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Å FØLGE JESUS
FOR DIN 6–10-ÅRING

VI VIL ALLE AT BARNA VÅRE SKAL FÅ OPPLEVE GUDS
KJÆRLIGHET FOR DEM, OG HVORDAN HAN LEDER DEM
I ET ÅNDELIG LIV GJENNOM TJENESTE OG TRO.
Forskning viser at vi ikke kan delegere den viktige oppgaven
der er å veilede barna våre mot å bli disipler. Foreldrene er
den absolutt viktigste faktor i et barns åndelige utvikling.
Med andre ord, vi trenger å ta troen med hjem.
Denne folderen er en ressurs og en kort guide med idéer til
hvordan du som forelder kan dele din tro idet barnet ditt
begynner på skolen og går inn i en fase hvor troen er under
utvikling. På dette stadiet er troen deres i stor grad en
refleksjon av din tro, men ved å forme nye vennskap på
skolen vil de møte andre og nye perspektiver og utfordringer.
Her er noen mål og idéer som vil hjelpe deg med å gjøre
barnet ditt til en disippel, i møte med denne nye fasen av livet.

FEM MÅL

FOR FORELDRE TIL 6–10-ÅRINGER, MED NOEN PRAKTISKE TIPS:

HJELP
BARNET TIL
Å BRUKE TID
ALENE MED
GUD (AMG)

 Hvorfor ikke bli enige, som familie, om en tid hver dag hvor alle

HJELP
BARNET Å
BLI KJENT
MED, OG
BEGYNNE
Å FORSTÅ,
BIBELHISTORIER

 De er ennå ikke i stand til å tenke abstrakt, men de begynner

har AMG-tid (tid alene med Gud). Det vil være godt for både deg
og barna dine. De vil lære både av å følge ditt eksempel, og
gjennom egen erfaring. Snakk med dem om hva de leser og hva
de snakker med Gud om. Barn i denne alderen er utrolig mottakelige og har lyst til å lære.

å kunne knytte bibelhistoriene til sin egen verden, ved å finne
likheter og sammenligne.
 Fortsett med å lese bibelhistorier for barnet ditt.
 Dette er et supert tidspunkt å gi barnet en ny bibel, kanskje en
utgave som passer for alderen og som virker tiltalende for
dem å lese.
 Be barna dramatisere en bibelhistorie en gang dere har
familieandakt eller på sabbaten. Dette hjelper dem til å tenke
på hvordan de kan oppleve seg selv i historien.

HJELP
BARNET Å
LÆRE BIBELTEKSTER

 Barn er eksperter på å lære ting utenat. En super måte å gi barna

INVOLVER
BARNET
I KIRKA

 Sabbatsmorgen kan være stressende, men husk at sabbats-

et godt grunnlag for videre åndelig utvikling, er gjennom å lære
bibelvers. Du kan lage din egen plan, eller bruke de ukentlige
minneversene du finner i Gracelink. Det er lett å hoppe over,
men å lære bibelvers er å investere litt hver uke i ditt barns
åndelige arv.
 Det kan være lettere for barnet å lære gjennom aktiviteter,
sanger eller konkurranser.






UTVIKLING
AV KRISTEN
KARAKTER
GJENNOM
TJENESTE

skolen er deres tid. Det er bare en time, så det er viktig at dere er
ute i god tid.
Snakk med pastoren, andre forstandere eller sabbatsskolelærerne
om hvordan barnet kan gjøre små oppgaver i kirka.
Prøv å sett dere foran i salen, slik at barnet ser hva som foregår.
Oppmuntre barna til å bli der ved hjelp av små aktiviteter og
andre ting som kan virke som en motivasjonsfaktor.
Bruk noen minutter om fredagen til å forberede dere, slik at
barnet får en avslappet og positiv opplevelse av å gå i kirka.

 For å lære barnet om å delta i et samfunn eller fellesskap, kan
det være en god start å la dem hjelpe til hjemme. 6–10-åringer
ønsker å hjelpe til og liker å føle seg litt voksen. Det tar kanskje
litt ekstra tid til å begynne med, men å lære dem hvordan de kan
bidra og klare oppgaver er til syvende og sist verdt innsatsen.
 Let etter muligheter for at dere, som en familie, kan gjøre små
ting for naboer eller slektninger.
 Finn ut hvordan barnet kan ta del i veldedighetsprosjekter, som
for eksempel en innsamlingsaksjon.

RESSURSER:
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VELSIGNELSE:
Må vår Herre Jesu Kristi nåde,
Guds kjærlighet og Den hellige ånds samfunn
være med deg (barnets navn)!
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Utviklet og produsert av familieavdelingene i
Adventistkirkens unioner i de nordiske landene, 2017.

