
Lær den unge veien han skal gå, så 

forlater han den ikke når han blir  

gammel (Ordsp 22,6). 
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Hvordan støtter du de unge i menigheten i å 

lære å følge Jesus? 

Vi vil hjelpe og støtte deg mens du 

lærer hvordan man følger Jesus i 

hverdagen
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Løfte 9: Å fremme barnas åndelig utvikling 
 
Lær den unge veien han skal gå, så forlater han den ikke når han blir gammel (Ordsp 22,6) 
 
Tilbakeblikk: Hvordan har det gått med planene om å hjelpe barna med spørsmålene 
de har om Gud?  
 
Be om at Gud ville gi dere sin kjærlige visdom i å støtte barna i deres ulike åndelige 
reiser. 
 
Dere hjelper barna å bli disipler av Jesus når dere veileder og trener dem opp i å følge 
ham. Forsøk i gruppen å lage en definisjon av hva det vil si å «gjøre til disippel». 
 
Snakk sammen om hvordan definisjonen deres møter behovene til barna i menighe-
ten. Hvordan trener, støtter, lærer og oppmuntrer dere barna mens dere «gjør dem til 
disipler». Er det nødvendig å endre definisjonen for at den skal harmonere med kallet 
deres om å hjelpe barna til å følge Jesus? 
 
Hvordan passer definisjonen deres med tekstene i 5 Mos 6,4-9; Mark 10,14; Joh 21,15 
og Ef 6,4? 
 
Gi alle i gruppen et stort papir og tusjer og la dem tegne et kart over sin egen åndeli-
ge reise. Gi dem fem minutter. De kan gjøre det slik de selv ønsker. Be dem så tegne 
inn symboler eller navn på mennesker som har hjulpet dem og støttet dem i deres ån-
delige liv.  
 
Gå sammen to og to og del kartet deres med hverandre. Still hverandre spørsmål om 
menneskene dere har plassert på kartet. Hvem var den viktigste støttespilleren på rei-
sen? Hvordan har støttespilleren gitt ulike bidrag? Hva slag støtte mottok du som 
barn? Hvorfor trenger vi andre mennesker på denne reisen? 
 
Skriv opp navnene på alle barna som kommer i kirken på hver sine kort og del ut 
kortene i gruppa (noen får kanskje mer enn ett kort). Bruk ett minutt på å be stille for 
barnet du har fått utdelt. Tenk litt over hvor disse barna kan være i sin åndelige reise. 
Forsøk å se på barnet med Guds øyne, og be Den hellige ånd lede deg i å støtte det og 
i å skape en kjærlig menighet som aksepterer det og hjelper han eller henne i troen. 
 
Lag en liste sammen over hvordan menigheten deres helt spesifikt kan hjelpe foreld-
rene og barna deres i deres ulike åndelige reiser. Tenk på familiene og barna dere vet 
om. Om dere ikke har et disippelgjøringsprogram for barna, spør ungdomsavdelingen 
hvilke ressurser som er tilgjengelige.  
 
Hvordan støtter dere barna i menigheten mens de lærer å kjenne Jesus? 
 
Be sammen om ideer og utfordringer som har kommet frem i samtalen. 
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Vi vil hjelpe og støtte deg mens du lærer hvordan man følger Jesus i 

hverdagen

Ti løfter til barna våre! 

Illustrasjon: Lorelyn Medina / Shutterstock.com 

Tekst: Karen Holford 

Les mer på: www.sabu.no/tilofter 


