Kristen forkynnelse for barn
Forkynnelsen for barn.
• I dag blir Gud ofte fremstilt som den snille og ufarlige
store Pappan i himmelen.
• Den maskuline side ved Gud blir nedtonet.
• Guds hellighet blir nedtonet.
• Syndens alvor blir nedtonet.
• Barna må forstå at de er syndere som trenger å motta
tilgivelse for sine synder ved troen på Jesus Kristus.
• Forkynnelsen må ta hensyn til at barn er barn og er på sitt
bestemte åndelige utviklings - og samvittighetsnivå.

Kristen forkynnelse for barn
• Barna må få et rett syn på seg selv
som syndere.
• De må få et rett syn på Gud. Bibelsk
gudsbilde.
• De må få et rett syn på Jesus
Kristus som Frelser.
• Forkynnelsen må føre barna inn i
Guds evangeliske
trygghetsunivers.
• Barna må ikke føres inn i et lovisk
angstunivers.

Kristen forkynnelse for barn
• Forkynnelsen for barn må ikke
bli allmennreligiøs eller korsløs.
• Ordet om korset må lyde for
barna!
• Uten korset, ingen kristendom.
• Uten korset, intet evangelium.
• Vi gir barnet en falsk trøst.

Kristen forkynnelse for barn
• Evangelisk trygghetsunivers. • Barnet skal få hvile i det

fullbrakte frelsesverket.
• Barnet skal med full visshet få
vite at den som kommer til
Jesus, blir tatt imot.
• Barnedåpen – en dåp til Jesus.
• Jesus passer på barnet.
• Barnet skal få lov til å komme til
Jesus i bønn og påkallelse.
• Bønn til Jesus med tillit.

Kristen forkynnelse for barn
• Lovisk angstunivers

• Klar og tydelig bibelsk veiledning, men i en
hard og ukjærlig ånd, er en drepende fare for
barnas trosliv og mentale utvikling.
• Barna kan utvikle en falsk forståelse av Gud.
• Gud kan oppleves som bare streng og full av
krav.
• Evangeliet blir skjult for hjertet og barnet vil
bevisst og ubevisst prøve å tilfredsstille Gud
med «å-være-så- god-jeg-kan-kristen»
• Dette leder ubønnhørlig til enten en
grunnleggende ubibelsk lovisk-religiøs
tankegang hos barnet, eller til at det forkaster
hele kristentroen så snart det har forlatt
foreldrehjemmet.

Forkynnelse for barn
Oppdragelseskristendom

Vekkelseskristendom

• Positiv sett:

• Ved å oppdra barnet i kristen tro og liv, vil Den Hellige Ånd
overbevise barnet om synd, rettferdighet og dom.

• Vi skal oppdra til kristen tro.
• Vi skal lære rett lære
• Oppdrageransvaret
• En fare:
 Barnet kan tro at så sant det har de rette meningene og lærer
dogmatisk riktig om Jesus Kristus, så er det et Guds barn.
 Barnet kan bygge på feil grunnvoll.
 Troen kan bli en forstands- eller føleleses-sak.

• «Barnetro» blir «voksentro»
• Barnet vil utvikle syndserkjennelse!
• Barnet blir vakt.
• HVA GJØR DU DA?????
• Du skal gjøre en ting!!! Forkynne barnet evangeliet om Jesus
alene så det forstår at troen alene på Ham alene, gir evig liv!
• Barnet har opplevd vekkelse og frigjørelse!

 Troen blir selvsagt.

• Barnet bringes til ro ved å tro at Jesus døde og oppstod for
det!

• Den rette læren skal føre til bevisst samfunn med den rette
personen, Jesus Kristus!

• En fare. Usikkerhetsforkynnelse. Finne balansen mellom
frelsesvisshet og den hellige uro

• Barnet må få møte Jesus personlig

Hvordan hjelpe våre barn i hjem og skole slik at de blir frelst?
• Du må ha god kontakt med dine barn og overøse dem med kjærlighet
og omsorg.
• Det krever mye tid.
• Tid i både kvalitet og kvantitet.
• Dersom du har åndelig omsorg for dine barn, vil du bli til hjelp for
dem.

Hvordan hjelpe våre barn i hjem og skole slik at de blir frelst?
• Vi må stole på Den Hellige Ånd i vår oppdragelse og forkynnelse for
barn!
• Den Hellige Ånd er den største av alle pedagoger.
• Den Hellige Ånd anvender Guds Ord til lov og evangelium alt etter
som den enkelte trenger det. (fritt gjengitt etter Olav Valen-Sendstad).

Kristen forkynnelse
• Leve godt med Gud i en glad tro
(C.O. Rosenius).
• Plei ditt eget Gudsliv.
• Stå fast på Guds Ord.
• Ordet vender ikke tomt tilbake.
• Ta enhver tanke til fange i
lydighet mot Kristus!
• Etterfølg Jesus Kristus.
•
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