LØFTE 7

Ti løfter til barna våre!

For så høyt har Gud elsket verden at
han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver
den som tror på ham, ikke skal gå fortapt,
men ha evig liv (Joh 3,16).

Forskning antyder at barnetroen former deg for livet.
Hva vil dere gjøre for at barnas tro skal bli en
positiv og bærekraftig ressurs for dem?
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LØFTE 7

Ti løfter til barna våre!

Løfte 7: Å bringe barna våre til Jesus
For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham,
ikke skal gå fortapt, men ha evig liv (Joh 3,16).
Tilbakeblikk: Hvordan har det gått med forsettet om å feire barnas gaver og involvere dem i menighetslivet?
Be om at Gud vil hjelpe dere å dele evangeliet med barna i menigheten. Be også om at
dere må forstå hvor viktig det er at barna i menigheten virkelig forstår evangeliet.
Gå sammen to og to og fortell hverandre hvordan dere lærte om
• Jesu kjærlighet.
• At Jesus døde for oss.
• Hvordan Jesus tilgir deg.
• Jesu fremtidsplaner for barna sine.
I lys av den samtalen dere nettopp hadde, hvordan kan barna lære om disse temaene
andre steder enn i sabbatskolen?
Hvilke muligheter benytter menigheten for å hjelpe barna å lære gjennom sine ulike
lærings-stiler: verbalt (skrevet og talte ord); bilder; liknelser, hands-on involvering av
sansene; fysisk bevegelse etc. Det er bare 30 % av barna som foretrekker den verbale
læringsstilen som brukes det meste av tiden i de fleste menigheter.
Hvordan lærer barna om disse temaene i hverdagen, hver uke som en del av menighetsfellesskapet?
Ville det vært mulig å planlegge møter eller interaktive aktiviteter som ville hjelpe
barna å forstå disse temaene som er så sentrale i vår kristentro?
Hvordan kan vi støtte foreldrene i å dele sin tro med barna sine? Dette er spesielt utfordrende for de som ikke selv opplevde familieandakter som barn.
Undersøk hvilke ulike tilnærminger andre kirker benytter for å lede sine barn til Gud.
Lag så en handlingsplan for å sette noen av ideene ut i livet.
Hvordan vil dere hjelpe et barn å lære om Jesu kjærlighet denne uken?
Be sammen om ideer og utfordringer som har dukket opp i samtalen denne gangen.
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