oss si budskap sammen:
GUD HJELPER MEG Å TILGI
DEM I FAMILIEN MIN SOM
GJØR MEG VONDT.

Avslutning
Be barna bøye hodene og be
Herrens bønn (Matteus 6,9-13 eller Lukas
11,2-4).

Endelig tilgitt
Henvisninger
1. Mosebok 4245,15;
Alfa og Omega 1,
side 203-212.

Minnevers
«Ettergi, så skal
også dere få ettergitt.» Lukas 6,37

Den røde
tråden
Gud hjelper meg å
tilgi dem i familien
min som gjør meg
vondt.

Merknad til foresatte: Forsikre dere
om at barna forstår at ingen må tvinges
til å tilgi. De bør ikke si «Jeg tilgir deg»
uten at de mener det. Vær tålmodig. Vær
tilgjengelig og gi barnet oppmuntring.
Hjelp barna til å be om Guds hjelp.
Har noen du er glad i noen gang gjort
noe mot deg som har vært vondt, eller såret
dine følelser? Var det lett å tilgi dem? Hvorfor
eller hvorfor ikke? La oss finne ut hvordan
Josef var mot sine brødre etter alt det de
hadde gjort mot ham.
Det var mange som hadde vært fæle
mot Josef. Brødrene hans hadde solgt
ham som slave. Potifar hadde kastet ham
i fengsel. Men Gud velsignet Josef. Ja,
farao ga ham ansvaret over hele Egypt.
I sju år var det overflod på mat i
Egypt, akkurat som Josef hadde forutsagt.
Hvert år samlet Josef opp kornet som ble
til overs. Han visste at det ville komme en
fryktelig hungersnød. Da uårene kom,
hadde Josef store mengder korn han
kunne selge til folk som sultet.
En dag kom ti utlendinger for å kjøpe
mat. De knelte for Josef, og da de reiste
seg, gjenkjente han sine ti eldre brødre!
Han hadde ikke sett dem siden de solgte
ham som slave.
Josef ville forsikre seg om at brødrene hadde forandret seg, så han
bestemte seg for å sette dem på prøve.
«Dere har kommet for å spionere,» sa
han. «Dere har kommet for å se hvor
mektige vi er!»
«Å nei, herre, det stemmer ikke,»
svarte brødrene. «Vi har kommet for å
kjøpe mat til familiene våre. Vi er alle
sønner av én og samme mann. Det var
tolv av oss. Den ene er fortsatt hjemme
og den andre er død.»
Men Josef var ikke død.

«Kom tilbake med den andre broren
deres, ellers vet jeg at dere er spioner!» sa
Josef, «Simeon skal være igjen her i
fengsel mens dere er borte.»
Brødrene ga seg i vei hjemover, fulle av
bekymringer. På hjemveien åpnet den ene
sekken sin og fant penger. «Hva skal dette
bety?» sa han til de andre. «Det jeg betalte
for kornet er i sekken min! Hva kommer
statsministeren i Egypt til å gjøre nå?»
Da de kom hjem, fortalte de faren sin
det de hadde opplevd. «Benjamin må bli
med oss tilbake,» sa de. «Det er bare slik
vi kan bevise at vi ikke er spioner. Og vi
må få Simeon hjem fra Egypt.»
«Nei, ikke tale om!» sa faren deres.
«Jeg har mistet Josef. Jeg har ikke flere
sønner å miste!»
Noen måneder senere gikk brødrene
igjen for å tale med Jakob. «Barna våre
kommer til å sulte!» sa de. «Vi må få tak i
mer mat. Vi må tilbake til Egypt!»
Faren deres ville ikke la Benjamin dra,
men han visste at de måtte ha mat, og
det fort. Til slutt gav han etter, og brødrene reiste tilbake til Egypt.
Da Josef fikk se sin bror Benjamin,
løp han inn på rommet sitt og gråt.
Men Josef hadde enda en prøve han
ville sette brødrene på. Var de fortsatt
sjalu? Ville de bli glade for bli kvitt
Benjamin? «Fyll sekkene deres,» sa han til
husholderen, «og legg sølvbegeret mitt i
Benjamins sekk.»
Snart var brødrene klare til å dra.
Josefs husholder gjorde som Josef hadde
sagt, og brødrene tok fatt på hjemreisen.
Noen kilometer fra slottet ble karavanen stoppet av Josefs husholder. Han
gjennomsøkte sekkene deres og fant
Josefs beger. «Benjamin må bli med
tilbake til statsministeren,» sa han.
Brødrene var urolige. Hvordan er dette
mulig? tenkte de. Hva har statsministeren tenkt
å gjøre? Vi kan ikke la Benjamin bli igjen her!
Hva skal vi si til far?
«Deres bror må bli igjen her,» sa Josef.
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ELEVMATERIELL
«Han skal bli slave hos meg.»
Josefs bror Juda ba for Benjamin. «Jeg kan ikke
komme tilbake til far uten Benjamin,» sa han. «Kan du
ikke heller la meg bli igjen som slave i stedet for ham?»
Josef klarte ikke å holde hemmeligheten sin lenger.
Han satte i å gråte og fortalte brødrene sine hvem han
var. Han fortalte dem om Potifars hus og årene i
fengsel. Han fortalte om faraos drømmer, og han

Daglige aktiviteter
Sabbaten
· Gå en tur med familien. Hold utkikk etter planter som
er tørre eller døde. Hvorfor døde de? Mangel på regn
fører til sult. Spør en av de voksne om å få en tom
blikkboks eller syltetøyglass. Sett det ned i jorda så
toppen på boksen er i flukt med bakken. Neste gang
det regner, måler du hvor mye regn som kom.
· Les bibelfortellingen sammen. Deretter leser dere
Lukas 6,37 og sier hva det betyr for deg.
Søndag
· Les 1. Mosebok 42,1-20 på familieandakten. Tegn et
bilde av Josefs ti brødre der de kneler for ham i
Egypt. Sett bildet inn i din Fortellingen om Josef.
· Lag figurer av kartong. Skriv ett av ordene fra minneverset på hver av dem. Teip hver av figurene til garnstumper (eller bruk hyssing) av forskjellig lengde.
Teip garnet eller hyssingen til en kleshenger. Heng
uroen på rommet ditt og si minneverset.
Mandag
· Les 1. Mosebok 43,1-17.26-34 sammen med familien
og snakk om teksten. Hvorfor var Josef snill og tilga
brødrene sine? Lag en liste over hva du kan gjøre når
andre er slemme mot deg.
· Se på uroen din og si minneverset.
Tirsdag
· Les og snakk sammen om 1. Mosebok 44,1-13 på
familieandakten. Tegn et bilde av da Josefs husholder
finner Josefs sølvbeger. Sett det inn i Fortellingen om
Josef. Hvorfor var begeret i Benjamins sekk?
· Hvis du ikke laget et «sølvbeger» på sabbatsskolen,
dekker du til et pappbeger med aluminiumsfolie.
«Graver» inn ordet «tilgivelse» ved å skrive på folien
med en blyant. Tenk på en du bør tilgi. Graver inn
denne personens navn på den andre siden. Gi
begeret til denne personen. Tenk på minneverset ditt
når du gjør det.
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fortalte hvordan han var blitt den nest mektigste mannen i Egypt. «Det var ikke dere som sendte meg hit,» sa
han mens han tilga brødrene sine, «det var Gud.»
Gud var med Josef. Noen ganger lar Gud vonde
ting skje så noe godt kan komme ut av det. Er Gud
med oss, så vil han føre oss til de rette stedene. Han
vil hjelpe oss å gjøre det som er rett når andre sårer
oss. Gud gir oss kraft til å tilgi.

Onsdag
· Les 1. Mosebok 44,14-34 sammen med familien.
Hvorfor var Josef sikker på at brødrene hadde forandret seg?
· Les Lukas 23,33.34. Hvem var det som tilga folk som
var slemme mot ham her?
· Sett melodi til minneverset og syng det.
Torsdag
· Les og snakk sammen om 1. Mosebok 45,1-15 på
andakten.
· Skriv tallene én til ti fra venstre mot høyre på et ark.
Nummer en står for «veldig vanskelig». Nummer 10
står for «veldig lett». Sett ring rundt det tallet som viser
hvor lett det er for deg å tilgi folk. Fortell familien
hvorfor du satte ring rundt dette tallet.
Fredag
· Bruk din Fortellingen om Josef og fortell bibelfortellingen. Les deretter Kolosserne 3,13 sammen. Be alle i
familien om å tenke på noe de trenger tilgivelse for.
Så tenker de på noen de vil tilgi. Si minneverset sammen.
· Syng «I Guds familie er vi søsken» (Barnas Lovsang nr.
212 a og b) og/eller «Vi tar hverandres hender» (Barnas
Lovsang nr. 182 a og b) før dere ber.

LEKSE TOLV 129

