LØFTE 8

Ti løfter til barna våre!

Dere skal søke meg, og dere skal finne
meg. Når dere søker meg av et helt hjerte, lar jeg dere finne meg, sier Herren
(Jer 29,13-14).

Hvordan vil du støtte barna i å finne nye og bedre
svar ettersom de vokser og utvikler seg?
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LØFTE 8

Ti løfter til barna våre!

Løfte 8 – Å utforske trosspørsmål sammen med barna
Dere skal søke meg, og dere skal finne meg. Når dere søker meg av et helt hjerte, lar jeg dere finne
meg, sier Herren (Jer 29,13-14).
Tilbakeblikk: Hvordan har det gått med eksperimentene i å kommunisere Guds kjærlighet til barna på mange forskjellige måter?
Be om at Gud vil hjelpe dere å støtte barna i menigheten idet de søker Gud og stiller
viktige spørsmål.
Forskning viser at barna får en mer robust tro, om de innenfor menighetens rammer
har opplevd at den har endret og utviklet seg.
I forkant av denne samlingen er det kanskje ikke så dumt å dele ut noen hvite kort
eller papirark til barna i menigheten og be dem skrive ned hvilket spørsmål de ville stilt
Gud om de kunne. Samle inn kortene og ta dem med i gruppen og del dem ut idet
dere møtes. Dette vil hjelpe gruppen å forstå hva slags spørsmål barna stiller om Gud.
Snakk sammen om hva dere tenker om spørsmålene barna har skrevet på arkene.
Husk at barna kan ha svært ulike forestillinger om Gud og at ulike ting vil være viktig
for dem. De lever også i en ganske annerledes verden enn den du opplevde da du var
barn.
Gå sammen to og to og del:
 Hvilke spørsmål hadde du til Gud da du var barn?
 Hvem eller hva hjalp deg mest på din trosreise mot å forstå mer om Gud?
 Ble alle spørsmålene dine besvart? Stiller du fremdeles spørsmål og lærer
mer om Gud?
La hvert samtale-par komme med tilbakemelding og dele noen historier med resten av
gruppen.
Lag en liste som oppsummerer hovedpoengene og temaene som har kommet frem.
• Hvorfor er det viktig for barn å stille spørsmål om Gud?
• Hva er fordelene og ulempene om barna bare blir fortalt nøyaktig hva de
skal tro eller tenke? Hvordan kan du hjelpe barna å utforske troen sin og
finne svar på noen av spørsmålene om Gud?
• Hvilke redskaper trenger barna for å lære å stole på Gud og vokse i troen
på ham?
Hvordan vil dere støtte og hjelpe barna i menigheten som søker Gud?
Be sammen over ideer og utfordringer som har kommet opp i løpet av samtalen.
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