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Barn	  och	  vuxenhet	  i	  Bibeln	  
Berättelsen	  om	  den	  12-‐årige	  Jesus	  i	  templet	  i	  Luk	  2,	  är	  en	  av	  de	  få	  glimtarna	  vi	  får	  av	  Jesu	  barndom	  i	  
NT.	  Den	  påminner	  oss	  om	  ett	  faktum:	  Jesus	  har	  varit	  barn	  och	  genomgått	  alla	  de	  åldersfaser	  som	  
Magnus	  Sternegård	  berättade	  om	  i	  sin	  föredragning	  på	  förmiddagen.	  Han	  har	  levt	  med	  småsyskon,	  

han	  har	  varit	  tonåring	  med	  allt	  vad	  det	  innebär.	  Jesus	  har	  varit	  där	  också.	  

Jesu	  föräldrar	  upptäcker	  att	  Jesus	  inte	  är	  med	  på	  vandringen	  tillbaka	  och	  börjar	  leta	  efter	  honom.	  
Lukas	  berättar:	  

Efter	  tre	  dagar	  fann	  de	  honom	  i	  templet,	  där	  han	  satt	  mitt	  bland	  lärarna	  och	  lyssnade	  och	  ställde	  
frågor.	  47Alla	  som	  hörde	  honom	  häpnade	  över	  hans	  förstånd	  och	  de	  svar	  han	  gav…	  

Sedan följde han med dem ner till Nasaret, och han lydde dem i allt. Hans mor bevarade allt detta i 
sitt hjärta. 52Och Jesus blev äldre och visare och vann Guds och människors välbehag.	  

Det	  framhålls	  att	  barnet	  Jesus	  växer	  och	  blir	  visare,	  för	  varje	  dag.	  Jesus	  är	  inte	  fix	  och	  färdig	  med	  en	  
gång,	  han	  utvecklas	  som	  alla	  människor.	  Det	  finns	  en	  betoning	  av	  växt	  i	  Bibeln	  som	  NFU	  tagit	  fasta	  
på.	  Det	  som	  lever	  växer	  och	  mognar.	  Till	  korintierna	  skriver	  Paulus:	  ”Var	  inte	  barn	  till	  förståndet”...	  

och	  vidare	  jämför	  han	  sig	  själv	  som	  barn	  och	  vuxen	  på	  ett	  sätt	  som	  visar	  att	  det	  är	  naturligt	  att	  lägga	  
bort	  det	  barnsliga	  (”När	  jag	  var	  barn…Sen	  jag	  blivit	  vuxen”,	  1	  Kor	  13)	  

Dessutom:	  att	  vara	  gammal	  anses	  inte	  negativt	  i	  Bibeln.	  Mose	  är	  det	  klassiska	  exemplet	  på	  hur	  en	  
människa	  får	  verkligt	  stor	  betydelse	  först	  vid	  80	  (När	  han	  var	  40	  gjorde	  han	  istället	  bort	  sig).	  Jesus	  

framträder	  inte	  förrän	  han	  är	  runt	  30.	  Vid	  den	  tiden	  var	  man	  ur	  ett	  livsperspektiv	  rätt	  gammal	  då.	  	  

Det	  här	  ett	  viktigt	  korrektiv	  mot	  den	  åldersdiskriminering	  och	  dyrkan	  av	  ungdom	  som	  kan	  uppstå	  
även	  i	  kyrkliga	  sammanhang.	  

Låt	  ingen	  se	  ner	  på	  dig	  för	  att	  du	  är	  ung	  
Det	  finns	  två	  klassiska	  ord	  som	  framhåller	  möjligheten	  också	  för	  den	  som	  är	  ung.	  Jeremia	  invänder	  
att	  han	  är	  för	  ung	  för	  att	  vara	  profet,	  vilket	  visar	  på	  den	  allmänna	  uppfattningen	  att	  det	  var	  ett	  

problem	  att	  tala	  för	  Gud	  om	  man	  inte	  var	  tillräckligt	  mogen.	  Gud	  svarar:	  ”säg	  inte	  att	  du	  är	  för	  ung…”	  

Paulus	  skriver	  till	  sin	  yngre	  vän	  och	  kollega	  Timotheos:	  låt	  ingen	  se	  ned	  på	  dig	  för	  att	  du	  är	  ung.	  Hur	  
gammal	  var	  han?	  Det	  vet	  vi	  inte,	  men	  tillräckligt	  ung	  för	  att	  det	  skulle	  kunna	  bli	  ett	  problem	  för	  

honom	  som	  ledare,	  bland	  äldre	  människor.	  I	  uppmaningen	  till	  Timotheos	  ligger	  också	  en	  indirekt	  
uppmaning	  till	  oss	  som	  inte	  längre	  är	  unga:	  se	  inte	  ned	  på	  den	  som	  är	  ung.	  Här	  ligger	  vår	  stora	  
utmaning!	  



Barnens	  plats	  i	  Guds	  rike	  
Jesus	  förstärker	  den	  tanken	  ytterligare	  genom	  att	  framhålla	  barnens	  plats	  i	  Guds	  rike.	  Inte	  som	  
gulliga	  och	  roliga	  utsmyckningar	  i	  gudstjänsten,	  utan	  som	  vägvisare	  till	  Guds	  rike.	  Om	  ni	  inte	  

omvänder	  er	  och	  blir	  som	  barnen	  kommer	  ni	  inte	  in	  i	  Guds	  rike.	  Vi	  ska	  inte	  utnyttja	  barnen	  utan	  lära	  
av	  dem.	  

-‐Men	  handlar	  inte	  den	  texten	  om	  hur	  vi	  som	  vuxna	  ska	  förhålla	  oss	  till	  barn,	  snarare	  än	  ett	  ungt	  
perspektiv?	  	  

Både	  ock,	  skulle	  jag	  säga.	  För	  Jesus	  visar	  just	  på	  barnen	  som	  vägvisare.	  Vi	  kan	  inte	  tänka	  församling	  

utan	  att	  tänka	  på	  barnen.	  Då	  förminskar	  vi	  Guds	  rike.	  I	  värsta	  fall	  utestänger	  vi	  oss	  själva	  från	  Guds	  
rike.	  

Vari	  ligger	  det	  föredömliga	  med	  barn?	  
Samtidigt:	  vad	  är	  det	  i	  barnen	  som	  Jesus	  framställer	  som	  föredömligt?	  Det	  handlar	  alltså	  inte	  om	  att	  
sluta	  utvecklas	  och	  regrediera	  till	  ett	  barnsligare	  sätt	  att	  vara	  människa.	  Det	  finns	  en	  naivitet	  vi	  ska	  

växa	  ifrån	  (1	  Kor	  13).	  

Jag	  såg	  ett	  4-‐5åringt	  barn	  på	  tunnelbanan	  i	  morse.	  Glad	  och	  dansande	  ena	  stunden.	  2	  minuter	  
senare	  ”Jag	  har	  inget	  att	  göra”.	  Barn	  kan	  ha	  massor	  av	  energi	  ena	  stunden	  –	  kraftlösa	  den	  andra.	  
Tålamod	  och	  uthållighet	  är	  något	  vi	  mognar	  till.	  Där	  är	  inte	  barnen	  självklara	  föredömen.	  

Den	  som	  vill	  avfärda	  NFU	  kan	  förstås	  använda	  argumentet	  att	  detta	  är	  typiska	  vuxenkonstruktioner	  

som	  Jesus	  vänder	  sig	  emot.	  Låt	  oss	  istället	  vara	  som	  barnen	  och	  leka	  fram	  församlingsutveckling.	  
Tanken	  är	  nog	  inte	  så	  dum	  och	  ryms	  definitivt	  i	  en	  NFU-‐process.	  Men	  det	  är	  att	  göra	  det	  väldigt	  
enkelt	  för	  sig	  och	  dessutom	  att	  förneka	  Guds	  skapelse	  att	  säga	  att	  vi	  ska	  sluta	  använda	  ett	  moget	  

tänkande	  om	  vi	  vill	  följa	  Jesus.	  Återigen:	  var	  inte	  barn	  till	  förståndet.	  

• Det	  är	  inte	  heller	  så	  att	  alla	  barn	  bara	  gör	  goda	  saker.	  En	  sådan	  uppfattning	  är	  definitivt	  naiv.	  
Vi	  vuxna	  är	  skyldiga	  till	  mycket	  av	  det	  negativa	  som	  barn	  gör,	  men	  de	  gör	  det,	  ibland	  mycket	  
hängivet.	  	  

	  
• Kanske	  är	  det	  barnets	  ödmjukhet	  som	  Jesus	  syftar	  på?	  Det	  finns	  säkert	  ödmjuka	  barn	  men	  

det	  är	  verkligen	  ingen	  självklarhet.	  

	  
• Är	  det	  att	  vi	  ska	  Bejaka	  alla	  delar	  av	  oss	  själva	  (även	  barnet)?	  Kanske	  det,	  men	  Jesus	  säger	  

inte	  att	  vi	  ska	  bejaka	  något	  utan	  omvända	  oss	  och	  bli	  som	  barnen.	  	  

Det	  finns	  i	  så	  fall	  andra	  och	  bättre	  tolkningar	  

• Barnets	  tillit	  och/eller	  beroende	  (den	  andra	  naiviteten)	  

• Närheten	  till	  Gud	  (Guds	  försprång)	  
• Restaurering	  (född	  på	  nytt)	  



Tre	  barnsliga	  egenskaper	  i	  FU	  
Jag	  vill	  pröva	  en	  tolkning	  som	  delvis	  ligger	  i	  de	  ovanstående	  alternativen:	  Öppenhet	  för	  det	  
”omöjliga”,	  viljan	  att	  bli	  handledd	  och	  längtan	  efter	  att	  växa	  	  

1. Barn	  förstår	  inte	  att	  vissa	  saker	  inte	  går.	  

Linda	  Axelsson,	  pastor	  i	  SB/GF,	  hade	  vid	  20	  års	  ålder	  varit	  med	  och	  grundat	  församlingar.	  Hur	  kunde	  

ni	  göra	  det,	  frågade	  jag.	  Vi	  var	  för	  unga	  för	  att	  förstå	  att	  det	  inte	  går,	  var	  hennes	  svar.	  Det	  var	  ett	  
barn	  som	  kom	  med	  de	  5	  bröden	  som	  Jesus	  välsignar	  och	  låter	  bli	  mat	  till	  flera	  1000.	  Det	  är	  klart	  att	  
det	  inte	  går	  –	  men	  det	  gick.	  Det	  finns	  något	  gudomligt	  gott	  i	  varje	  kristen	  gemenskap,	  som	  Gud	  kan	  

välsigna.	  	  

Det	  finns	  en	  barnslig	  tro	  som	  är	  nödvändig	  för	  att	  en	  församling	  ska	  kunna	  hoppas	  på	  förändring	  och	  
växt.	  Den	  behöver	  vi	  uppmuntra.	  Realism	  är	  viktigt,	  men	  det	  ska	  vara	  en	  trosviss,	  barnslig	  realism	  där	  
det	  möjliga	  är	  en	  större	  värld	  än	  för	  oss	  vuxna.	  

Som	  handledare	  behöver	  vi	  hjälpa	  församlingen	  att	  vara	  realistisk	  (ni	  är	  bara	  20	  aktiva)	  men	  lika	  

mycket	  att	  tro	  på	  Guds	  möjligheter;	  att	  Gud	  kan	  göra	  något	  stort	  av	  det	  lilla	  vi	  har.	  

2. Barnen	  tar	  emot	  hjälp	  av	  andra.	  

Barn	  kommer	  visserligen	  till	  stadiet	  ”kan	  själv”	  men	  det	  finns	  också	  en	  grundlägga	  acceptans	  av	  att	  bli	  
hjälpt	  och	  få	  handledning	  av	  andra.	  	  

Det	  finns	  ingen	  skam	  i	  att	  inte	  klara	  sig	  själv.	  De	  tar	  gärna	  din	  hand	  för	  att	  bli	  ledd,	  handledd.	  Syftet	  är	  
inte	  att	  bli	  negativt	  beroende	  utan	  att	  klara	  fler	  och	  fler	  saker	  själva.	  Men	  både	  för	  individer	  och	  

gemenskaper	  tror	  jag	  det	  är	  grundläggande	  att	  inte	  växa	  ifrån	  behovet	  av	  att	  kunna	  ta	  emot	  hjälp	  
utifrån.	  I	  boken	  ”Växande	  församlingar”	  visade	  det	  sig	  att	  detta	  var	  ett	  genomgående	  drag	  i	  de	  
församlingar	  som	  växte;	  de	  sökte	  stöd	  utifrån.	  

3. Barn	  vill	  växa.	  De	  vill	  förändras;	  de	  längtar	  efter	  att	  kunna	  mera.	  Tänk	  att	  kunna!	  

Visserligen	  säger	  Pippi,	  Tommy	  och	  Annika	  att	  det	  verkar	  jättetråkigt	  att	  bli	  vuxen.	  De	  äter	  för	  att	  

slippa	  det	  krumelurpiller	  (”Fina	  lilla	  krumelur,	  jag	  vill	  inte	  bliva	  stur”).	  Men	  det	  finns	  också	  hos	  barn	  
en	  grundläggande	  och	  stark	  längtan	  efter	  att	  växa	  och	  bli	  stor.	  Barn	  visar	  oss	  att	  den	  längtan	  är	  
naturlig	  och	  viktig	  för	  att	  livet	  ska	  gå	  vidare.	  Det	  är	  vi	  som	  passerat	  46	  som	  tydligast	  känner:	  nej,	  nu	  är	  

det	  bra.	  Nu	  räcker	  det.	  	  

SMK	  hade	  för	  några	  år	  sen	  en	  devis	  och	  kampanj	  som	  hette	  ”Vi	  vill	  växa”.	  Jag	  gillar	  den	  hållningen,	  
som	  är	  både	  lite	  kaxig	  och	  samtidigt	  ger	  uttryck	  för	  att	  vi	  vill	  komma	  vidare.	  

Jesu	  förhållningssätt	  till	  barnen	  
Men	  i	  Jesu	  ord	  ligger	  också	  ett	  förhållningssätt	  till	  barnen	  som	  måste	  vara	  vägledande	  för	  
församlingen	  och	  församlingsutveckling.	  Här	  räcker	  det	  inte	  att	  fråga	  20-‐åringar.	  De	  är	  ofta	  ganska	  

ointresserade	  av	  barn.	  De	  har	  nyligen	  lämnat	  det	  stadiet	  och	  avser	  (oftast)	  inte	  att	  skaffa	  några	  barn	  
på	  ett	  tag.	  	  

Istället	  är	  det	  föräldrar	  och	  far-‐	  och	  morföräldrar	  som	  hjälper	  oss	  med	  detta	  perspektiv.	  I	  bästa	  fall.	  



Återigen:	  ska	  församlingen	  gestalta	  Guds	  rike	  och	  Jesu	  ord	  måste	  vi	  inbegripa	  barnen	  och	  deras	  plats.	  	  

Barn	  hjälper	  oss	  också	  att	  tagga	  ner;	  lite	  lägre	  tempo;	  positiva	  begränsningar.	  Gå	  inte	  fortare	  än	  att	  

barnen	  hinner	  med.	  Missionär	  Ulrika	  Ernvik	  berättade	  för	  mig	  om	  skillnaden	  mellan	  att	  ha	  två	  eller	  
fyra	  barn.	  När	  man	  har	  två	  kan	  man	  i	  någon	  mån	  fortsätta	  att	  leva	  som	  om	  man	  inga	  hade.	  Men	  med	  
fyra	  är	  det	  över	  huvud	  taget	  ingen	  idé	  att	  springa	  efter	  bussen.	  Avslppnande.	  

Barnen	  fick	  t	  o	  m	  Jesus	  att	  ändra	  sitt	  program.	  Att	  ta	  emot	  barnen	  och	  välsigna	  dem	  var	  viktigare	  än	  

att	  fortsätta	  predika.	  Barnen	  prioriterades	  före	  de	  vuxna.	  Hur	  påverkar	  Jesu	  förhållningssätt	  hur	  vi	  
tänker	  församling	  och	  verksamhet?	  

Till	  synes	  små	  attityder	  kan	  vara	  viktiga.	  I	  vår	  familj	  brukar	  vi	  berätta	  om	  en	  händelse	  när	  min	  bror	  
som	  då	  kanske	  var	  5-‐6	  år	  hade	  varit	  med	  min	  mor	  och	  far	  på	  ett	  möte	  med	  pastor	  Jack-‐Tommy	  

Ardenfors.	  De	  hade	  efter	  mötet	  hälsat	  på	  honom	  och	  Ardenfors	  klappade	  min	  bror	  på	  huvudet	  och	  
sa:	  ”Det	  var	  roligt	  att	  du	  var	  här”.	  Efteråt	  sa	  Tomas:	  ”Han	  tyckte	  att	  det	  var	  roligt	  att	  jag	  var	  där”.	  Det	  
blev	  hans	  bestående	  intryck.	  Och	  så	  viktigt.	  

När	  vi	  tänker	  på	  de	  åtta	  särdragen	  i	  församlingen	  är	  barnen	  ett	  viktigt	  mått;	  funktionella	  strukturer	  

som	  är	  bra	  för	  barn…gudstjänst	  som	  är	  inspirerande	  för	  barn	  och	  unga;	  o	  s	  v.	  

Att	  bevara	  sin	  fräschör	  
Inför	  förberedelsen	  av	  predikan	  föreslog	  gudstjänstledaren	  att	  man	  också	  kunde	  belysa	  följande	  
frågeställning	  

-Hur bevaras man ”ung, fräsch och nytänkande” i sin tro och sitt sinne hela livet. Ja, det är nog en 
fråga som kräver en egen predikan. Men jag vill ge några tankar som framför allt handlar om att det 
kan ske i hur jag förhåller mig till barn och unga.	  

För	  det	  första:	  Förneka	  inte	  din	  ålder	  och	  försök	  inte	  spela	  ung.	  Det	  håller	  ändå	  inte.	  Var	  den	  du	  är	  
och	  var	  glad	  för	  de	  erfarenheter	  du	  har.	  Din	  ålder	  är	  precis	  lika	  viktig	  som	  någon	  annan.	  Din	  bästa	  tid	  

är	  alltid	  NU.	  

• Var	  nyfiken	  och	  beredd	  att	  lära	  nytt,	  upptäcka	  nya	  saker.	  Upphör	  inte	  att	  förundras	  över	  
livet.	  Motverka	  cynism,	  att	  bli	  blasé.	  Det	  finns	  alltid	  något	  nytt	  att	  lära	  
	  

• Var	  försiktig	  med	  uttryck	  som	  ”När	  jag	  var	  ung…”	  och	  ”Det	  var	  bättre	  förr”.	  Jämförelsen	  är	  
ofta	  inte	  konstruktiv	  och	  det	  var	  mycket	  som	  var	  sämre	  förr.	  
	  

• Först	  och	  främst:	  Lyssna,	  utan	  att	  associera	  och	  börja	  glida	  över	  till	  ditt	  eget.	  Ett	  genuint	  
intresse	  kan	  vara	  det	  bästa	  du	  kan	  ge	  unga	  människor.	  Och	  hålla	  dig	  ”fräsch	  och	  nytänkande”	  
	  

	  


