LØFTE 10

Ti løfter til barna våre!

Vi har forskjellige nådegaver, alt etter den nåde
Gud har gitt oss … Alt dette gjør den ene og samme
Ånd, som deler ut sine gaver til hver enkelt slik han vil
(Rom 12,6; 1 Kor 12,11).

Hvordan hjelper du barna i menigheten til å finne og
utvikle sine nådegaver?
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LØFTE 10

Ti løfter til barna våre!

Løfte 10: Å støtte barna i å delta meningsfullt i menighetslivet
Vi har forskjellige nådegaver, alt etter den nåde Gud har gitt oss … Alt dette gjør den ene og samme
Ånd, som deler ut sine gaver til hver enkelt slik han vil (Rom 12,6; 1 Kor 12,11).
Tilbakeblikk: Hvordan har det gått med planene om å støtte barna og foreldrene deres på deres åndelige reise?
Be om at Gud vil hjelpe dere å se og fremme de evnene og gavene Gud har gitt barna
for å velsigne menigheten og verden!
Les Rom 12,3-8; 1 Kor 12,4-11 og 27-28. Gå sammen to og to – helst med noen som
kjenner hverandre godt. Fortelle den andre hvilke gaver du ser hos ham eller henne og
beskriv hvilken forskjell det har gjort for deg, for andre og for menigheten.
La hele gruppen komme sammen igjen, og ta et stort ark eller tavle som du deler i
to kolonner. På venstre siden lister dere gavene dere finner i tekstene ovenfor. I høyre
kolonne skriver dere hvordan disse gavene kanskje kunne komme til uttrykk gjennom
barn i deres menighet, i lokalsamfunnet eller i barneprogrammet i kirken. Vær kreative
og vit at det finnes mange eksempler på at Gud har gitt slike gaver til svært unge barn
som kanskje ikke en gang visste at de brukte dem. . . at de «forkynte», underviste eller
snakket med noen på tvers av språkbarrierer, og bidro med noe godt i menneskene
rundt seg.
Be om at Den hellige ånd må gi dere visdom og dømmekraft til å se hvilke gaver ulike
barn har fått.
• Hvordan kan dere hjelpe og støtte barna i menigheten til å finne sine gaver?
• Hvordan vil dere aktivt hjelpe dem til å bruke og utvikle disse gavene i tjeneste for Gud?
• Hvilke bekymringer har du når du tenker på at barna kan bruke sine gaver i
menigheten? Hva kan dere gjøre for at de bekymringene ikke trenger bli
noen hindring?
• Hvordan kan barna få være med å tjene med sine gaver i familien, skolen
eller lokalsamfunnet deres?
Hvordan hjelper, støtter og oppmuntrer dere barna i menigheten til å delta med sine
nådegaver?
Be sammen over utfordringene og mulighetene som er kommet fram i løpet av samtalen.
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