
4. Opdragelse af børn i hjemmet 
Bibelens syn: 

1. fastlægger at børn og voksne grundlæggende er lige værdifulde. 
2. giver et realistisk syn på børn, der hverken er overdrevent positivt eller overdrevent negativt. 
3. når vi opdrager børn på en god måde, er vi med til at opretholde verden efter Guds vilje og 

udvikle børnene til ansvarlige og selvstændige voksne, når den tid kommer. 

Uanset om børn bor sammen med deres familie eller et andet sted, så er deres største behov 
ubetinget kærlighed. Altså en kærlighed, der ikke er betinget af, hvad barnet gør, men hvad det er: 
nemlig et barn, en Guds gave. Når dette er slået fast, skal det også pointeres, at denne ubetingede 
kærlighed altid må være kombineret med tydelige og rimelige regler, fasthed og konsekvens. 

Jeg har ofte hørt folk sige, at moderen er hjemmets hjerte og faderen er familiens hoved. Der er 
noget rigtigt i dette udsagn, for uden moderens kærlighed til de små og til ægtefællen vil familien 
ikke kunne trives. Men selvfølgelig kan og skal en mor bruge det hoved, som Gud har givet hende.  

Omvendt må faderen også af hjertet elske sin familie. Det er dog faderens ansvar at vise dem den 
vej, de sammen skal gå. Hvis faderen derfor ikke bruger hovedet og tænker på, hvad der er bedst 
for det enkelte familiemedlem, kan det ende helt galt. 



 

Lad os følges denne vej! 

Voksne har ligesom børn behov for at blive set og påskønnet. Det er nemlig med til at udvikle os. 
Denne udvikling begynder mange år, før børn kommer i skole, fordi børn er født nysgerrige og 
allerede som små elsker at stille spørgsmål ved alt muligt. Dette er børns måde at lære på.  

Små børn kan spørge om mange ting, f.eks.:                                                                                                 

 ”Hvor kommer regnen fra?”                                                                                                           

 “Hvorfor er min hud sort?” 

 ”Hvorfor bliver det mørkt om natten?” 

Hvis barnets mor og far bare bliver vrede og irriterede over de mange spørgsmål og ikke gider give 
barnet et svar, der passer til dets alder, lærer barnet, at det er forkert at være nysgerrig og 
videbegærlig. Barnet kan derved miste lysten til at lære. Et nysgerrigt barn, hvis spørgsmål bliver 
besvaret på en god måde, udvikler sig meget bedre og får lyst til at lære endnu mere. Dette barn vil 
glæde sig til sin første skoledag.  

 


