
«Ja», svarte Jesus. «Har dere aldri lest: 

Fra småbarns og spedbarns munn har 

du latt lovsang lyde!» (Matt 21,16). 
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Hvilke gaver har Gud gitt barna i menigheten 

deres, og hvordan vil dere involvere dem i 

gudstjenesten  

Ti løfter til barna våre! 
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Løfte 6: Å feire barnas gaver 

 
«Ja», svarte Jesus. «Har dere aldri lest: Fra småbarns og spedbarns munn har du latt lovsang ly-
de!» (Matt 21,16). 
 
Tilbakeblikk: Hvordan har det gått med forsettet om å dele barnas følelser? 
 
Be om at Gud må hjelpe dere å se hvilke gaver Gud har gitt hvert av barna i menighe-
ten 
 
Gå sammen to og to og fortell hverandre om en gang i barndommen eller ungdom-
men at noen la merke til noe du var flink til og spurte om du ville være med å gjøre det 
på en offentlig samling. 
Hva følte du da det skjedde? Frykt? Spenning? Glede? En følelse av å være sett, ønsket 
eller til nytte? 
 
Barna i menigheten deres har gaver og evner som Gud har gitt dem for å være med å 
bygge opp menigheten. 
 
Hvordan vil dere identifisere hvilke gaver Gud har gitt barna i menigheten deres? 
Gjennom bønn? Observasjon? Snakke med barna og foreldrene? Gi muligheter til å 
delta i det som skjer i menigheten? 
 
Gi gi barna et brettet til-fra kort – et slik som kan festes på presanger men av den store 
typen. Eller lag noen slike kort. Be dem skrive navnet på den ene siden inni , slik at det 
står: Til: (barntes navn). La barna tenke sammen med foreldrene og skrive på den andre 
siden i kortet hvilke gaver Gud har gitt barnet.  Samle sammen kortene som en hjelp til 
arbeide med å finne barnas gaver og evner. Bare husk at det kan være mange gaver og 
evner dere ennå ikke har funnet. Menighetsfellesskapet kan hjelpe dem å finne disse 
skattene.   
 
Lag en liste i gruppen over noen av gavene barna i menigheten har, og lag så en liste 
over måter menigheten kan hjelpe barna å bruke og utvikle disse gavene: Musikk, sang, 
talegaver, kunst, kreativitet, bønn, hjelpsomhet, oppmuntring, teknisk kunnskap etc. 
 
Hvordan vil du veilede og støtte dem når de bruker gavene, slik at de føler seg trygge 
og komfortable når deltar. 
 
Hvordan vil du involvere barna og deres gudgitte gaver i gudstjenesten denne uken? 
 
Be sammen om mulighetene og utfordringene som har kommet fram i samtalen.  
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