L e kti e 1

Halvfjerds gange syv
Ugens tekst og
referencer
Matt 18,22-35.
Kristi lignelser, kap. 19

Huskeverset
”Vær gode mod
hinanden, vær barmhjertige og tilgiv
hinanden, ligesom
Gud har tilgivet
jer i Kristus.“
Efeserne 4,32

Hovedmålet er,
at børnene
ved, at Gud gerne vil
have, at de skal tilgive
andre, som Gud
tilgiver dem.
bestemmer sig for at
tilgive andre.
viser det ved at tilgive
af hele deres hjerte.

Månedens tema
Vi behandler hinanden, som Gud behandler os.
Bibelhistoriens hovedpunkter
I en af Jesu lignelser tilgiver en konge en tjener en håbløs
gæld, mere end tjeneren kan tjene på et år. Uden at tænke på
at han selv skylder kongen sin frihed, kræver han et mindre
beløb af en medtjener, som skylder ham penge, og sender
ham i fængsel.

Dette er en bibelhistorie om det kristne
fællesskab
Selv om Guds folk er en del af hans familie, er de stadig mennesker. De vil fejle, og andre vil såre dem. Gud ønsker, at hans
børn skal tilgive hinanden ubetinget og uden grænser – som
Gud tilgiver dem. Selv om det går imod vor menneskelige
natur at tilgive igen og igen, kan vi gøre det med Guds hjælp.

Til lærerne
Jødisk lov forlangte, at en person skulle tilgive tre gange
(Amos 1,3.6.9.11; 2,1.4.6) Peter regnede sikkert med, at han
havde gået den ekstra mil, da han foreslog, at man skulle tilgive syv gange.
Sammenlignet med i dag var et talent ca. 2.900 kr. Tjeneren
skyldte sin herre 10.000 talenter eller ca. 29 millioner kr. For
at have kunnet stifte så stor en gæld må tjeneren have haft en
stor stilling i kongens regering. Medtjenerens gæld var på hundrede denarer, ca. 45 kroner.

Dekorationer
Bibelhistoriens
røde tråd
Gud ønsker, at vi skal
tilgive andre af hele vort
hjerte.
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Køb et stykke karton og skriv ordene ”Vi behandler hinanden,
som Gud behandler os.“ øverst. Lim et billede af to børn, der
slås, på plakatens venstre side. Tegn et måleapparat i midten
med plads til at skrive nogle store tal - fx 450. Kald den ”Fejltagelsens måler.“ Lim et billede af to børn, der leger, på plakatens højre side sammen med billeder af børn, der hjælper.
Lim et billede (eller en filtfigur) af Jesus ved siden af billederne.
Hæng plakaten, hvor børnene kan se den.

Fæ lle s s ka b

Programoversigt
Program

Minutter

Aktiviteter

Materialer

Sig goddag ved
døren. Lad børnene
fortælle, hvad de har
oplevet i ugens løb
__________________________________________________________________________________
A. Makaronisnore
Skål, makaroni, snor
Leg-og-lær
10 min
Velkomst

aktiviteter
B. Tilgiv
Tavle
__________________________________________________________________________________
Hygge
Fødselsdagslys, gave
10 min
Hygge, sang,
Lovsang
Sangbøger, sangark
mission og bøn
Mission
Missionshistorien
Kollekt
To hjerter af rødt karton.
Bøn
Hæftemaskine
__________________________________________________________________________________
Oplev historien
Tøj fra Bibelens tid, kladde20 min
Bibelhistorien
hæfte, sværd, kongetrone,
små sedler, silkebånd, filtfigur
af en konge
Huskeverset
Læs selv
Bibler
__________________________________________________________________________________
A. Ti hjerter
Ti hjerter af karton
15 min
Forstå
bibelhistorien
B. Tilgivet – glemt
Tavle
__________________________________________________________________________________
Del-et-hjerte
Hjerteformede stykker papir,
15 min
Brug
lim, glitter, tusch
bibelhistorien
*Hygge, sang, mission og bøn kan bruges når som helst i programmet.
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G e n n e m g å lekt i en
Velkomst
Stå ved døren og ønsk børnene velkommen. Lad dem fortælle om ugens positive
og negative oplevelser. Begynd med den leg-og-lær aktivitet, som passer bedst til
børnenes modenhed, antallet af børn, hjælpere og lokalets størrelse.

Leg-og-lær aktiviteter
A. Makaronisnore
Klip 70 korte snore. Giv børnene 5 min til at træde 7 stykker makaroni på hver
snor og binde en knude. (Børnene vil ikke nå at lave alle 70 snore)

A. Medbring:
• Små stykker
makaroni (fx
Penne)
• Snor, der kan
gå igennem
makaroniens
huller

Tilbagemelding
Sig: Hvordan var det at sætte makaronien på snore? (Sjovt, kedeligt, tog lang
tid) Hvor mange snore nåede I at lave? Tæl snorene. Forklar børnene, at de har
sat syv gange tre, eller syv gange ti, eller syv gange (nævn antallet af snore, de
nåede at lave) Hvorfor nåede I ikke at lave alle 70 snore? (Kedeligt, ville tage
for lang tid) Bibelhistorien i dag handler om at tilgive. Hvor mange gange
siger Jesus, at vi skal tilgive? Læs Matt 18,22 (Vær opmærksom på at den nye
bibeloversættelse siger 77 gange i stedet for 70 x 7 ) Hvor mange gange er 70
x 7? (490) Bliver Gud aldrig træt af at tilgive? (Nej) Hvad lærer det os om at
tilgive hinanden?
GUD ØNSKER, AT VI SKAL TILGIVE ANDRE AF HELE VORT HJERTE.

B. Tilgiv
Lav et akrostikon, der siger TILGIV, ved at skrive bogstaverne under hinanden.
Bed børnene om at nævne ting, som de ofte må bede om tilgivelse for. Hver
ting skal begynde med et af bogstaverne i ordet. (Fx. T - Tage noget som tilhører
andre, I - Irritere søskende med vilje, L - Lyve, G - Gøre nar af folk, der ser anderledes ud, I - Ikke lege med alle, V - Vælge at stjæle i stedet for at betale.)
B. Medbring:
• Tavle

Tilbagemelding
Sig: Vil vi nogen sinde blive i stand til at leve en hel dag uden at gøre
noget, som vi må bede om tilgivelse for? (Nej) Læs Efeserne 4, 32. Når vi
gør noget forkert, vil Gud så på et eller andet tidspunkt sige: ”Nu tilgiver
jeg dig altså ikke mere?“ (Nej) Hvorfor skal vi tilgive andre på samme
måde? (Fordi Gud altid tilgiver os) Hvad synes I om det? (Accepter svar)
Hvad betyder ”barmhjertige?“ (Venlige, kærlige)
GUD ØNSKER, AT VI SKAL TILGIVE ANDRE AF HELE VORT HJERTE.
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Hygge, sang, mission & bøn
Ønsk børnene og de besøgende velkommen. Husk at fejre fødselsdage og andre
begivenheder, som sker i børnenes hverdag. Tal om, hvordan det gik med at bruge
ugens bibelhistorie.

Månedens sangforslag
”Der er millioner af stjerner“ (Syng med, nr. 43)
”At holde en sten i hånden“ (Syng med, nr. 66)
”Der fødes børn på jorden“ (Syng med, nr. 159)
”Det betyder mere end du tror“ (Syng med, nr. 161)
”Du blir` glad, du blir` glad.“ (Vi synger og spiller, nr. 30)
”Stor er din trofasthed“ (Vi har et håb, nr. 128) 1. vers.
”Jeg har besluttet, at følge Jesus“ (Vi har et håb, nr.68) Syng følgende tekst:
Jeg har besluttet, at jeg vil tilgi’
Jeg har besluttet, at jeg vil tilgi’
Jeg har besluttet, at jeg vil tilgi’
Tilgi’ som Gud tilgiver mig.
”Ved du hvorfor glæden er i mig?“ (Syng med, nr. 14) Lav sidste vers om så det
lyder:
Ved du, hvem som tilgir’ al min synd
Jo, det er Jesus Kristus…

Mission
Fortæl børnenes missionshistorie.

Kollekt
Klip to store hjerter af rødt karton. Hæft dem sammen langs kanten med en hæftemaskine, så hjertet kun er åbent i toppen. Læg kollekten i hjertet.

Bøn
Spørg om der er specielle ting, som børnene ønsker, I skal bede for. Syng første
vers af ”Gud lær’ du mig at be’ til dig.“ (Vi har et håb, nr. 45) før bønnen og andet
vers efter bønnen.
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Bibelhistorien
Oplev bibelhistorien
Vælg fem børn til at rollespille bibelhistorien,
mens du fortæller.
Personer: Konge, første tjener, anden tjener,
tredje tjener, en soldat.
Rekvisitter: Tøj fra Bibelens tid. Kladdehæfte til den ene tjener. Trone til kongen.

Historien
På Jesu tid sagde præsterne, at man kun
behøvede at tilgive en person tre gange.
(Bed to børn om at komme op og stå ved
siden af dig. Lad det ene barn forestille
præsten i historien og det andet barn sig
selv. Peg på barnet, som forestiller sig selv
og sig:) Lad os lade som om, du er på vej
hen til en af dine kammerater for at fortælle ham noget. På vejen kommer du til
at træde præsten over tæerne (Lad barnet
træde ”præsten“ over tæerne) Av...det gør
ondt! ( Præsten hopper rundt på det raske
ben) ”Undskyld,“ siger du, og præsten siger:
”Jeg tilgiver dig.“ Da du går videre, hører du
præsten mumle et eller andet og kommer
tilbage for at høre, hvad han
siger. I det samme skubber
Medbring:
en til dig og for ikke at tabe
• Tøj fra Bibelens
balancen, kommer du til at
tid (store Ttræde på præstens tæer igen.
skjorter, bade(Barnet træder på præstens
kåber, tørklætæer. Præsten hopper rundt på
der, etc.
det andet ben) Du siger und• Kladdehæfte
skyld igen, og præsten siger:
• Kongetrone
”Jeg tilgiver dig.“ Da du vender
• Garn
dig om for at gå, kommer du
• Små stykker
til at træde på præstens tæer
papir
for tredje gang. Nu smiler præ• Lille kasse
sten ikke længere, for nu gør
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det ondt i alle tæerne. Alligevel siger han:
”Jeg tilgiver dig.“ Nu lister du forsigtigt væk,
(Børnene lister tilbage til deres pladser) for du
ved, at træder du præsten over tæerne een
gang til, så falder fars hammer, for så behøver han ikke at tilgive dig mere.
Da Peter spørger Jesus om, hvor mange
gange han skal tilgive, så er han sikker på, at
syv gange er mere end nok. Men Jesus siger,
at han skal tilgive halvfjers gange syv. Hvor
mange gange er det? Rigtigt! 490 gange.
Det er så mange gange, at ingen gider holde
regnskab med dem. Og det er lige hvad Jesus
mener. Vi skal ikke tælle, hvor mange gange
vi tilgiver. Vi skal tilgive hver gang.
For at tilhørerne bedre kunne forstå, hvad
han mente, fortalte Jesus en historie.
Der var engang en tjener, som arbejdede
hos en konge. (Kongen kommer ind og
sætter sig på tronen. Førstetjeneren kommer
ind og lader som om, han skriver noget i
kladdebogen)
En dag bad kongen om at få regnskabsbogen, så han kunne se, hvordan det stod
til med finanserne. (Tjeneren giver kongen
kladdebogen) Da kongen bladede i bogen,
opdagede han, at tjeneren skyldte ham en
masse penge – mange millioner. Flere penge
end han nogen sinde kunne betale tilbage.
Kongen blev vred. ”Soldat,“ råbte han.
”Sælg tjeneren, konen, børnene og alt, hvad
han ejer, så han kan betale sin gæld.“ (Soldaten griber fat i tjeneren) Tjeneren faldt på
knæ foran kongen (Tjeneren falder på knæ).
Han tiggede ham om at være tålmodig, så
skulle han nok tilbagebetale hele gælden.
Kongen vidste, at tjeneren skyldte ham så
mange penge, at selv om han tilbød at give
kongen hele sin løn resten af livet, så kunne
han ikke betale halvdelen tilbage af det, han

Tilgiv
skyldte. Derfor fik kongen medlidenhed med ham.
Han tog regnskabsbogen og rev siden ud. (Kongen
river en side ud af bogen) Nu var gælden ude af
verden, og tjeneren kunne gå hjem. Kongen havde
eftergivet ham hele gælden på 29 millioner.
Da tjeneren kom ud fra kongens værelser, mødte
han en medtjener, der skyldte ham 45 kr. (Medtjeneren kommer ind). Den første tjener greb medtjeneren så hårdt i kraven, at han næsten kvalte ham
og råbte: ”Betal hvad du skylder!“ Medtjeneren, der
skyldte 45 kr., sagde, at hvis han bare ville være lidt
tålmodig, så skulle han nok få de 45 kr., som han
skyldte. Men den første tjener havde ingen medlidenhed med sin medtjener. ”Betal hvad du skylder!“
råbte han, og da den anden tjener ikke kunne
betale, lod han ham kaste i fængsel.
Nogle af de andre tjenere så, hvad der skete
og rapporterede det hele til kongen. (Den tredje
tjener kommer ind, hvisker noget til kongen og
peger på den onde tjener) Kongen blev vred og
kaldte på den første tjener. ”Du er en ond tjener,“
sagde han. ”Eftergav jeg dig ikke din gæld på 29
millioner, fordi du bad mig om det. Hvorfor kunne
du så ikke eftergive din medtjener de 45 kr., som
han skyldte dig.“ Og kongen lod den onde tjener
kaste i fængsel. (Soldaten kaster den onde tjener i
fængsel) ”Her kan du blive,“ sagde kongen, ”indtil
du har betalt hele gælden.“
”Sådan vil det gå alle,“ sagde Jesus, ”som ikke
vil tilgive af hele deres hjerte.“
Tilbagemelding
Skriv spørgsmål fra bibelhistorien på små sedler.
Rul sedlerne sammen. Bind lidt silkebånd omkring
hver. Sæt en filtfigur af en konge på flonellografen. Fæst sedlerne til kongens hånd med knappenåle. Lad børnene skiftes til at tage en seddel og
svare på spørgsmålet.

Forslag til spørgsmål:
1) Hvem er kongen i historien? (Gud)
2) Hvem er tjenerne i historien? (Vi er)

3) Ønsker Gud, at vi skal tælle hvor
mange gange, vi tilgiver andre?
(Nej) Hvorfor ikke?
4) På hvilken måde ligner vi den
første tjener? (Vi skylder alle
sammen Gud mere, end vi nogensinde kan betale)
bror
5) Hvordan tror I kongen havde det,
da han havde eftergivet tjeneren
den store gæld? (Glad)
6) Tilgav præsten i den første historie
af kærlighed? Hvorfor ikke? Gjorde
fra
kongen?
Lad børnene slå op til Efeserne 4,32.
Sig verset flere gange. Før højre hånds
håndflade henover venstre hånds
håndflade i en glidende bevægelse
(se tegningen) Lad børnene gøre det
samme. Sig: Hvorfor tror I, at denne
bevægelse betyder ”tilgivelse“ på
tegnsprog? (Noget viskes ud / fjernes)

din

dit

hjerte

Læs selv
Sig: Der er mange vers
(Læs selv)
i Bibelen, der fortæller
Medbring:
noget om tilgivelse. Lad
• Bibler
os læse nogle af dem.
Mattæus 6,12.14-15
Markus 11, 25-26
Lukas 6,37
Lukas 17,3-4
Sig: Hvorfor skal vi tilgive andre? (Fordi Jesus
har tilgivet os) Hvis vi ønsker, at Gud skal tilgive
os, så må vi tilgive andre, uanset hvad de har
gjort og hvor mange gange, de har gjort det.
Tilgivelse er noget vi vælger at gøre.
GUD ØNSKER, AT VI SKAL TILGIVE
ANDRE AF HELE VORT HJERTE.
(Andre bibelhenvisninger om tilgivelse som børnene kan slå op og læse er: Salme 85,3; Kol 1,1314; 1 Joh 2,12; Ef 1,7; 1 Joh 1,9; Kol 3,13.
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Forstå bibelhistorien
Vælg et af de følgende forslag:

A. Ti hjerter
A. Medbring:
• Ti hjerter af
karton

Hæng eet hjerte på væg nr. 1, to hjerter på væg nr. 2, tre hjerter på væg nr. 3 og
fire hjerter på væg nr. 4. Stil jer midt på gulvet. alle sammen. Læs første eksempel.
Bed børnene om at stille sig hen til væggen med det hjerte (de hjerter) der viser,
hvor svært det vil være for dem at tilgive. Et hjerte = svært at tilgive. Fire hjerter
= let at tilgive. Lad børnene gå tilbage til dig, før du læser næste eksempel. En
anden mulighed er at sætte hjerterne på flonellografen i fire rækker, og lade børnene
holde det antal fingre i vejret, der viser, hvor svært det vil være at tilgive.
Eksempler:
• En maser sig foran dig, mens du står og venter på, at det skal blive din tur
• En af dine kammerater siger noget om dig, som ikke passer.
• En lover dig noget, men holder det ikke.
• Ingen vil lege med dig.
• En tager din cykel uden at spørge og ødelægger hjulet.
• En slår eller sparker dig.
Tilbagemelding
Sig: Hvorfor kan det nogle gange være meget svært at tilgive? (Accepter svar) Læs
Salme 103, 3. Hvor mange af vore synder tilgiver Gud? (Alle) Hvordan er det at
vide, at Gud tilgiver alle vore synder? (Er taknemlig) Vil Gud hjælpe os til at tilgive,
hvis vi beder ham om det? (Ja) Hvorfor? Fordi…
GUD ØNSKER, AT VI SKAL TILGIVE ANDRE AF HELE VORT HJERTE.

B. Tilgivet=glemt
B. Medbring:
• Tavle

Bed børnene om at nævne ting, som børn på deres alder ofte må bede om tilgivelse for. Skriv den første ting, de nævner, på tavlen. Når næste ting bliver nævnt,
så visk den første ting ud og skriv den anden i stedet for. Fortsæt med at viske ud
og skrive nye ting, indtil børnene løber tør for forslag.
Tilbagemelding
Sig: Hvem kan huske alle de ting, vi skrev på tavlen? (Sikkert ingen) Når Gud tilgiver os, så visker han det, vi har gjort ud og glemmer det. Han tilgive os af hele
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sit hjerte. Tal med børnene om det at begynde på en frisk, synde, få tilgivelse og
synde igen. Læs og tal om Esajas 1,18.
Gud ønsker, at vi skal lære at tilgive andre af hele vort hjerte - tilgive og glemme.
Men Gud ved også, at det er svært. Derfor har han fortalt os om en mægtig god måde
at gøre det på, som virker hver gang. (Lad børnene læse Matt 5,44) Når vi beder for
dem, vi er vrede på, så sker der noget indeni os selv. Det der sker er, at Helligånden
hjælper os med at tilgive af hele vort hjerte. Det er ikke noget vi selv kan gøre, det
er noget Helligånden gør for os, når vi beder ham om det. Nogle gange må vi bede i
lang tid, men lidt efter lidt hjælper Helligånden os med at tilgive.

Brug bibelhistorien
Del-et-hjerte
Giv hvert barn to stykker hjerteformet papir. Bed dem om at skrive huskeverset
på begge hjerter. Gnid med en limstift langs kanterne og strø med glitter.
Sig huskeverset. Giv børnene nogle minutter til at tænke over, hvem de har lyst
til at give det ene huskevers-hjerte til i ugens løb og fortælle, hvad de har lært om
tilgivelse.

Medbring:
• To stykker
hjerteformet
papir til hvert
barn
• Lim
• Glitter
• Tuscher

Afslutning
Afslut med bøn. Tak Gud, fordi han altid tilgiver os, når vi fejler. Bed Helligånden
om at hjælpe børnene til at tilgive af hele deres hjerte.
Mind dem om at fortsætte med at læse bibelhistorien resten af ugen og gøre de
daglige aktiviteter.
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B ø rn e n e s b i belma teriale

Halvfjerds gange syv
1. historie: Matt 18,22-35
Huskevers: ”Vær gode mod hinanden, vær barmhjertige og tilgiv hinanden, ligesom Gud har tilgivet jer i Kristus.“ Ef 4,32.
Tænk på: Gud ønsker, at jeg skal tilgive andre af
hele mit hjerte.
Sofie og Sara legede med dukker inde på Sofies
værelse. Mens Sofie klædte Saras yndlingsdukke på,
vred hun dukkens ben om på ryggen. ”Pas lidt på!.“
råbte Sara. ”Du ødelægger den“ ”OK,“ svarede Sofie,
og Sara tilgav hende. Lidt efter vred Sofie dukkens ben
om på ryggen igen, og denne gang gik benet af. Nu
blev Sara sur, og selv om Sofie sagde undskyld, var
Sara så gal, at hun gik hjem.
Har du prøvet at blive så gal i hovedet, at det var
svært at tilgive? Hvor mange gange skal du tilgive en,
der gør den samme ting flere gange. Tænk over det,
mens du læser historien.
En dag sagde Peter til Jesus: ”Hvor mange gange
skal jeg tilgive en, som synder imod mig? Er syv
gange nok?“ På Jesu tid sagde præsterne og de
skriftkloge, at man kun skulle tilgive en person
tre gange, så Peter har sikkert syntes, at syv
gange var mere end nok.
Men Jesus sagde til Peter, at han ikke bare
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skulle tilgive syv gange, men halvfjers gange syv.
Tag et stykke papir og en blyant og regn ud, hvor
mange gange det er. Fik du 490? Gider du holde
regnskab med, hvor mange gange du tilgiver alle
i din familie og dine kammerater? Nej vel! Og det
var netop det, som var hele pointen. Ved at sige
490 gange prøvede Jesus at fortælle Peter, at han
ikke engang skulle prøve at tælle, hvor mange
gange han tilgav. Og så fortalte Jesus en historie.
”Der var engang en mand, som arbejdede hos
en konge. En dag, da kongen bladede i regnskabsbøgerne, opdagede han, at tjeneren skyldte
ham 10.000 talenter. Det var en masse penge. I
danske penge ville det i dag være ca. 29 millioner kr. Da tjeneren ikke kunne betale, forlangte
kongen, at tjeneren, hans kone, børn og alt hvad
han ejede skulle sælges, så noget af gælden i
hvert fald kunne blive betalt. Tjeneren faldt på
knæ foran kongen: ”Hvis Deres Majestæt bare
vil give mig lidt tid,“ bad han, ”så skal jeg betale
alle pengene tilbage.“ Kongen vidste, at tjeneren
aldrig nogen sinde kunne tilbagebetale så stor en
gæld og fik medlidenhed med ham. Han eftergav
ham hele gælden – alle 29 millioner. Pludselig
var tjeneren en fri mand og kunne gå hjem til sin
kone og børn uden at skylde kongen en krone.
Han var så lettet, at han styrtede ud af døren.
Her mødte han en medtjener, som skyldte ham
penge. Ikke ret meget bare hundrede denarer
eller ca. 45 kr. Alligevel greb han medtjeneren
rundt om halsen og råbte: ”Betal, hvad du skylder!“
”Hvis du bare vil give mig lidt tid,“ sagde
manden, ”så skal du nok få dine penge.“ Men
kongens tjener nægtede og bad soldaterne om at
kaste medtjeneren i fængsel, indtil han fik betalt,
hvad han skyldte.
Nogle af de andre tjenere så, hvordan kongens
tjener behandlede medtjeneren og skyndte sig
at sige det til kongen. Kongen bad dem om at
hente tjeneren, der netop havde fået eftergivet de

29 millioner. ”Du er en ond tjener.“ råbte han, da
tjeneren stod foran ham. ”Jeg eftergav dig mange
millioner, fordi du bad mig om det. Kunne du ikke
vise samme medlidenhed overfor den tjener, som
skyldte dig 45 kroner?“ Nu lod kongen den onde
tjener kaste i fængsel, og der fik han lov til at
sidde, indtil gælden var betalt.“
Hver aften, når du beder Gud om tilgivelse for
de ting, som du har gjort forkert, så tilgiver Gud

Lørdag
• Spil lidt musik, mens I læser bibelhistorien sammen.
Hvor meget er 70x7? _______ Er der noget, som du skal
bede om tilgivelse for i aften? Er du vred på nogen, som
du trænger til at tilgive? Hvis der er, så tal med mor og
far om, hvad du skal gøre.
• Læs huskeverset et par gange (Ef.4, 32 ). Hvad betyder
verset?
• Bed for den person, som du vil give dit ene huskevershjerte til.
Søndag
• Rollespil bibelhistorien, mens en voksen læser Matt 18,
22-35.
• Regn ud, hvor længe det ville tage jeres familie at
betale en gæld på 29 millioner kr. Hvad synes du, historien fortæller om kongen?
• Læg forskellige mønter under et stykke hvidt papir.
Skràver hen over dem med en blød blyant, så mønsteret træder frem på papiret. Hæng papiret på væggen i
dit værelse. Hvorfor kan mønterne minde dig om, at du
skal tilgive andre af hele dit hjerte?
Mandag
• Tegn kongen og de to tjenere. Tegn et hjerte rundt om
den person, som du helst vil ligne.
• Når nogen beder om tilgivelse, er det så altid let at
tilgive? Læs Matt 18, 21-22 . Tal om, hvad der står, og
hvad det betyder.
• Har du husket at give hjertet med huskeverset til en af
dine kammerater? Hvem? __________
Tirsdag
• Klip et hjerte ud af en tom plastikflaske. Stik hul i hjertet
og træk en tråd på 15 cm igennem hullet. Læg hjertet

dig. Uanset hvad du har gjort, og uanset hvor
mange gange du har gjort eller sagt den samme
ting før. På samme måde som Gud tilgiver dig,
skal du være venlig og tilgivende overfor andre,
der gør eller siger ting, der gør dig ked af det.
Halvfjers gange syv, fire hundrede og halvfems.
Flere gange end du kan holde regnskab med.

•

•

i en lille plastikskål. Lad tråden hænge ud over kanten.
Hæld vand i skålen, så det dækker hjertet. Sæt det i
fryseren til i morgen.
Læs Matt 17, 3-4 sammen med mor og far. Tegn et
ansigt, der viser, hvordan du har det, når du har tilgivet
nogen.
Hvad har du lært af bibelhistorien om kongen og tjenerne?

Onsdag
• Tal om, hvorfor det kan være svært at tilgive andre?
Tag det lille plastikhjerte ud af fryseren. Læs Matt. 24,
12. Når vi glemmer at holde af hinanden, så bliver
hjerterne kolde, og vi har ikke lyst at tilgive. Hvad kan
smelte isen omkring plastik hjertet? (Smelt isen)
• Hvad kan smelte isen rundt om rigtige hjerter? Hvor
meget is er der tilbage, hvis vi tilgiver af hele vort
hjerte?
Torsdag
• Læs Matt 6, 12, 14. Hvor var Jesus, da han sagde de
ord? Bed din ven, Helligånden, om at hjælpe dig med at
tilgive af hele dit hjerte.
• Forestil dig, at du var kongen i historien. Hvad ville du
sige til førstetjeneren, der ikke kunne betale? Sammenlign dit svar med svaret i Matt 18, 27.
Fredag
• Rollespil bibelhistorien, når I har andagt..
• Skriv eller tegn noget, som du har gjort forkert i denne
uge. Bed Jesus om tilgivelse.
• Læs Ezekiel 11, 19 og Ef 4, 32. Tegn et hjerte og klip
det ud. Lim eller tegn et billede af Jesus på hjertet. Bed
Jesus om at give dig et hjerte, som er glad for at tilgive
andre mange gange.
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