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Gud i familien 
 
1. Hvordan leve med Gud og hinanden i hjemmet – hvad enten familien består af to eller ti 
mennesker?  

• Ordet og bønnen. 
• Det relationelle er vigtigere end det materielle. 
• Kærlighed og ærligheder rimer på hinanden. 
• Vi trænger til at se Guds stærke nærvær i det almene. 

Når børnene er fløjet fra reden:  
• Søg at skabe kontakt.  
• Respekter jeres voksne børns måde at gøre det på.  
• Smerten når kontakten mellem generationerne er svag eller fraværende. 

 
2. Hvilket betydning har praksis, forbillede og ord?  

Oplæringspyramiden: 

 
3. Hvad med familieandagten – hvad enten børn og voksne har lyst eller ej?  
En rytme svarende til at børste tænder eller at spise.  
 
SAMTALE 1 

- Hvis relationerne til Gud og andre mennesker er vigtigere end de materielle 
vilkår i familien, hvilken betydning får det så for prioriteringen af tid og penge i 
vores hjem? 

- Tal om oplæringspyramiden! 
 
 
  



4. Hvordan forholde sig til de ikke-kristne påvirkninger, som børn og voksne udsættes for?  
 
Ubrugelige strategier 
1. … at isolere børnene, så de ikke møder den slags spørgsmål. 
2. … at sige til børnene, at det er i modstrid med troen at bruge sin fornuft. 
3. … at latterliggøre kristentroens modstandere eller beskylde dem for at være uhæderlige eller 

dumme.  
 
Syv relevante råd, når vi taler med børn  

1. Lyt grundigt til barnet, så du ved, hvad barnets problem reelt er. Bed evt. om uddybning med spørgsmål 
som: Hvornår kom den tanke til dig? Hvad har fået dig til at føle dét? Hvem har sagt sådan? 

2. Prøv at sætte dig mest muligt i barnets sted. Hvordan er det for barnet af have de spørgsmål eller den 
tvivl, som det giver udtryk for, og prøv at forstå, hvorfor barnet tænker, føler og vil, som det gør. 

3. Prøv at finde mest muligt positivt i barnets tanker og følelser. Påskøn, at barnet kommer frem med sine 
spørgsmål eller sin tvivl.  

4. Mød det evt. farlige og negative i barnets spørgsmål og tvivl med ærlighed, saglighed og omsorg. 
Forsøg at tage den skam fra barnet, som det muligvis bærer på. 

5. Fortæl evt. lidt om, hvordan du selv har det med nogle af de ting, I taler om. Men sig ikke for meget, for 
især mindreårige kan godt blive angste, hvis de føler, at far og mor er meget usikre. 

6. Skab så vidt mulig en tryg, åben og rolig situation omkring disse samtaler om store, tunge spørgsmål til 
den kristne tro. Især små børn har ofte mere nytte af en tryg stemning end af en flom af ord. 

7. Se i øjnene, at det både er din ret og din pligt at påvirke dine børn; men øv dig altid på at påvirke med 
respekt for barnet. Det er en livslang øvelse! 

Børn i pluralisme: http://www.kpi.dk/projekter/boern-i-pluralisme 
 
5. Hvordan tage det, hvis børnene gør oprør mod Gud, mission og kirke?  
• Sørge. 
• Tage passende ansvar og bringe det ind under nåden. 
• Se sagen fra børnenes side. 
• Forsøge at tale – ærligheden. 
• Tal mere med Gud om dine voksne børn, end du taler med dine voksne børn om Gud! 

Risiko for at tabuisere, at voksne børn forlader troen.  
 
6. Hvordan forholde sig, når børnene bliver teenagere, og de jævnaldrende har større indflydelse 
end forældrene har? 

• Det er et vilkår. 
• Vær nysgerrig på, hvorfor de tænker, tror og mener, som de gør. 
• Invitér børnenes jævnaldrende hjem. 

 
SAMTALE 2 

- Del jeres erfaringer med, at tale med børn (og børnebørn) om de ikke-kristne 
påvirkninger, de møder. 

- Hvordan taler vi med (og om) hinanden på en respektfuld måde, når nogle 
oplever, at deres voksne børn forlader troen eller ikke kommer i kristne 
sammenhænge? 


