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BARNVERKSAMHET

MED BIBELN SOM GRUND
Tröttnar du aldrig? Frågan jag fick gällde att jobba med barnverksamhet i kyrkan.
Mitt svar var, helt sanningsenligt, nej! Visst, jag kan jag bli trött på att förbereda
samlingar. Jag kan bli ledsen över att en grupp inte fungerar tillsammans. Jag kan bli
utpumpad av att försöka hitta ledare. Om jag backar ett steg från det och tittar på
den stora bilden, så kan jag inte tröttna. Varför? Därför att mitt engagemang i kyrkans
barnverksamhet motiveras inte främst av mig, av att vi måste lyckas locka barnen till
kyrkan eller av utvecklingspsykologiska teorier. Främst handlar det om
Jesus och vad han har kallat oss att göra.
TEXT: SOFIA ÖDMAN, SKATTEN-INSPIRATÖR

Jesus och vår kallelse
När Jesus ska förklara för sina lärjungar vad han har kommit till jorden för att göra, säger han
”Människosonen har inte kommit för att bli tjänad utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för
många” . Genom att ge sitt liv för vår skull betjänar Jesus oss och ger oss nytt liv. Kvällen innan
Jesus korsfästs tvättar han, som en tjänare, sina lärjungars fötter. Sedan säger han att lärjungarna
ska tjäna varandra på samma sätt som Jesus har tjänat dem. Jesus har kallat oss till att tjäna, med
honom som förebild!
Innan Jesus fyrtio dagar efter uppståndelsen lämnar jorden säger han till sina lärjungar ”Åt mig
har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem
i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem
att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar
till tidens slut.” . Denna kallelse gavs åt apostlarna och när de fått
den helige Ande som hjälpare tar de Jesus på orden och förkunnar
evangeliet med början i Jerusalem och vidare ut i världen. I
fortsättningen av Nya testamentet ser vi att kallelsen inte bara
gällde de elva apostlarna, utan var och en som tror på Herren Jesus.
Aposteln Paulus, diakonen Filippus, Paulus många medarbetare och
Människosonen har
alla församlingsledarna runt om i det romerska riket – alla berättar
inte kommit för
de det glada budskapet om Jesus som räddare och Herre. Evangeliet
att bli tjänad utan
spreds och fortsatte spridas av varje Jesuslärjunge. Så fortsätter det
för att tjäna och ge
än i dag. Var och en som följer Jesus är kallad att berätta det glada
sitt liv till lösen för
budskapet om honom för alla folk – rika och fattiga, tanzaner och
många
svenskar, vuxna och BARN! Bibeln är glasklar – budskapet om
evangeliet ska ut till alla.

Matt 20:28

Barnen behöver Jesus
Varför behöver alla få höra om Jesus? Bibeln berättar att Gud skapade
människan till sin avbild för att leva i gemenskap med honom, men
människan valde bort Gud och ville gå sin egen väg och därmed
förlorade hon gemenskapen med Gud . Det stannar dock inte där
– Gud hade en plan! Den räddningsplanen handlar om Jesus, för ”Så älskade Gud världen att han
gav den sin ende son, för att de som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv” . Detta
är fantastiska nyheter och det är dem vi är kallade att berätta om för alla – och för just oss som är
ledare i barnverksamheten handlar det om att ge Jesus till barnen, så att de får möta hans kärlek,
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leva i den räddning han ger och följa honom hela livet. Barn har ofta en naturlig öppenhet mot
Gud och i barnverksamheten kan vi hjälpa dem att ta steg för att följa Jesus.
Barnen är en del av församlingen
Jesus gick många gånger på tvärs med sin kultur. Han visade bland annat på barns värde och plats
i Guds folk, som när han tar barnen i knät, tillrättavisar sina lärjungar och säger att vi måste ta
emot Guds rike som ett barn för att komma dit . Jesus ger barnen en
självklar plats i Guds rike och bland gudsfolket. Lärjungarna kunde
tävla om vem som var störst och bäst i himmelriket, men Jesus visade
på att barn är förebilder för oss vuxna i hur de tar emot Guds rike
och Jesus visar att barnen är en del av församlingen.
Dessa ord som jag
Redan i Gamla testamentet kan vi se att barn var en del av
gemenskapen i Guds folk. Man räknade med barnen. I 5 Mosebok
står det att de ord som Mose ger från Gud till folket, dem ska barnen
lära sig, inte bara som kunskap, utan de ska leva med dem – de ska
talas om i huset, ute, när du lägger dig och när du kliver upp. Barnen
fick lära sig leva ett helgjutet liv med kärleken till Gud i centrum.
Det behöver inte betyda att barn och vuxna ska göra samma saker
eller vara på samma ställe hela tiden i församlingen, men det var
självklart att barn skulle formas till lärjungar. När Jerusalems mur är
återuppbyggd under Nehemjas ledning samlas folket för att lyssna till
när prästen Esra läser ur lagen. Det står att alla i församlingen, män,
kvinnor och de som var mogna att lyssna, skulle vara med. Visst var
en del barn mogna att lyssna? Barnen räknades med i församlingen!

i dag ger dig skall
du lägga på hjärtat.
Du skall inpränta
dem i dina barn och
tala om dem när du
sitter i ditt hus och
när du är ute och
går, när du lägger dig
och när du stiger
upp.

5 Mos 6:6-7

I breven i Nya testamentet ger Paulus råd till barnen om att lyda sina föräldrar och lyssna till dem.
Hur kunde Paulus ge dem dessa råd om det inte räknades med att barnen skulle få höra breven?
Paulus talar till barnen och ger dem ansvar, i familjen, men därmed också i församlingen!
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Vi behöver i kyrkan bygga en verksamhet som hjälper alla att lära känna Jesus och växa i relation
till honom. Ibland innebär det att vi delar upp oss i olika åldersgrupper, ibland att vi är tillsammans
allihop. Bibeln säger inte hur vi praktiskt ska lösa vår verksamhet, men den klargör att barnen är en
del av församlingen och ska få undervisning och vägledning till ett liv i Jesu efterföljd. Barnen är
inte morgondagens församling eller ledare, de är dagens församling och ledare tillsammans med alla
andra. Vi är alla lika viktiga i församlingen!
Barnen behöver en grund att bygga vidare på
Jesus säger att vi måste bli som barn för att komma in i Guds rike och framhåller barnen som
förebilder – kanske för deras spontanitet, totala tillit, ärlighet, m.m. Barn är lärjungar, precis som
vuxna kan vara. Och lärjungar behöver få växa. Ett ordspråk säger ”Led den unge in på den väg
han bör gå, så följer han den även som gammal”. Vi kan inte bara säga att barn är en självklar del
av församlingen och stanna där. Alla lärjungar behöver få näring. I barnverksamheten kan vi genom
Bibelns berättelser, genom bön och genom samtal och eftertanke med barnen få växa tillsammans.
Varken ledare eller barn kan ge själva växten, men vi kan, likt en bonde, plöja, förbereda marken,
vattna och sedan vänta på att Gud ger växten. Vi får be för barnen med Paulus ord ”Vår bön är
att ni skall fyllas av kunskap om Guds vilja, med all andlig vishet
och insikt, så att ni kan leva värdigt Herren och på allt sätt behaga
Led den unge in på
honom med alla slags goda gärningar när ni bär frukt och växer
den väg han bör gå,
till i kunskapen om Gud.” Det är slående, om man läser breven i
så följer han den
Nya testamentet, hur mycket de handlar om att de som tagit emot
även som gammal
Jesus ska kunna formas och växa som hans lärjungar. Paulus ber,
undervisar, tillrättavisar och uppmuntrar. Det får vi också göra i
Ords 22:6
barnverksamheten, tillsammans med barnen!
Enda gången som barn citeras i evangelierna är när Jesus har ridit in i
Jerusalem, folket har hyllat honom med hosiannarop, Jesus har rensat
templet och botat blinda och lytta. Till översteprästernas förtret
fortsätter barnen sjunga ”Hosianna, Davids son”, mitt i allt tumult.
När de vuxna tystnat fortsatte barnen. I barnverksamheten är vi kallade att gå med barnen till Jesus
och göra dem till lärjungar, så att de som vuxna inte slutar, utan fortsätter att sjunga ”Hosianna,
Davids son!”.

