LØFTE 1

Ti løfter til barna våre!

Mine kjære, har Gud elsket oss slik, da
skylder også vi å elske hverandre (1 Joh
4,11).

Hvordan vil du vise et barn i menigheten Guds
kjærlighet i dag?
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LØFTE 1

Ti løfter til barna våre!

Løfte 1: Vise omsorg
Mine kjære, har Gud elsket oss slik, da skylder også vi å elske hverandre (1 Joh 4,11).
Be om at Gud vil vise dere hvor mye han elsker dere og hvor høyt han elsker barna i
menigheten.
Les 1 Kor 13 og nevn noen måter Gud har vist deg at han elsker deg.
Fortell om en gang noen gjorde noe spesielt kjærlig for deg da du var barn.
• Hva gjorde de?
• Hvorfor gjorde det inntrykk?
• Hvilken forskjell gjorde det på hvordan du så på deg selv, som barn og nå
som voksen.
Kjærlighet kan formidles til barna i menigheten deres på mange måter:
• Omsorgsfulle og oppmuntrende ord
• Å lære navnet deres
• Et smil
• Små passende gaver
• Hjelp, når de trenger det
• En fleksibel, aksepterende og positiv holdning
• Å bruke tid sammen med barnet på noe det liker å holde på med
Still deg selv spørsmålet: Hva ville Jesus gjort for å vise sin kjærlighet til hvert og et
av barna i menigheten om han hadde kommet på besøk i dag?
Sett deg som mål å hjelpe minst ett barn oppleve omsorg og kjærlighet i menigheten
hver uke gjennom dine ord og handlinger.
Hvordan vil dere vise et barn Guds kjærlighet i kirken i dag?
Skriv ned konkrete planer for hva dere vil gjennomføre.
Be sammen i gruppen om ideer og utfordringer som har kommet opp i samtalen.
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