HVA VI SKAL FÅ GJØRE
• HUSANDAKTEN
• Del Guds Ord i hjemmet
• Les fra Bibelen,
Barnebibel, andaktsbok
• Fader Vår
• Fri bønn
• Sanger, salmer
• IKKE FORSØM DENNE!
•

Bildet:
https://media.snl.no/system/images/2921/stan
dard_dusseldorfskolen1_tidemand.jpg

HVA VI MÅ GJØRE
I familier det far ber frie bønner, blir barna svært
ofte bevart som kristne!!!
Hvorfor er det slik?
Svaret er……………………..

HVA VI SKAL FÅ GJØRE?
• Reise kristne friskoler mens vi enda har tid og
mulighet!!
• Vi som voksne skal ta imot «trøkket» fra det
kristendomsfiendtlige samfunnet rundt oss.
• Vi skal ikke skyve barna framfor oss.
• Vi må kristne tanke og sinn hos barna i både
hjem og skole.
• Hjem og skole – hånd i hånd for å hjelpe barn
og unge på himmelveien

DEN KRISTNE FRISKOLEN
Guds Ord må få gjennomsyre hele virksomheten ved skolen fra
grunnlagsdokumenter, planer, styret, pedagogikken, FAUs arbeid osv.
Verdidokument for ansatte i alle stillinger.
Alle ansatte må være bekjennede kristne
Kristen virkelighetsforståelse.
Tro og fag integrert. NB! NB!
Utarbeide læremidler. NB! NB!
Fellesandakt hver mandag første time.
Andakt i klassene de andre dagene.
Kristendomsundervisning.
Misjonsprosjekt.
Besøk

HVA VI SKAL FÅ GJØRE
• Vi må våge å stå fast på
Guds Ord.
• Får Satan og hans
håndlangere skremme oss
til taushet, vil vi gli inn i
åndelig frafall og taushet.
• Vi fremskynder Jesu
gjenkomst gjennom vår
vitnetjeneste.
•

Bildet:
http://farm4.staticflickr.com/3347/5732601503_c7ba05003f.jpg

HVA VI MÅ GJØRE
• Vil du beholde din tro på
Jesus, må du gi den videre
(John Wesley).
• Vennskapsevangelisering.
• Fortsett å vær et vitne til
tross for motstand.
Motstand er helt normalt
for en kristen.
• Vi har all grunn til å være
frimodige.
• Jesus vant og jeg har
vunnet.
•

Bildet: http://blog.febc.org/how-to-evangelize-andshare-christ-naturally/

HVA VI MÅ GJØRE
• Vi må forberede oss på hån,
spott og forfølgelse i langt
større grad enn før.
• Vi må være forberedt på
martyrium (=blodvitne)
• Vi skal ikke søke martyriet,
men være forberedt på det.
• Jesus Kristus vil gå med oss
inn i ildovnen
• En kristen er aldri alene selv
om det kan oppleves slik.
•

Bildet:
http://www.jpost.com/HttpHandlers/ShowImage.as
hx?id=269102&h=530&w=758

HVA VI MÅ GJØRE
• Den Hellige Ånd vil gi oss de ordene vi trenger
å forsvare oss med.
• Men når de fører dere fram i synagogene og
for øvrigheter og myndigheter, så vær ikke
bekymret for hvordan eller hva dere skal
forsvare dere med, eller hva dere skal si. For
Den Hellige Ånd skal lære dere i samme stund
hva som er rett å si.
Luk 12,11-12

HVA VI MÅ GJØRE
• For den som skammer
seg over meg og mine
ord i denne utro og
syndige slekt, ham skal
også Menneskesønnen
skamme seg ved når
han kommer i sin Fars
herlighet med de hellige
engler.
Mark 8,38

• Vi må frykte den
åndelige feigheten….
• Vi må ikke skamme oss
over Jesus, for da vil
Han skamme seg over
oss.
• De feige vil gå evig
fortapt. Åpb 21,8

HVA VI MÅ GJØRE
• Da når alt dette går i oppløsning, hvor viktig er
det da at dere ferdes i hellighet og gudsfrykt,
mens dere venter på at Guds dag skal komme
og fremskynder den. Da skal himlene oppløses
i ild og himmellegemene smelte i brann. Men
vi venter etter hans løfte nye himler og en ny
jord, hvor rettferdighet bor.
2 Peters brev 3,11-13

Hva med populærkulturen?
•
•
•
•

Vi preges sterkt av den om vi vil eller ikke.
Våre barn og unge preges mye sterkere enn vi.
Hvordan forholde oss til den?
Populærkulturen er mer gjennomsyret av onde
og sataniske krefter enn vi er klar over.
• «Ta på dere Guds fulle rustning, så dere kan holde
stand mot djevelens listige angrep. For vi har ikke
kamp mot kjøtt og blod, men mot maktene, mot
myndighetene, mot verdens herskere i dette
mørket, mot ondskapens åndehær i
himmelrommet.» Ef 6,12

