LØFTE 3

Ti løfter til barna våre!

Enhver skal være rask til å høre, men
sen til å tale og sen til å bli sint (Jak 1,19).

Hvem sine behov er øverst på prioriteringslisten i
menigheten? De voksnes eller barnas?
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LØFTE 3

Ti løfter til barna våre!

Løfte 3: Lytt til barna
Enhver skal være rask til å høre, men sen til å tale og sen til å bli sint (Jak 1,19)
Tilbakeblikk: Hvordan går det med planene dere la om å ta imot barna?
Be om at Gud vil hjelpe dere til å forstå behovene til barna i menigheten.
Bruk litt tid til å lytte til barna i menigheten. De har mye viktig å fortelle oss, men det
er ikke så ofte noen er interessert i ideene deres.
Her er en måte å gjøre det på. Før dere møtes neste gang gir dere alle barn og voksne i
menigheten et papir og ber dem svare på følgende spørsmål: «Hva kan vi gjøre for at
barna i menigheten skal føle seg særlig elsket?» Samle svarene og heng dem opp på
veggen i rommet der dere møtes.
• Gi alle tid til å gå rundt i rommet og lese responsen.
• Be dem lese disse ideene og lytte til barnas behov med Guds medfølende
hjerte.
• La alle fortelle hva som festet seg hos dem. Det er ikke nå vi skal argumentere eller planlegge. Bare lytt med hjerter fulle av Guds kjærlighet.
• Gi hver person et papir og be dem brette det på midten så de får to spalter.
Øverst i venstre spalte skriver du: Barnas behov i menigheten min. I høyre
spalte kan du skrive: De voksnes behov i menigheten min. La alle få komme med forslag. Skriv litt hver for dere, før dere deler.
• Samle alle forslagene fra gruppen.
• Se på de to listene dere har laget over ulike behov
• Hvordan møtes disse behovene for øyeblikket?
• Er det noen behov som ikke møtes? Hvorfor ikke?
Tallerkenøvelsen
Gi alle en papirtallerken. Be dem sette en prikk på undersiden som viser hvor nære
barna i menigheten er sentrum i menighetsfellesskapet.
Hva tror du kunnes skje i menigheten om barnas behov ble prioritert og plassert helt i
sentrum av menighetens oppmerksomhet og aktiviteter.
Be alle tenke på et barn som er i utkanten av menighetsfellesskapet. La dem tegne ansiktet til barnet på innsiden av tallerkenen (eller skrive navnet om de ikke vil tegne). Be
for det barnet og for deg selv at du vil finne måter å lytte til det barnets behov på. Be
dem oppbevare tallerkenen et sted hvor de vil bli minnet på hvor mye Gud elsker barna i menigheten.
Hvem sine behov er viktigst for menigheten deres: Barnas eller de voksnes?
Be sammen i gruppen om ideer og utfordringer som har kommet opp i samtalen.
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