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SIEDEMDZIESIĄT RAZY SIEDEM 
 

ŹRÓDŁA: Mt 18,21-35; Przypowieści Chrystusa, rozdział 17: Miara przebaczenia.  

WIERSZ 
PAMIĘCIOWY 

„(...) jeśli każdy nie odpuści z serca swego bratu swemu” (Mt 18,35). 
 

GŁÓWNA PRAWDA Bóg chce, abym przebaczał innym z głębi serca.  

CEL – dzieci Wiedzą, że Bóg chce, abyśmy traktowali innych z łaską i przebaczeniem, jakie On nam 
pokazał. Czują potrzebę okazywania innym łaski i przebaczenia.  
Reagują, okazując gotowość do przebaczania innym.  

LEKCJA BIBLIJNA W 
SKRÓCIE 

W przypowieści, którą opowiedział Jezus, król przebaczył jednemu ze swoich sług 
niewyobrażalną sumę zadłużenia - o wiele większą niż sługa mógł zarobić przez całe 
swoje życie. Nie zważając na to, że zawdzięcza swoją wolność królowi, służący żąda 
spłaty długu od człowieka, który jest mu winien niewielką kwotę, i każe zamknąć go w 
więzieniu. 
 

TO JEST LEKCJA O: wspólnocie. 
Nawet jeśli lud Boży jest częścią Bożej rodziny, nadal posiada cechy ludzkie. Będzie 
popełniać błędy, a inni będą go krzywdzić. Bóg pragnie, aby Jego dzieci przebaczały - tak 
jak On im przebaczył. 
 

WZBOGACENIE 
NAUCZYCIELA 

Prawo żydowskie wymagało trzykrotnego przebaczenia tej samej osobie (zob. Am 1,3.6.9; 
11; 2,1. 4.6). Prawdopodobnie Piotr uważał, że jest hojny, sugerując, iż powinno się 
wybaczać aż siedem razy. 
Pierwszy sługa był winny swemu władcy dziesięć tysięcy talentów (zob. Mt 18,24). Jeden 
talent równał się sześciu tysiącom denarów, więc powinien oddać swojemu władcy 
sześćdziesiąt milionów denarów. Możemy z tego wnioskować, że człowiek ten zajmował w 
rządzie wysoką pozycję. 
Współsługa był mu winien sto denarów, czyli mniej więcej jedną dniówkę (zob. Mt 20,2). 
Oznacza to, że pierwszy sługa pożyczył od swojego władcy sześćset tysięcy razy więcej 
niż jego znajomy pożyczył od niego. 
 

 
DEKORACJA 

 SALI 

 
Umieść napis „Traktujemy siebie nawzajem tak, jak Bóg traktuje nas” na przodzie sali. Po 
lewej stronie umieść zdjęcie dziecka, które w jakiś sposób przeszkadza lub dokucza 
innemu dziecku. Zrób „miernik” z miejscem na cyfry i podpisz go „Licznik przewinień”. 
Umieść na nim kilka dużych cyfr, np. 450. Po prawej stronie „Licznika przewinień” umieść 
ilustrację dwojga uśmiechających się i podających sobie ręce dzieci z uśmiechniętym 
Jezusem w pobliżu. Umieść wokół inne obrazki dzieci, które pomagają sobie nawzajem na 
różne sposoby, np. odwiedzając chore dziecko, pomagając innemu dziecku z zadaniem 
domowym, itp. 
 

  



PRZEBIEG ZAJĘĆ 
 
 
 
PRZYWITANIE 
 
Przywitaj wchodzących uczniów. Zapytaj ich, jak minął im tydzień – co sprawiło im radość, a co ich zasmuciło. Zachęć 
ich, aby podzielili się doświadczeniami związanymi ze studium biblijnym z poprzedniego tygodnia. Potem 
rozpocznijcie realizację wybranej czynności wprowadzającej. 
 
 
 
WPROWADZENIE 

 
Wybierz ćwiczenie odpowiednie dla twojej grupy. 
 
 

A. DZIESIĘĆ SERC 
 

Materiały Przebieg Rozwinięcie 
- dziesięć 
papierowych 
serc 
-  Biblia 

Przed lekcją przyklej dziesięć serc na czterech 
ścianach w następujący sposób: jedno serce na 
pierwszej ścianie, dwa - na drugiej, trzy - na 
trzeciej i cztery - na ostatniej. Do tego ćwiczenie 
możesz również wykorzystać cztery boki stołu. 
Powiedz: Teraz wymienię różne rzeczy, które 
mogą skrzywdzić drugą osobę. Pomyślcie o 
tym, co powiem i zdecydujcie, w której sytuacji 
będzie łatwiej, a w której trudniej wybaczyć 
osobie, która wyrządziła wam krzywdę (jedno 
serce - najtrudniej, cztery serca - najłatwiej). 
Gdy podejmiecie decyzję, stańcie w miejscu 
swojego wyboru.  

- wepchnięcie się w kolejkę, 
- kłamstwo, 
- złamanie obietnicy, 
- zostawienie kogoś na imprezie, 
- niezaproszenie kogoś do drużyny, 
- mówienie nieprzyjemnych rzeczy, 
- uderzenie albo skrzywdzenie kogoś fizycznie. 
(możesz też dodać swoje własne przykłady) 

Zapytaj: Czemu niektóre rzeczy 
łatwiej jest wybaczyć niż inne? Jak 
się czujecie, kiedy musicie kogoś 
przeprosić? Jak się czujecie, kiedy 
wybaczacie? Czy łatwo jest 
wybaczać? Czy łatwo jest poprosić 
o przebaczenie? 
Bez względu na to, co zrobimy, Bóg 
zawsze jest gotowy nam przebaczyć,  
jeżeli naprawdę jest nam przykro 
i żałujemy swojego czynu. On 
pragnie również, abyśmy byli gotowi 
wybaczyć innym. Przeczytajmy 
Psalm 103,1-3. Daj dzieciom czas na 
znalezienie wersetu. Zapytaj: Ile 
grzechów Bóg nam wybacza (zob. w. 
3)? Jak się z tym czujecie? Czy Bóg 
może wybaczyć nawet ciężkie do 
wybaczenia sytuacje? 
Nasza myśl na dzisiaj przypomina 
nam: 
 

 
BÓG CHCE, ABYM PRZEBACZAŁ INNYM Z GŁĘBI SERCA. 
Powiedzmy to razem. 
 
 

B. WYBACZANIE AKROSTATYCZNE 
 

Materiały Przebieg Rozwinięcie 
- tablica i 
kreda lub 
duży arkusz 
papieru i 
marker 
- Biblia 

Stwórzcie pionowy napis 
PRZEBACZENIE (kolejne 
litery piszcie pod sobą). 
Poproś dzieci, aby 
pomyślały o czymś, co 
wymaga wybaczenia, a co 
zaczyna się na kolejne litery 
słowa PRZEBACZENIE. 
Napisz słowa obok napisu 
(na przykład B - bójka, Z - 
zdrada itd). 

Zapytaj: Ile różnych rzeczy musi nam być przebaczone? Jak się 
czujecie, kiedy musicie poprosić kogoś o przebaczenie? Czy 
łatwo jest wybaczać innym? 
Przeczytaj Efezjan 4,32. Zapytaj: Czy Bóg kiedyś przestanie nam 
przebaczać? Co mówi nam to na temat tego, ile razy 
powinniśmy przebaczać innym? Co o tym sądzicie? Bez 
względu na to, co robimy, Bóg zawsze jest gotowy nam 
wybaczyć, jeśli naprawdę żałujemy. On chce, byśmy my także 
wybaczali innym. 
Nasza myśl na dzisiaj przypomina nam: 

 
 
BÓG CHCE, ABYM PRZEBACZAŁ INNYM Z GŁĘBI SERCA. 
 
 



MODLITWA 
 
WSPÓLNOTA – Wspomnij o radościach i smutkach, o których uczniowie opowiedzieli ci, wchodząc do sali. Zapoznaj 
ich z wersetem pamięciowym i daj czas na podzielenie się doświadczeniami z lekcji, którą studiowali w ubiegłym 
tygodniu. Przypomnij o urodzinach, szczególnych wydarzeniach lub osiągnięciach. Serdecznie przywitaj wszystkich 
gości. 
 
PIEŚNI 
Bóg miłością jest! (pieśń nr 610) 
Jezus kocha małe dzieci (pieśń nr 622) 
Mały płomyczek (pieśń nr 626) 
 
MISJA - Opowiedz historię misyjną / doświadczenie 
 
DARY – Przypomnij dzieciom, że kiedy przynosimy nasze dary, okazujemy współczucie i pomagamy, aby inni mogli 
dowiedzieć się o Bogu. 
 
MODLITWA – Poproś dzieci, aby pomyślały o niemiłych słowach, które ostatnio usłyszały, albo o krzywdzie, którą 
ktoś im wyrządził. Przypomnij im, że Bóg chce, abyśmy przebaczali sobie nawzajem. Daj im czas na osobistą 
modlitwę i zakończ modlitwę, prosząc Boga, aby pomógł nam przebaczać innym z całego serca. 
 
 
 
HISTORIA BIBLIJNA 
 

Materiały Przygotowanie 

- przebrania z czasów biblijnych 
- duży zeszyt 
- bezpieczne „miecze” 
- „tron” dla króla 
- „więzienie” 
- małe karteczki papieru 
- wełna 
- małe pudełko 

Bohaterowie: nauczycie, dziecko, Piotr, kilku uczniów, Jezus, pierwszy 
sługa, drugi sługa, trzeci sługa, kilku strażników, król. 
 
Przydziel role i w czasie, gdy „aktorzy” się przebierają, poinstruuj 
pozostałych uczniów, żeby za każdym razem, gdy usłyszą słowa 
wybaczenie/przebaczenie, powiedzieli: „Zmiłuj się!”. 
 

 
 
OPOWIADANIE HISTORII  
 

W czasach Jezusa kapłani i rabini nauczali, że należy przebaczać [Zmiłuj się!] jednej osobie tylko trzy razy. 
Przypuśćmy, że biegniesz, aby powiedzieć coś swojemu przyjacielowi [Wezwij dziecko, aby podeszło do ciebie.] i 
przypadkowo nadeptujesz nauczycielowi na palce. [Dziecko nadeptuje nauczycielowi na nogę.] Auć! To boli. Ale 
nauczyciel mówi:  
- Wybaczam [Zmiłuj się!] ci, dziecko. 

Zdarza się jednak, że przez przypadek znów nadeptujesz mu na palce u nóg. O nie! To boli! Ale nauczyciel 
zna zasady, więc mówi:  
- Wybaczam [Zmiłuj się!] ci, dziecko.  

Jednak, kiedy tylko się odwracasz, robisz to ponownie. Szybko mówisz, że jest ci przykro, a on znów 
powtarza:  
- Wybaczam [Zmiłuj się!] ci, dziecko.  

Wiesz, że dotarłeś do limitu przebaczenia [Zmiłuj się!] nauczyciela. Po chwili chcesz wydostać się z klasy. 
Kiedy biegniesz do drzwi, twoje ramię uderza w jego brzuch. Nauczyciel nie musi już ci przebaczyć [Zmiłuj się!], więc 
lepiej uciekaj. [Jedna postać wraca na swoje miejsca.]  

Piotr zapytał Jezusa:  
- Ile razy mam przebaczyć [Zmiłuj się!] komuś, kto zgrzeszył przeciwko mnie? 

Uważał, że siedem to naprawdę hojna liczba. Jezus odrzekł:  
- Nie siedem, ale siedemdziesiąt razy siedem.  

To aż czterysta dziewięćdziesiąt razy. To więcej niż da się zapamiętać. Jezus miał na myśli, że nie ma 
żadnych ograniczeń co do tego, ile razy powinieneś wybaczyć [Zmiłuj się!] tej samej osobie.  

Aby zilustrować tę zasadę, Jezus opowiedział poniższą historię.  
Pewien sługa pracował dla króla, zarządzając jego pieniędzmi. Pewnego dnia król postanowił sprawdzić 

przedstawione przez niego rachunki i wyliczenia. [Król bierze księgę i zaczyna ją sprawdzać.] Odkrył, że ten człowiek 
jest mu winien bardzo dużo pieniędzy - o wiele więcej niż byłby w stanie kiedykolwiek spłacić. [Król pisze na kartce 
papieru i podaje ją służącemu.]  

Król był zły.  



- Straże! – krzyknął. - Weźcie tego człowieka, jego żonę, dzieci i wszystko, co ma w swoim domu. Sprzedajcie to jako 
spłatę jego długu. [Strażnicy chwytają dłużnika.]  

Mężczyzna upadł na kolana i błagał o litość.  
- Proszę! Daj mi czas - prosił. - Spłacę wszystko, co jestem winien. 

Król wiedział, że nawet jeśli ten człowiek do końca życia będzie odkładał wszystko, co zarabia, nigdy nie 
spłaci choćby połowy długu. Chociaż stracił przez niego sporo pieniędzy, współczuł mu. Wziął arkusz papieru i napisał 
na nim: anulowane. Sługa o wolny.  

Gdy tylko opuścił pałac, spotkał innego sługę, który z kolei był jego dłużnikiem. Był mu on winien denara, czyli 
kwotę równą wysokości jednodniowego wynagrodzenia (Mt 20,2). Pierwszy sługa chwycił drugiego za szyję i zaczął 
go dusić.  
- Zwróć mi pieniądze, które jesteś mi winien - zażądał.  
- Proszę o cierpliwość - błagał drugi służący. - Daj mi czas, a spłacę wszystko, co jestem ci winien.  

Ale pierwszy sługa odmówił.  
- Zapłać teraz – wycedził przez zęby i wtrącił go do więzienia. - Zostaniesz tam do momentu, w którym będziesz w 
stanie mi zapłacić.  

Te sytuację widzieli inni słudzy króla i natychmiast mu o tym donieśli. [Słudzy szepczą do ucha króla i 
wskazują złego sługę.]  
- Przyprowadźcie złego sługę do mnie - żąda król. - Ty niegodziwy sługo! Ulitowałem się nad tobą i umorzyłem twój 
ogromny dług. Czy nie mogłeś zlitować się nad swoim przyjacielem i przebaczyć mu tę odrobinę, którą jest ci winien?  

Król kazał wrzucić pierwszego sługę do więzienia. [Strażnicy prowadzą go do więzienia. Następnie król 
przechodzi obok więzienia i grozi mu palcem.]  
- Zostajesz tam, dopóki nie spłacisz każdego grosza. 
- I właśnie to dzieje się z tymi, którzy nie wybaczają [Zmiłuj się!] – podsumował Jezus.  

Mówił on swoim uczniom, że powinni wybaczać innym, tak jak Bóg wybacza im. On chce, żebyśmy my robili 
to samo. Zapamiętaj dzisiejsze przesłanie: 
 
BÓG CHCE, ABYM PRZEBACZAŁ INNYM Z GŁĘBI SERCA.  
 
 
ROZWINIĘCIE 
 
Napisz każde poniższe pytanie na małej kartce papieru i przymocuj (lub przywiąż) do niej kawałek kolorowej nitki 
(potnij nitkę na kawałki o różnej długości). Włóż kartki do pudełka tak, aby wystawały z niego końce nitek. Pozwól 
każdemu dziecku wybrać jedną nitkę. Niech ja pociągnie, a następnie przeczyta pytanie albo poprosi o to kogoś 
innego. 
1. Czy Bóg naprawdę chce, żebyśmy liczyli, ile razy wybaczamy tej samej osobie? 
2. Jaki był pierwszy sługa? (Wiele mu przebaczono; odmówił przebaczenia; zapomniał, że Bóg chce, abyśmy 
przebaczali z miłości). 
3. Jak według ciebie czuł się król, kiedy przebaczył tak wielki dług? 
4. Czy król wybaczył z miłości? Skąd to wiesz?  
 
 
 
 
WERSET PAMIĘCIOWY 
 
Powiedz: Werset z Biblii, który chcemy dzisiaj zapamiętać, mówi: Podobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski, 
jeżeli każdy z was nie przebaczy z serca swemu bratu (Mt 18,35). Przepisz go, a potem powtórzcie go kilka razy. 
Prawą rękę przesuń po lewej, dłonie złóż razem, a potem powiedz: Dlaczego uważasz, że ten znak jest symbolem 
wybaczania? (To jest jak wymazanie czegoś z twojej pamięci.) Pamiętajmy o dzisiejszym przesłaniu:  
 
BÓG CHCE, ABYM PRZEBACZAŁ INNYM Z GŁĘBI SERCA. 
 
 
 
STUDIUM BIBLII  
 

Materiały Przebieg Rozwinięcie 
- Biblie 
 

Powiedz: Biblia zawiera wiele wersetów o przebaczeniu. 
Przeczytajmy kilka z nich. Niech wszystkie dzieci znajdą ten sam 
werset - po jednym naraz (dorośli pomagają w razie potrzeby). Niech 
przeczytają go na głos. Następnie przedyskutujcie go wspólnie, aby 
upewnić się, że dzieci rozumieją jego znaczenie. 
Ewangelia Mateusza 6,12.14-15 
Ewangelia Łukasza 6,37; 17,3-4 
Ewangelia Marka 11,25 

Powiedz: Te teksty 
mówią nam, że Jezus 
jest zawsze gotów nam 
przebaczyć, gdy 
robimy coś złego, jeśli 
naprawdę jest nam 
przykro. Co o tym 
sądzicie? W jaki 



 
Powiedz: Dlaczego mamy wybaczać innym? Jednym z powodów jest 
to, że Jezus nam przebaczył. Przeczytajmy o tym w Biblii. Przydziel 
poniższe teksty poszczególnym uczniom i poproś o odczytanie ich na 
głos. Upewnij się, że dzieci rozumieją, czego uczy każdy tekst. 

● Psalm 85,2 
● List do Kolosan 1,13-14; 3,13 
● 1 List Jana 1,9; 2,12 
● List do Efezjan 1,7 

sposób wiedza o tym 
wpływa na nas, gdy 
inni proszą nas o 
przebaczenie? (Wiedza, 
że Jezus przebacza 
nam, ułatwia nam 
przebaczanie innym.) 
Pamiętajmy o naszym 
przesłaniu: 
 

 
BÓG CHCE, ABYM PRZEBACZAŁ INNYM Z GŁĘBI SERCA. 
 
 
 
 
ZASTOSOWANIE 
 
TABLICA ŚCIERALNA 
 

Materiały Przebieg Rozwinięcie 
- tablica 
- markery/kredy 
- gąbka 
- Biblie 
 

Poproś dzieci, aby wymieniły 
jak najwięcej rzeczy, które 
dziecko w ich wieku mogłoby 
zrobić, a które wymagałyby 
przebaczenia. Wypisz je w 
miejscu, w którym wszyscy 
będą mogli je zobaczyć. Czytaj 
je po kolei i od razu wymazuj. 
Kontynuuj pisanie i 
wymazywanie, aż do momentu, 
gdy wymienisz co najmniej 
dziesięć rzeczy. 

Przedyskutujcie znaczenie bycia czystym, grzeszenia i 
otrzymania przebaczenia, a tym samym „wymazania” 
grzechów w trakcie poszukiwania przebaczenia. 
Przypomnij, że Bóg jest zawsze gotowy im przebaczyć, 
kiedy Go o to poproszą - bez względu na to, co to za 
grzech i jak często szukają przebaczenia. Przeczytajcie i 
omówcie razem werset z Księgi Izajasza 1,18. Zapytaj: Jak 
często możemy prosić Boga o przebaczenie? (Zawsze 
kiedy czujemy taką potrzebę.) Dlaczego powinniśmy 
przebaczać innym? (Ponieważ Bóg nam przebacza, 
powinniśmy być chętni do przebaczania innym.) 
Pamiętajmy o naszym przesłaniu: 

 
BÓG CHCE, ABYM PRZEBACZAŁ INNYM Z GŁĘBI SERCA. 
 
 
 
 
DZIELENIE SIĘ 
 
KRĄG PRZEBACZENIA 
 

Materiały Przebieg Rozwinięcie 
- Biblie Niech dzieci usiądą lub staną w 

kręgu (duża klasa: zróbcie kilka 
kręgów). Zachęć je, aby 
poprosiły osoby siedzące po ich 
prawej stronie o wybaczenie 
wymyślonego „przestępstwa”, 
np. „Przepraszam, że cię 
kopnąłem. Wybacz mi, proszę”; 
albo: „Przepraszam, że na 
ciebie nakrzyczałem. Wybacz 
mi, proszę”. Powtórzcie 
ćwiczenie co najmniej dwa razy. 

Zapytaj: Jak się czuliście, prosząc o przebaczenie? 
(Dziwnie, ponieważ prosiłem o przebaczenie za coś, czego nie 
zrobiłem; w porządku; itd.) Jak się czuliście, gdy wam 
przebaczono? (Dobrze, wspaniale itd.) Znajdźcie 
i przeczytajcie razem werset z Ewangelii Mateusza 18,21-22. 
Zapytaj: Co miał na myśli Jezus, gdy powiedział 
„siedemdziesiąt razy siedem”? Czy to oznacza, że 
powinniśmy liczyć, ile razy przebaczamy tej samej osobie? 
Upewnij się, że dzieci rozumieją, że Jezus miał na myśli 
nieograniczonego ducha przebaczenia. Przypomnijcie im, że 
nie chodzi o to, ile razy komuś przebaczacie - chodzi o ducha 
przebaczenia. Powiedzmy razem nasze przesłanie: 

 
BÓG CHCE, ABYM PRZEBACZAŁ INNYM Z GŁĘBI SERCA. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
DZIELENIE SIĘ 
 
PODZIEL SIĘ SERCEM 
 

Materiały Przebieg Rozwinięcie 

- duże 
papierowe serca 
- nożyczki 
- artykuły 
plastyczne 
- klej i brokat 
- pisaki 

Daj każdemu dziecku duże papierowe 
serce i materiały plastyczne. Zachęć 
uczniów do wycięcia serc i 
udekorowania ich. Niech po jednej 
stronie napiszą werset pamięciowy, a 
po drugiej: „Bóg nas kocha i nam 
wybacza”. Kiedy dzieci będą 
pracować, poproś je, aby pomyślały 
o kimś, z kim chciałyby podzielić się 
swoim papierowym sercem. 

Powiedz: Czy pomyślałeś o kimś, z kim chciałbyś 
podzielić się swoim papierowym sercem? 
Zabierz je ze sobą do domu i w nadchodzącym 
tygodniu podziel się nim z tą osobą. Powiedz jej, 
co oznacza dla ciebie przebaczenie. Czy jest 
ktoś, z kim musisz porozmawiać w tym 
tygodniu? Ktoś, od kogo potrzebujesz 
przebaczenia albo ktoś, komu ty powinieneś 
przebaczyć? Pomyśl o tym, a następnie módl się 
o to. Bóg ci pomoże. Powiedzmy jeszcze raz 
nasze przesłanie: 

 
BÓG CHCE, ABYM PRZEBACZAŁ INNYM Z GŁĘBI SERCA. 
 
 
 
 
ZAKOŃCZENIE 
 
Niech dzieci staną w kręgu. Proście Boga, aby obdarzył je gotowością do przebaczenia tym, którzy je skrzywdzili, a 
także, aby pomógł okazać skruchę i przeprosić, gdy zrobią coś złego. Podziękuj Bogu za to, że zawsze jest gotowy 
nam przebaczyć. 
 
 
  



(możesz wyciąć ten fragment i dać go rodzicom – spędzając czas z dzieckiem, pomogą mu utrwalić ważne prawdy) 
 

MATERIAŁ DLA DZIECI 
 

Tekst źródłowy: Mt 18,21-35; Przypowieści Chrystusa, rozdział 17: Miara przebaczenia.  
Tekst pamięciowy:  „(…) jeśli każdy nie odpuści z serca swego bratu swemu” (Mt 18,35). 
Główna prawda: Bóg chce, abym przebaczał innym z głębi serca. 
 
 

SIEDEMDZIESIĄT RAZY SIEDEM 
 

 Czy kiedykolwiek byłeś na kogoś tak zły, że trudno było mu wybaczyć? 
 
 Pewnego dnia Piotr zapytał Jezusa:  
- Ile razy mam przebaczyć komuś, kto grzeszy przeciwko mnie? Siedem razy?  
 W czasach Jezusa kapłani i rabini nauczali, że ludzie powinni przebaczać tej samej osobie tylko trzy razy. 
Piotr mógł więc pomyśleć, że sugerując liczbę siedem, jest bardzo hojny. 
 Jezus powiedział jednak, że nie siedem, ale siedemdziesiąt razy siedem. To w sumie czterysta 
dziewięćdziesiąt razy! Czy łatwo byłoby liczyć, ile razy powinniśmy wybaczyć danej osobie? Jezus wymienił tę dużą 
liczbę, ponieważ nie chce, abyśmy liczyli, ile razy to robimy. Zamiast tego powinniśmy być zawsze chętni i gotowi do 
wybaczania innym. Aby zilustrować tę zasadę, Jezus opowiedział następującą historię. 
 Pewien człowiek pracował dla króla, zarządzając jego pieniędzmi. Pewnego dnia król postanowił przejrzeć 
swoje rachunki. Odkrył, że na koncie tego mężczyzny widnieje ogromne zadłużenie - o wiele więcej niż był on w 
stanie spłacić. Nakazał więc sprzedać mężczyznę, jego żonę, dzieci i wszystko, co posiadał, a uzyskanymi w ten 
sposób pieniędzmi spłacić dług. 
 Mężczyzna upadł na kolana i błagał o litość.  
- Daj mi czas – prosił - a spłacę wszystko, co jestem winien.  
 Król wiedział, że mężczyzna nigdy nie będzie w stanie oddać takiej kwoty. Było mu go żal, więc anulował 
dług i pozwolił mu odejść. 
 Sługa odetchnął z ulgą i jak najszybciej opuścił pałac. Wychodząc, spotkał innego sługę, który z kolei był 
jego dłużnikiem. Był to niewielki dług równy mniej więcej jednodniowej pensji. Jednak pierwszy sługa złapał drugiego 
za szyję i zaczął go dusić.  
- Zwróć pieniądze, które jesteś mi winien - zażądał. 
- Proszę o cierpliwość - błagał drugi mężczyzna. - Daj mi czas, a zwrócę wszystko, co jestem ci winien.  
 Ale jego wierzyciel odmówił. Drugiego mężczyznę wtrącono do więzienia, w którym miał pozostać, aż spłaci 
cały dług. 
 Sytuację widzieli inni słudzy królewscy, który natychmiast donieśli o tym królowi. Wezwał on pierwszego 
sługę i rzekł: 
- Ty nikczemny człowieku. Darowałem ci ogromną kwotę pieniędzy, którą jesteś mi winien. Czy nie powinieneś mieć 
takiej samej litości dla kogoś innego? Dla kogoś, czyj dług jest tak mały i nieznaczący? 
 Rozkazał, aby pierwszego sługę zabrano do więzienia. 
 Czasami postępujemy tak jak ten człowiek. Był winien więcej pieniędzy, niż kiedykolwiek mógłby spłacić. 
Chciał przebaczenia, ale nie umiał przebaczać innym.  
 Jak król przebaczył swojemu słudze, tak Bóg przebaczył nam nasze grzechy. A ponieważ On nam 
przebaczył, prosi nas, abyśmy traktowali innych z miłosierdziem, życzliwością i przebaczeniem. 
 
Sobota 

● Podczas wspólnego rodzinnego czytania historii puść cichą muzykę. Ile to jest siedemdziesiąt razy siedem? 
● Pomyśl o czymś, za co potrzebujesz wybaczenia. Potem pomyśl o kimś, komu musisz wybaczyć. 

Porozmawiajcie o tym i zdecydujcie, co zrobić.  
● Przeczytajcie razem werset pamięciowy. Pomódlcie się za kogoś, kto był dla ciebie niemiły. 

 
Niedziela 

● Podczas rodzinnego nabożeństwa przeczytajcie fragment z Ewangelii Mateusza 18,21-35. 
● Odegraj tę historię. 
● Poproś rodziców, żeby pokazali ci rachunki, które opłacają co miesiąc. Pomyślcie o pieniądzach, które jest 

winien sługa króla. Potrzymaj najmniejszy rachunek twoich rodziców. Pomyślcie o kwocie, jaką ten drugi 
człowiek był winien słudze króla.  Kto był dłużny więcej? 

● Poproś Boga, aby pomógł twojej rodzinie mądrze wykorzystywać pieniądze. 
 
Poniedziałek 

● Przed rozpoczęciem rodzinnego nabożeństwa narysuj kilka obrazków, które wiążą się z tematem lekcji. 
Następnie użyj ich podczas opowiadania historii swojej rodzinie. 

● Przedyskutujcie razem następujące zagadnienia: Czy łatwo jest wybaczyć, kiedy ktoś prosi cię o 
przebaczenie? Co zrobić, jeśli ciągle musisz wybaczać mu to samo zachowanie? Przeczytajcie i 



przedyskutujcie razem fragment z Ewangelii Mateusza 18,21-22. Powiedz ten werset pamięciowy trzem 
różnym osobom. 

● Módlcie się, aby Bóg pomógł wam przebaczyć innym. 
 
Wtorek 

● Przed rozpoczęciem rodzinnego nabożeństwa z pustej plastikowej butelki wytnij małe serce. Zrób w nim otwór 
i przewlecz przez niego nitkę o długości 15 cm. Umieść serce w foremce do robienia kostek lodu, przy czym 
luźny koniec nitki pozostaw poza nią. Dodaj wody. Umieścić foremkę w zamrażarce. Zostaw ją tam do jutra. 

● Podczas rodzinnego nabożeństwa przeczytajcie razem fragment z Ewangelii Mateusza 18,23-27. Narysuj 
twarz, która pokaże, jak się czujesz, kiedy komuś wybaczasz. Potem narysuj twarz, która pokazuje, jak się 
czujesz, gdy prosisz o przebaczenie.  

● Powiedzcie razem werset pamięciowy. Jakiego słowa można by użyć zamiast wyrazu „serce”?  
 
Środa 

● Podczas rodzinnego nabożeństwa zastanówcie się: Dlaczego często trudno jest wybaczyć innej osobie? 
Przeczytajcie razem fragment z Ewangelii Mateusza 24,12.  

● Wyjmij z zamrażarki foremkę z zamrożonym sercem. Grzech sprawia, że nasze serca (postawy, życie) 
zostają zamrożone. Ludzie z zimnym sercem nie chcą wybaczać ani dobrze traktować innych. Co może 
rozmrozić takie zimne serce? Tylko Jezus może to zrobić. Pozwalając Mu żyć w naszych sercach, będziemy 
przebaczać i troszczyć się o innych. 

● Narysuj wiersz pamięciowy z obrazkami zamiast słów. 
 
Czwartek 

● Podczas rodzinnego nabożeństwa przeczytajcie fragment z Ewangelii Mateusza 6,12.14. Co robił Jezus, gdy 
wypowiadał te słowa? Módlcie się za ludzi, którzy was skrzywdzili. Módlcie się, abyście przebaczyli z głębi 
waszego serca. 

● Wyobraź sobie, że jesteś królem z naszej lekcji. Co powiedziałbyś słudze, który nie mógł spłacić długu? 
Porównaj swoją odpowiedź z wersetem z Ewangelii Mateusza 18,27. 

  
Piątek 

● Podczas rodzinnego nabożeństwa zróbcie szaradę z historii z tego tygodnia. 
● Napisz lub narysuj coś, co zrobiłeś źle. Módl się teraz i poproś Jezusa, aby ci przebaczył. Jezus przebacza ci 

i daje ci nowe serce (nową postawę). 
● Zrób małe serduszko z czerwonego papieru. Dodaj lub narysuj obrazek Jezusa jako symbol nowego serca, 

które ci daje. Przeczytajcie razem wersety z Księgi Ezechiela 11,19 i Listu do Efezjan 4,32. Módlcie się o 
życzliwe serca, które zawsze będą gotowe do przebaczania innym. 

 


