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Søndagsskolen Norges oppdrag
Søndagsskolen Norges visjon
Søndagsskolen Norges visjon er: Jesus til barna
Visjonen motiverer organisasjonens frivillige og ansatte i høy grad, og mange framhever som positivt
at den er tydelig (Omdømmeanalysen 2018).
Søndagsskolens frivillige og ansatte bidrar til å virkeliggjøre visjonen når vi formidler
bibelfortellingene og legger til rette for at barna kan være i relasjon til Gud og vokse i tro på ham.
Samtidig har vi nokså ulike forståelser av hvordan dette best kan skje.
I 2018 hadde et flertall av de frivillige en forståelse av visjonen som langt på vei samsvarer med et
formidlingsbasert læringssyn, hvor den voksne i stor grad er formidler og avsender av et gitt
budskap, mens barna har en mer passiv og mottakende rolle. En god del av de øvrige respondentene
knyttet refleksjonene rundt visjonen opp mot forholdet Jesus hadde til barna – eller opp mot fokuset
på «alle barn».
I læringssynene som kommer til uttrykk gjennom Sprell Levende (siden 2006 og enda mer siden
2012), gis det mer rom for undring og barnas egne perspektiver og erfaringer enn i et tradisjonelt,
formidlingsbasert læringssyn. Dersom læringen blir for kunnskaps- og formidlingsbasert, og
svarene i stor grad er gitte, kan dette være til hinder for at barn opplever bibelfortellingene levende
og relevante i eget liv. Å virkeliggjøre visjonen Jesus til barna kan slik sett også innebære at voksne i
større grad trer til side og legger til rette for at barna får være åpne i møte med bibelfortellingene og
åpne for hva Ånden vil si den enkelte.
Som voksne må vi også ha et kritisk blikk på de formene, mønstrene og konvensjonene som preger
menighetsfelleskapene våre. Er det rom for barna til å komme med hele seg? Møter barna en sann og
evangelisk frihet? Eller står vi som voksne på noen måte i veien for møtet mellom Jesus og barna?
Samtidig som visjonen engasjerer internt, provoserer den til dels eksternt (Omdømmeanalysen
2018). Et spørsmål er om vi i framtida heller er tjent med en visjon som i mindre grad provoserer
eksternt, samtidig som den ivaretar motivasjon internt – og gjenspeiler klarere de læringssynene som
former Sprell Levende.
(Les også om visjonen under Søndagsskolen Norges veivisere, side 20).

Søndagsskolen Norges formål
Søndagsskolen Norges overordnede mål er:
Å styrke barnas tro ved å forkynne Guds ord, og sammen med dem, bygge et kristent
fellesskap.
Å hjelpe barna til nærmere kjennskap med den treenige Gud og etterfølgelse av Jesus.
Å formidle evangeliet til alle barn i Norge.
Å kalle og utruste søndagsskoleledere.
Å fremme søndagsskolevirksomheten og trosopplæring i vårt land, ved å arbeide for at nye
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lokale søndagsskoler og barnegrupper blir opprettet, styrke de bestående, og knytte dem
nærmere sammen til større enhet og kraft i arbeidet.
Å støtte foreldre og foresatte i deres oppdrag med å hjelpe barna til nærmere kjennskap
med den treenige Gud og etterfølgelse av Jesus.
(Grunnreglene § 1.3)
Etter en prosess siden 2017 lanseres herved også en enklere formålsformulering for Søndagsskolen
Norge, som bygger på Grunnreglene § 1.3, og som er kortere å kommunisere når det er behov for
det:
Søndagsskolen Norge vil starte og styrke søndagsskoler og andre barnegrupper hvor barn blir kjent
med sentrale bibelfortellinger, gis rom for å være i relasjon til den treenige Gud og får hjelp til å
eie en bærekraftig, kristen tro.
Med bærekraftig, kristen tro menes en tro som på den ene siden er mest mulig forberedt på de
utfordringene en selv kommer til å møte i livet og hjelper en å mestre det – og på den andre siden en
tro som hjelper en å se seg selv som del av den store sammenhengen, med ansvar for å leve på en
bærekraftig måte som medforvalter av jordas miljø og ressurser. Over alt dette er det Gud selv som
bærer oss, til sist helt fram til et evig liv som han har forberedt for barna sine (Joh 3,16).
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Søndagsskolen Norges veivisere
Innledning
Søndagsskolen Norges teologiske grunnlag er uttrykt i organisasjonens grunnregler § 1.2.:
Søndagsskolen Norges virksomhet skal skje i troskap mot Bibelen, som er Guds ord, og den
evangelisk-lutherske bekjennelse.
Med den evangelisk-lutherske bekjennelse forstår vi: de tre oldkirkelige bekjennelsene, Luthers lille
katekisme og Den augsburgske bekjennelse (CA).
De tre veiviserne nedenfor bygger på dette grunnlaget. Vi vil gjennom disse veiviserne bidra til å
inspirere til en fornyelse av søndagsskolebevegelsen, i arbeidet for å fremme visjonen Jesus til barna.
En rekke dogmatiske spørsmål er ikke berørt i teksten under. Vi har valgt å konsentrere oss om
områder vi mener gir et nødvendig og spisset fokus for en kristen barneorganisasjon i møte med de
utfordringene vi står overfor i dagens samfunn.
Teksten som helhet er tenkt å være et ressursdokument for organisasjonens ledelse og for andre
interesserte. Den kan også være en ressurs i bevisstgjøring videre ut i organisasjonen (ved kurs,
inspirasjonssamlinger mm).
Til daglig kan de tre veiviserne kommuniseres alene, eller sammen med sammenfatningen ved hver
overskrift (kursiv).

Hele livet som horisont
For å utruste både frivillige og ansatte til å realisere visjonen Jesus til barna, vil vi inspirere den
enkelte til:
• dypere kjærlighet til den treenige Gud
• dypere kjærlighet til barna
• helhet i livet og tjenesten.
Forfatteren Henri Nouwen skriver at det er tre retninger vi må gi oppmerksomhet for å finne helhet,
for å kunne finne svaret på «hva det vil si å leve et liv i Jesu Kristi ånd»:
• Vi må strekke hendene ut mot vårt innerste selv.
• Vi må strekke hendene ut mot våre medmennesker.
• Vi må strekke hendene ut mot Gud.1
Inspirert av Nouwen har Søndagsskolen Norge siden 2012 oppmuntret brukerne av
læringsverktøyet Sprell Levende til å ha nettopp tre basisblikk i tjenesten (se figur under).
Vi ønsker å bygge videre på disse basisblikkene på virkeligheten og på tjenesten, og de tre veiviserne
for Søndagsskolen Norge vil være knyttet til hvert at disse tre basisblikkene.
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Vi har ikke prioritert basisblikkene i forhold til hverandre. Vi
har holdt dem fram som likeverdige og hver for seg
avgjørende viktige for den enkelte:
For å finne helhet som mennesker og nærme oss en mer felles
selvforståelse og identitet som organisasjon, vil vi søke å forstå
både mennesket og åpenbaringen, og hvordan ord og
menneske møtes.
Gjennom Jesus åpenbares sannheten (Joh 14,6). Sannheten
om Gud. Men sannheten er også sannheten om oss,
sannheten om livet vårt og sannheten om relasjonene våre. Og
sannheten setter fri (Joh 8,32).
Vi mener at ulike disipliner som psykologi, filosofi og teologi søker å beskrive det som dypest sett er
den samme virkeligheten – og mennesket som del av den. For oss som kristne vil et bibelsk
forankret menneskesyn være en rettesnor, så vi ikke ukritisk tar inn andre faglige perspektiver på
virkeligheten og mennesket. «Vi tror for å forstå» (Credo ut intelligam2 ). Vi mener også at Bibelen
beskriver mennesket i et historisk og åndelig perspektiv som ikke er umiddelbart tilgjengelig for
andre fagdisipliner.
Samtidig kan psykologien og andre fagområder positivt utfordre oss i troslivet vårt og utfordre vår
måte å praktisere teologi på. Vi mener som barneorganisasjon at det er særlig grunn til å gi
oppmerksomhet til utfordringer som støttes av et barneperspektiv, et «perspektiv nedenfra,» – og til
utfordringer som samstemmer med en bibelsk forankret forståelse av evangelisk frihet og vekst.
Selv om vi ikke har prioritert basisblikkene i forhold til hverandre, må vi velge et sted å starte.
Nouwen velger å ha fokus på det egne livet og på vår neste først fordi disse trinnene er enklest å
forstå og lettere å identifisere seg med.3 Som barneorganisasjon ser vi et særlig ansvar for å søke å
forstå barnet og starte med det. Ikke utfra en romantisk forståelse av at barnet er spesielt godt. Men
som et valg om å ta hensyn til de minste, og være barnesentrert.
Vi vil takke Geir Gundersen og Bjørg Eimstad som har vært konsulenter i prosessen fram mot
utformingen av veiviserne. Vi vil også takke åndelig veileder Magnus Malm og psykolog Sindre
Storvoll, leder av Emmaus psykologiforening, for verdifulle innspill underveis.
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Veiviser 1:

Formidle Guds kjærlighet
La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører
slike som dem.
(Mark 10,14)
Alle mennesker trenger å bli sett, omfavnet og snart også utfordret. Gud er
kjærlighet, og gjør alt dette. Vi formidler Guds kjærlighet både når vi formidler
evangeliet om Guds kjærlighet og frelse og når vi selv gir barna kjærlighet.
Dersom barnets nærmeste omsorgspersoner møter det med en kjærlighet som
bærer, får det en trygg forankring i livet, som vil prege barnets relasjoner
videre, også gudsrelasjonen. Å se barnet innebærer også å anerkjenne dets
åndelige potensialer og skape rause rom der barna kan utvikle videre sin egen
gudsrelasjon.

Barnet søker kjærligheten
De minste barnas virkelighet er en virkelighet «nedenfra». Den er aldri helt tilgjengelig for den
voksne. Men når vi som voksne fornemmer den, kan den utfordre oss på dypet.
Det nyfødte barnets eneste håp er kjærlighet. Barnet vil av seg selv prøve å knytte seg til én eller noen
få voksne, for å sikre trygghet og for å overleve.4 Barnet er helt avhengig av fysisk varme og næring –
men snart også like avhengig av å bli sett og å bli omfavnet i videre betydning.
En god kjærlighet møter barnets to grunnleggende behov: Behovet for beskyttelse og omsorg og
behovet for å utforske og mestre verden.
Barnet trenger å møte et blikk som viser det interesse og engasjement, et blikk som tar barnet på
alvor som sentrum i dets eget verden – et blikk å speile seg i.5 Barnet går til grunne om det ikke får
respons på aktiviteten sin.
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Barnets liv ligger i stor grad i den voksnes hender – barnets liv bestemmes langt på vei av kvalitetene
i den voksnes kjærlighet. En forelders hengivelse til sitt barn er på sitt beste en uselvisk og ubetinget
kjærlighet.
En kjærlighet som ser barnet som sentrum i dets eget verden, ser barnet i stor grad som subjekt, og
ikke som objekt. Filosofen Martin Buber holder fram som et ideal å kunne møte vår neste mer
som Du – ikke som en vi plasserer med fordommene våre eller objektiverer (som Han eller Hun).6
Når vi trer inn i et Jeg-Du-forhold til vår neste, dømmer vi i mindre grad den andre ut fra
utseende, egenskaper eller historie. Vi ser verden mer i lys av den andre. Og når mennesker ser
verden mer i lys av hverandre, blir vi virkelige, blir vi til. Alt virkelig liv er møte.7
Et barn som opplever god berøring, som møter et varmt blikk, som opplever å bli forstått og erfarer
at de aller nærmeste omsorgspersonene er stabile og tilgjengelige, vil som oftest oppnå en sikker
tilknytning.8 Barnet erfarer at de voksnes kjærlighet er til å stole på. Den er den første forankringen i
tilværelsen.
Med foreldre som sikre utgangspunkt viser barnet motivasjon til å utforske verden videre. Det vil
ofte vise besluttsomhet, glede, energi og flyt. Barnet er trygt nok til å investere av interessen sin i
personer og anliggender utenfor seg selv og foreldre sine.
Barnet som har oppnådd en sikker tilknytning, har en trygg forankring og de beste forutsetningene
for å vokse opp med selvaktelse. Det har de beste muligheter for å bli et i høy grad integrert og
autentisk menneske; det vil langt på vei kjenne seg selv, eie tankene sine og ha god bevissthet om
egne følelser og behov. Barnet vil kunne stå mer i seg selv og styres mer innenfra enn av ytre
forventninger og mønstre. Det å være elsket vil bli en sentral del av barnets selvforståelse og identitet.
Vi ser det som viktig for barna at identiteten så langt som mulig forankres i noe essensielt, å være
elsket. For et barn som ikke kjenner seg grunnleggende elsket, vil ytre faktorer, som andres
forventninger eller objektiveringer og det nære miljøets konvensjoner, være mer dominerende i
barnets identitetsdannelse.
Å elske barnet og å ta barnet på alvor innebærer å anerkjenne barnets følelser og å anerkjenne
hvordan det forholder seg spontant til omverdenen. De aller minste barna møter verden med tillit,
med en positiv avhengighet – mottakende, med nysgjerrighet og undring9 og, etter det vi erfarer,
også med evne til å uttrykke misnøye og klage. Det er en viktig oppgave for foreldre å bekrefte og
speile slike viktige barneegenskaper. Det er også en viktig oppgave å hjelpe barnet å gjenkjenne og
skjelne mellom ulike grunnfølelser (som glede, tristhet, interesse, sinne, frykt, skam eller
skyldfølelse) – og hjelpe dem å håndtere følelsene på en god måte, så følelsene ikke blir for store.10

Barnets naturlige åndelighet og tidlige trosutvikling
Det vesle barnet møter verden på en åpen, undrende og kreativ måte. Barnet har ikke den voksnes
erfaring å bygge på. Det kan i mindre grad plassere og systematisere gjenstander som ting blant ting.
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For at verden skal bli virkelig for barnet, må det «gå i dialog» med alt nytt det møter. 11 Det møter
hver ny ting i stor grad som et Du (jf over). Barnet leker, lytter, føler og former verden fram – gir
seg selv hen i hvert møte, enten det er med kosedyret, en blomst eller en nabogutt. Først etter hvert
kan barnet tre ut av forholdene, og forholde seg til gjenstander som ting blant ting (som Det) – og
klare å objektivere verden rundt seg, eller forstå at det selv kan bli objektivert.
Barnets relasjoner, til andre, til seg selv, til skaperverket og til Gud, er fundamentale i barnets liv. De
utgjør det innerste i selve det å være til – og de knytter barnet uløselig til virkeligheten. Forskerne
David Hay og Rebecca Nye forstår åndelighet eller spiritualitet nettopp som barnets bevissthet om
og oppmerksomhet omkring disse relasjonene.12 Når vi gir rom for spiritualitet, øker vi bevisstheten
om alle relasjonene våre og om virkeligheten selv. Dersom en del av denne virkeligheten trues,
oppleves det for barnet som en trussel mot det vi alle er en del av. Det vekkes en altruistisk impuls
hos barnet for å møte denne trusselen (en ikke-egoistisk impuls til å handle til fellesskapets beste).
Den altruistiske impulsen er dels uavhengig av barnets evne til logisk å sette seg inn i andres
perspektiver. Den gir seg av at vi har del i den samme væren. 13
Å se barnet og å elske barnet handler om å støtte barnet i dets utvikling fram mot å stå trygt i seg
selv. En sentral del av denne oppgaven er å presentere kulturen og vår egen tro for dem, så barna kan
forstå seg selv i virkeligheten og i den store, felles fortellingen. Som kristne ønsker vi å formidle hvor
vesentlig det er for oss selv at vi får tro på vår Far som skaperen vår og på Jesus Kristus som vår bror
og frelser. Vi tror at Bibelen åpenbarer for oss den høyeste kjærligheten, den dypeste virkeligheten og
den reneste sannheten. Å se barnet handler slik også om å dele av våre egne liv og av troshistorien vår
med dem. Å se barnet handler også om å legge til rette for at barna kan knytte an til
bibelfortellingene og til trosutøvelse med sine egne erfaringer, dersom de ønsker det – så de kan eie
en gudsrelasjon som bærer.

Det sårbare og objektiverte barnet
Den kjærligheten vi kan gi barna og hverandre, vil alltid være mer eller mindre ufullkommen.
Samtidig er det langt på vei slik at barnet «tror alt» (jf. 1 Kor 13,7). Og som voksne opplever vi stor
tiltro fra småbarna våre – selv om vi ikke skulle fortjene det. Dette bidrar sammen til at hvert barn
og hvert menneske er i en sårbar og utsatt posisjon.
Som foreldre må vi håndtere mange egne behov og følelser før vi kan møte barnas behov på en god
måte.14 Foreldre bringer i større eller mindre grad med seg egne problemer inn i relasjonen. Det
kan være psykiske problemer, egne, ubearbeidede erfaringer fra barndommer eller en krevende
livssituasjon. Slike problemer kan gjøre det vanskelig å gi barna den støtten de trenger.
Når egne problemer preger relasjonen til barna våre, kan vi på ulike måter komme til å skade barnets
forhold til kjærlighet.
Underskudd på bekreftelse
Dersom vårt menneskelige og legitime behov for å bli sett, tatt alvorlig og beundret ikke ble
tilfredsstilt i rette tid, vil vi kunne bære med oss et underskudd på bekreftelse. Vi vil stadig søke
steder hvor vi kan møte den dypt etterlengtede bekreftelsen.
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En forelder kan ende opp med å finne stedet å møte bekreftelsen i sitt eget, motstandsløse barn.15 Et
slikt barn vil i stor grad vokse opp som den voksnes objekt og ikke bli nok speilet til å tre fullt fram
som seg selv.
Dersom vi ikke selv har oppnådd høy grad av selvaktelse og autentisitet, vil vi oppleve det vesle
barnets behov for bekreftelse i stor grad som egoisme – som anmassende og illegitimt.16 Når barnet
ut fra seg selv gjør noe på tvers av våre voksne ønsker, vil vi i liten grad søke å forstå barnets valg. Vi
vil oppdra det til å følge våre spilleregler, lenge før det ut fra sin egen erfaring av bekreftelse og
kjærlighet har genuin glede av å ta hensyn og vise kjærlighet til andre. Barnet blir det
pliktoppfyllende, flinke og snille barnet, som har lært seg å føye de voksne – men et barn som i
mindre grad grunner i seg selv.
Tapt tillit og følelseskontakt
Dersom barnet i liten grad virkelig elskes eller ses som sentrum for sin egen virksomhet, oppnår
ikke barnet en sikker tilknytning. Slike barn kan virke tilpasningsdyktige, men har egentlig lukket
seg til for ikke å skuffes over avvisning. De har tapt tillit til omgivelsene. De har lært seg å føle
mindre og hengi seg mindre. Senere vil de trolig være de som «klarer seg selv».
Ylva Eggehorn skriver at vi nesten alle kan kjenne igjen noe av dette:
Johannes börjar hele livsberättelsen om Jesus med att säga: «Han kom till det som var hans, och
hans egna tog inte emot honom.» Något av detta kan nästen varje människa känna igen:
Att springa fram med hjärtat fullt av tillit – och mötas av likgiltighet, kyla eller hån …
… Det barn som blir avvisat, förtryckt eller kanske förlöjligat när det kommer til omvärlden med
sin stora potential av tilllit, vänder seg inåt i stället. Skammen och rädslan gör barnet till en
tilsluten lustgård …
… Kärlek blir något farligt och hotfullt, något som det är bäst att skydda sig emot.17
Det er særlig skadelig for et barn og dets tillit å møte andre som invaderer en eller går over barnets
grenser – fysisk, psykisk eller åndelig. Svært mange barn i landet vårt har slike ødeleggende
erfaringer.18 Og mange av disse vil tilhøre eller være innom søndagsskolene og barnegruppene våre.
I en større sammenheng blir også grupper av mennesker holdt nede når undertrykkelse,
urettferdighet og mangel på kjærlighet blir satt i system, blir strukturelt. Når virkelighet nedenfra
møter maktutnyttelse og urettferdighet ovenfra, blir det vanskeligere å tro på godheten.
Barnet kan miste tillit av å ikke bli møtt med kjærlighet. Samtidig speiler barna seg i foreldrene og de
voksnes egne evne til tillit. Dersom barnet opplever at de nære voksne ikke verdsetter og anerkjenner
barnets åpenhet, avhengighet og tillit, eller ikke erfarer at voksne lever i tillit eller positiv
avhengighet, vil barnet lett skyve disse egenskapene under teppet.19 Etter hvert kan de miste kontakt
med dem.
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Også sentrale grunnfølelser, som sinne eller sorg, kan barnet miste kontakt med dersom følelsene
ikke aksepteres eller speiles i oppveksten. Og barnet blir i sin tur mindre i stand til å speile samme
følelser i egne barn.
Gudsbildets psykologiske sider
Barnets tro formes av dets åndelige erfaringer og av omgivelsenes religiøse fortellinger og
praksis. Men gjennom oppveksten danner barnet seg også et indre gudsbilde, en psykologisk
representasjon av det guddommelige.20 Dette indre og psykologiske bildet av det guddommelige
formes i stor grad av de erfaringene barnet har gjort i forhold til mor og far tidlig i livet. Barnet vil,
uten å tenke over det, tillegge det guddommelige noen av de egenskapene det møter hos sine foreldre.
Måten foreldrene forholder seg til barna sine på, vil slik være med å forme barnas indre gudsbilde.
Noen barn opplever at de møter svært definerte forventninger fra foreldrene, ualminnelig høye
forventninger til hva som er riktig og gal oppførsel, eller forventninger til prestasjoner. Samtidig kan
enkelte oppleve at kjærligheten er betinget, at den er avhengig av i hvilken grad barnet oppfyller
foreldrenes forventninger. Noen barn kan kjenne at foreldrene i stor grad verdsetter utseendet
deres og det ytre, men innerst inne savner barna å bli sett og verdsatt på et dypere plan. Noen barn
opplever at foreldre er lunefulle, inkonsekvente eller psykisk ustabile. Andre får et for stort ansvar for
å ha en stabiliserende funksjon for en forelder, ja at rollene barn–forelder mer eller mindre snus på
hodet. Eller de erfarer at de har en «meglerrolle» mellom foreldre i konflikt.
I vår ettermoderne virkelighet opplever mange barn en foreldrekjærlighet som i for liten
grad utfordrer. Foreldre kan være overbeskyttende og i liten grad oppmuntre barna til å utforske eller
mestre verden selv. Andre barn kan oppleve utrygghet som følge av manglende grensesetting og
holdepunkter. Foreldre kan også i for høy grad underbygge narsissistiske selvoppfatninger i barna,
ved å la dem i høy grad oppleve seg unike eller som verdens sentrum.
I alt dette er voksne med å forme barnets forestilling om hva den høyeste kjærlighet er – hvordan
guddommen er. For mange styrkes troen på en kjærlig gud, som både ser og utfordrer. For andre
blir guddommen først og fremst krevende, overvåkende, en betinget kjærlighet. For andre blir den
sviktende, fraværende, ustabil, ikke til å stole på. For noen får den mer hjelpeløse trekk, og må
forsvares. Og for mange blir den kun bekreftende og aldri utfordrende.
Problemer kan gå i arv
For å oppsummere: Det er likheter i disse forskjellige prosessene som finner sted mellom barn og
foreldre, og i hvordan problemene lett overføres til neste generasjon, eller «går i arv»:
Mange barn er utsatte fordi de ikke møter tilstrekkelig og god nok kjærlighet. Barna vil i sin tur lett
overta eller «arve» foreldrenes forhold til kjærligheten. Barnet som mistet tillit til omgivelsene, vil
være dårligere rustet til, og kanskje ikke ønske, å hjelpe egne barn til tillit.
Barnet som ikke fikk anerkjent eller speilet tillit, positiv avhengighet eller viktige grunnfølelser i egne
foreldre, kan miste kontakt med disse egenskapene og følelsene, og vil senere i mindre grad kunne
anerkjenne det barnlige i egne barn.
Barnet som ble objektivert av en forelder med underskudd på bekreftelse, til å være den bekreftende,
vil selv få et underskudd på å bli sett og beundret for den det er. Kanskje vil det i høy grad søke
bekreftelse senere, også i egne barn.

20
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Vi mangler alle noe på å bli autentiske mennesker, som helt ut eier tankene våre, og har full kontakt
med følelsene og behovene våre. De ikke-integrerte delene av oss vil vi ofte finne igjen som ikkeintegrerte i våre egne barn.
Veien mot å hjelpe andre til autentisitet og helhet og hjelpe dem til å nærme seg dybdene i
virkeligheten og Guds kjærlighet, går gjennom å søke helhet i våre egne liv. Det kan vi gjøre
gjennom å gi verdi til vårt eget indre liv og bevare vårt eget hjerte – og gjennom å strekke hendene
mot Gud (de neste veiviserne).
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Veiviser 2:

Bevare hjertet
Bevar ditt hjerte framfor alt du bevarer, for livet går ut fra det.
(Ordpr 4,23)
Det siste mennesket vi får syn på, er gjerne oss selv. Men å ta vare på seg selv
og hjertet sitt er avgjørende viktig. Når vi utfordres på måter som er ubehagelige
for oss, av barna eller av andre, tyr vi til mer eller mindre konstruktive
mestringsstrategier. Men å se oss selv, og se at den viktigste reisen i livet er en
indre reise, hjelper oss å mestre utfordringene på en god måte, og hjelper oss å
modnes som mennesker. Når vi gir verdi til våre egne erfaringer og favner
historien vår og sårene våre, kan vi gjenkjenne barnas smerte og bli bedre
ledere og medvandrere.

Den indre reisen
Viljen vår til å sette oss inn i barnets sårbare verden, og viljen til å «strekke hendene mot vårt
innerste selv» og søke å forstå vår egen vei og historie vil endre holdningen vår til barna og endre
tjenesten vår som ansatte og frivillige i trosopplæring.
Hva vil det si å se meg selv? Hva vil det si å ta hensyn til meg selv, – i tjenesten min, eller i livet
generelt? Og enda mer grunnleggende: Hvem er jeg?
Å se meg handler for det første om å gi verdi til mitt eget indre liv.
Som kristne mener vi det er avgjørende å forstå at mennesket er en enhet av både fysisk kropp, psyke
og ånd/sjel. Men hvem er jeg selv, blant alle andre mennesker? Det er mange ting som bidrar til å
danne oss en forståelse av oss selv. Det er nærliggende å vise til utseendet vårt, egenskapene våre,
historien vår eller relasjonene til andre mennesker om vi skal prøve å si noe om hvem vi er. Samtidig
er disse størrelsene ganske foranderlige – mens det er vanskelig å definere hva som faktisk utgjør vårt
innerste selv, hva som er mer konstant og egentlig «meg». Opplevelsen av den indre skjørheten vår
og av sårbarhet kan føre oss inn i et eksistensielt ubehag, en engstelse, eller noen ganger også psykiske
lidelser.
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Når vi ser bakom alt dette foranderlige, er det i det hele tatt noe som gjenstår, som er meg? Vi kan
møte et slikt ubehagelig spørsmål gjennom ulike strategier: Vi kan prøve å fastholde oss selv
gjennom å lage oss ulike objektiveringer av oss selv. Vi kan prøve å bli som en annen, som et idol vi
søker å etterligne. Dette er ofte en del av identitetsdannelsen hos barn. Eller vi kan selv lage oss et
indre og nytt bilde/image av hvem vi vil være, lage oss et «jeg-prosjekt».21 I vår tid hjelper
teknologien oss ytterligere til å bygge fasader som del av våre jeg-prosjekter. Men dette «jeg» som vi
søker å framstå som, er egentlig ikke vårt selv. Filosofen Søren Kierkegaard kalte slike strategier
for fortvilelser: Fortvilet å ikke ville være seg selv (men en annen), eller fortvilet å ville være seg selv.22
Løsningen er for Kierkegaard en åndelig løsning, hvor vi gir slipp på disse objektiveringene av oss.
Først da kan vi finne oss selv, eller vårt selv.
Det er viktig hvordan vi forholder oss til det å være alene. Nouwen snakker om å bevege seg fra
ensomhet (loneliness) til en positiv alenehet (solitude). Fra indre rastløshet og søken etter at andre
mennesker eller ytre stimuli skal fylle våre tomrom – til en innadrettet søken og bevissthet.
En kvinne eller en mann som har utviklet hjertets alenehet, blir ikke lenger revet mellom de ulike
stimuliene i omgivelsene, men er i stand til å oppfatte og forstå denne verden fra et stille, indre
senter...
... Utviklingen av denne indre følsomheten er begynnelsen på et åndelig liv.23
I evangeliene og Ordspråkene leser vi:
Hva gagner det et menneske om det vinner hele verden, men taper sin sjel?
(Mark 8,36)
Bevar ditt hjerte framfor alt du bevarer, for livet går ut fra det.
(Ordspr 4,23)
I en verden som legger stor vekt på det ytre og det som lar seg objektivere, er det enda viktigere å gi
verdi til det indre livet – til vårt selv eller vår ånd, og se at den viktigste reisen gjennom livet er
den indre reisen.24
Viljen vår til å gi verdi til den indre reisen vår vil påvirkes av menneskesynet vårt, selvforståelsen vår
og gudsbildet vårt. Skal jeg møte meg selv som menneske med mistenksomhet eller med positiv
oppmerksomhet, eller med en blanding av disse holdningene? Vi legger til grunn at vi som
mennesker kjenner på en dragning både mot det gode og mot å gå våre egne, egoistiske veier, – vi
kjenner på en lengsel etter den høyeste kjærligheten og på en motstand mot å følge kjærlighetens vei.
Uansett er mitt selv det eneste mulige anknytningspunktet for Gud i meg som kristen, mitt eneste
mulige utgangspunkt for en relasjon med ham Det gir mulighet til å nå en større modenhet som
troende at jeg gir verdi til den indre reisen min og erfaringene mine, til mine gleder, skuffelser og
sår, og møter Gud med ærlighet og åpenhet om mitt indre liv.

21
22
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Gjestfrihet
Dersom vi strekker hendene mot vårt innerste selv, blir vi bedre i stand til å også strekke hendene ut
mot medmenneskene våre og mot barna – og se barnet. Bevegelsen fra ensomhet til en positiv
alenehet hjelper oss til å bevege oss mot større raushet og gjestfrihet.
I hjertets alenehet kan vi virkelig lytte til verdens smerte, for der kan vi gjenkjenne den, ikke som
en merkelig og fremmed smerte, men som en smerte som også er vår egen. Der kan vi se at det som
er mest universelt, samtidig er mest personlig, og at faktisk ingenting menneskelig er fremmed for
oss.25
Å se meg selv er en forutsetning for å se barnet – en forutsetning for at barna skal kunne kjenne igjen
spekteret av gode egenskaper og grunnfølelser, og speile seg i oss. Lene Lind sier:
Forutsetningen for at de voksne kan forstå og leve seg inn i barnets følelser er at de kan kjenne på
og romme tilsvarende følelser hos seg selv. De følelsene de voksne ikke selv kan merke eller
vedkjenne seg, er de ute av stand til å fornemme og/eller akseptere hos barnet.26
Når jeg gir verdi til den indre reisen min, mine egne erfaringer og snakker ærlig om livet, kan jeg bli
mer hel og autentisk, og i mindre grad overføre egne problemer til barna.
Når jeg gir verdi til den indre reisen min, kan jeg nærme meg å se barna mer slik Gud ser dem,
med en gjestfrihet som er inspirert av en guddommelig gjestfrihet. I boka Den bortkomne sønn
vender hjem identifiserer Henri Nouwen seg med både den yngste og den eldste sønnen i lignelsen
om sønnen som kom hjem. Men han identifiserer seg også med faren:
Som far må jeg våge å bære ansvaret som følger med en åndelig, voksen person og våge å stole på at
den virkelige gleden og den virkelige tilfredsstillelsen bare kan komme fra det å ønske velkommen
hjem dem som er såret på livets vei, og å elske dem med en kjærlighet som verken ber om eller
forventer noe igjen…
... Virkelig farskap er å dele enfoldigheten i Guds ikke-krevende kjærlighet.27

Å se barnet i meg
Når Jesus setter barnet i sentrum, og holder det fram som et forbilde i Guds rike (Matt 18,2–
4), gjør han barnet til det farlige barnet – for voksenverdenen, sier Ylva Eggehorn.28 Barnet utfordrer
oss, og det påminner oss om barnet i oss selv og om vår egen sårbarhet. Barnet utfordrer også
menighet og kirke: Hvor mye åpenhet, dialog, spiritualitet, umiddelbarhet eller lek er igjen? Hvor er
våre tomme hender, hvor er «Saligprisningenes kirke», som kjennetegnes ved sin avhengighet av
Gud? Og hvor mange ting har vi klart å «få kontroll på», gjennom stive strukturer, gjennom
intellektualisme, gjennom økonomisk materialisme?
Det sårbare barnet minner oss også på det viktigste spørsmålet i manges historie: Hvor går vi med
det største sviket mot oss, at vi møtte verden med all tillit, men at verden besvarte tilliten vår med
også sviktende kjærlighet, objektivering og synd? Har jeg klart å bevare en grunnleggende tillit, en
tillit til den høyeste kjærligheten? Eller er denne tilliten skadet? Bærer jeg dypest sett på en mistillit,
som er hemmende i livet mitt?
25
26
27
28
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Å se meg handler også om å se barnet i meg selv. Det er noe vi kan kjenne motstand mot. Jesus ble
sint da disiplene ville hindre barna i å komme til han. Det farlige barnet spør meg: hva av voksent i
meg hindrer barnet i meg å komme til Jesus?
Det farlige barnet er barnet som er fullt av tillit, positivt avhengig av kjærlighet. Det utfordrer oss til
å lengte etter den høyeste kjærligheten, kjærligheten som ser de positive mulighetene i oss, som ber
oss vende oss bort fra jeg-prosjektene våre – den kjærligheten som forteller oss at vi ikke kan plassere
eller objektivere oss selv, men som vil elske oss fram, mot et mål og en bestemmelse som ligger
foran.

Troens bevegelser
Dersom vi gir verdi til den indre reisen vår, kan vi oppleve at sannheter som vi tidligere tok for gitt,
trues. James Fowler har beskrevet hvordan troen vår kan bevege seg gjennom ulike stadier i livet, og
hvordan troskriser ofte er en nødvendig åpning mot nye stadier i troen vår.
Mot slutten av barndommen forsterkes barnets evne til å se seg selv gjennom andres øyne. I tenårene
leter vi mer intenst enn noen gang etter vår rolle og identitet i livet. Den unge velger nå autoritetene
sine som han eller hun knytter an til og deler livssyn med, uten helt å kunne formulere eller forsvare
dette synet selv. Livssynet deles fordi det er forventet eller konvensjonelt blant de viktige
referansepersonene.29
Dersom spenningen mellom dette livssynet med dets sett av verdier og ens egne erfaringer i livet blir
for store, kan mennesket gå inn i en ubalanse eller krise som leder over i den egne, gjennomtenkte
troen. I dette stadiet frigjør man seg mer fra andre menneskers autoritet og perspektiver og tar
autoriteten i sin egen tro. Samtidig slutter mennesket i større grad å ta noe trosinnhold som selvsagt.
Troen må kunne prøves og være i dialog med de sterke erfaringene vi gjør oss som mennesker.30 At
man frigjør seg fra menneskelige autoriteter og forventninger, betyr ikke at man nødvendigvis frigjør
seg fra Gud som autoritet. Ifølge Fowler befinner de fleste voksne seg i den forenende,
konvensjonelle troen eller i den egne, gjennomtenkte troen.
Fowlers teori knytter ikke bare til det enkelte menneske. Troens stadier kan også beskrive
dynamikken i hele menigheter. Er menigheten vår preget av autoriteter som skaper forventninger og
konvensjoner som voksne og barn ikke kan stille spørsmål ved? Eller preges menigheten av at
mennesker kan stille spørsmål og prøve troen mot alle sine erfaringer av å være menneske?

Tilknytning og selvbevissthet øker livsmestring
De fleste vil før eller siden møte utfordringer som ubalanse i troslivet, eksistensielt ubehag eller
engstelse. Å takle slike utfordringer blir en viktig del av livsmestringen vår. Som mennesker tyr vi til
ulike mestringsmekanismer når vi utfordres, møter stress og belastninger.31 Disse mekanismene kan
være modne og konstruktive eller umodne og mer eller mindre destruktive.
En sterk bevissthet om selvet er viktig for å mestre utfordringer på en moden måte. Én konstruktiv
mestringsmekanisme er selvbetraktning. Her er refleksjonen over egne tanker, følelser, motivasjoner
og atferd vesentlig. Å forstå seg selv kan bidra til at man finner en god vei ut av problemene. Andre
29
30
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modne mestringsmekanismer er selvhevdelse og tilknytning. Gjennom selvhevdelse uttrykker man
egne følelser og tanker åpent for å oppnå målene sine. Som hos barnet er evnen til tilknytning
kanskje det aller vesentligste. Gjennom å sette ord på det vi kjenner på inni oss og betro oss til andre
kan vi motta konkrete råd og hjelp.
Betegnende for umodne og mer destruktive mestringsmekanismer er at man holder det som
oppleves som truende (personer, ideer, minner, ønsker eller frykt) borte fra bevisstheten, gjennom
for eksempel intellektualisering eller forskyvning (hvor følelser knyttet til en person, situasjon eller
sak ubevisst overføres til noe annet). Enda mindre konstruktive forsvars- eller mestringsmekanismer
innebærer forvrengninger av forestillinger om seg selv, om andre, om situasjoner eller virkeligheten
– eller svikt i hemninger.

Synd, sår og bindinger
For den som tror, består selvbetraktningen også av å bringe behovene, følelsene og tankene inn i
sentrum av gudsrelasjonen. Alt er del av Guds virkelighet, og alle utfordringene vi står i som voksne
mennesker, er relevante å bringe fram for Gud. Å holde deler av livet utenfor gudsrelasjonen, for
eksempel ved å relatere tro bare til sin «enkle barnetro», kan gjøre Gud stadig mer fremmed for oss
og virker sekulariserende.
En viktig del av selvbetraktningen er å erkjenne også de ømme punktene inni oss. I dette arbeidet er
det til hjelp å skjelne mellom hva som er synd, hva som er sår og hva som er bindinger.32 Synden
vår, den virkelige uretten vi begår, bør gi oss skyldfølelse. Det eneste frigjørende er å sette det rette
navn på synden, be Gud om tilgivelse og bryte med den. Vi må også kunne tilgi oss selv. Når vi
mottar Guds tilgivelse helt og fullt, har det følger for hvordan vi klarer å tilgi andre – det gir oss
mindre behov for å dømme og større overbærenhet.
Sår er som et speilbilde av synden. Vi er utsatt for andres synd, som påfører oss sår. Å ikke blitt
virkelig sett og elsket som barn har skapt sår i manges liv. Sår kan leges gjennom å tilgi. Det betyr
ikke at vi skal glemme, men vi må holde sårene uinfiserte, la de gro mens vi frasier oss retten til å
bruke synden vi er utsatt for mot vår neste. For manges del handler det om å tilgi sine egne foreldre,
uten å la bitterhet og andre vonde følelser holde sårene betente.
Bindinger er ikke synd som kan bekjennes – eller sår som kan helbredes. Bindinger er snarere
usynlige «tråder» til ulike personer, som binder oss og hindrer oss i å gjøre det vi virkelig vil.
Bindinger er ofte som hat-elsk-forhold, de både gir trygghet og krever underordning – og vi er ofte
mer fanget i bindinger enn vi er oss bevisst. Å bli befridd fra bindinger er ikke å bli befridd fra en
relasjon, men fra det som faktisk hindrer relasjonen.
Et menneske kan nå langt gjennom å favne sin egen historie. Et slikt arbeid er omfattende og
vedvarende. Et slikt arbeid er avhengig av at vi gir verdi til erfaringene våre. Og arbeidet blir lettere
hvis vi selv finner medmennesker som gir oss rause og gjestfrie rom, medmennesker vi kan knytte
oss til. Gjennom et slikt arbeid vil vi kunne komme til rette med mye av det vi opplever som
utfordrende – og bli virkelig fri til å tjene.

32
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Veiviser 3:

Søke Guds rike
Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg.
(Matt 6,33)
Som kristne tror vi at Gud har valgt å bli menneske og sårbart barn for å kunne
forsone verden med seg. Ved Jesus Kristus er vi blitt Guds barn og satt over i
Guds rike. Bibelens ord om Gud som vår Far og ordene om Jesus og barna bærer i
seg en transformativ kraft. Og gudsrikehemmelighetene synes å være knyttet særlig
til det barnlige og til det som er «nedenfra». Med barnet som forbilde kan vi
strekke hendene mot Gud, søke Guds rike og arbeide for å fremme rettferdighet i
en verden hvor sannheten holdes nede i urett.

Se han som er
Ifølge Bibelen har Gud selv åpenbart seg gjennom ord og handlinger. Gud åpenbarte seg for Moses
som Jeg er (2 Mos 3,13–14). Ordet som er brukt, har trolig sammenheng med gudsnavnet JAHVE og kan oversettes Jeg er eller Jeg vil være. Gud er knyttet til eksistens, til selve det å være
til, til den dypeste virkeligheten og sammenhengen, til alt som er til i den store livsveven. Han er
også en handlende, aktiv Gud – som har skapt alt, og som vil fortsette å skape. Å se Gud som skaper
og som dyp virkelighet hjelper oss å ta ansvar for alt som han har skapt – alt naturmangfold og
miljøet som trues under trykket av vår menneskelige aktivitet.
Virkeligheten er besmittet av det onde, som vil ødelegge (1 Mos 3,17–19). Vi lever med en dyp
splittelse mellom en lengsel etter det guddommelige og en indre motstand mot Gud og viljen hans.
Vi bærer i oss potensiale til det gode og potensiale til det onde. Men likefullt er det i denne
virkeligheten vi kan nærme oss Gud, og etter hvert lære å skjelne hans stemme fra andre stemmer.
Nouwen sier at å strekke hendene mot Gud er en bevegelse fra illusjon til bønn: Den sentrale
illusjonen vi lever under, mener Nouwen, er udødelighetens illusjon: Vi vender oss bort fra det vi
egentlig vet, at vi er sårbare og dødelige – og prøver vinne kontroll ved å holde fast på ytre ting:
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Selv om vi har lært av foreldre, lærere, venner og en rekke bøker, både religiøse og verdslige, at vi
er verdt mye mer enn det verden gjør oss til, fortsetter vi å gi tingene vi eier, menneskene vi
kjenner, planene vi har og suksessene vi «samler på», udødelig verdi.33
Det kan være vanskelig å gi slipp på de illusjonene vi bærer på, de ytre trygghetene vi har etablert, og
nærme oss sannheten om livet og virkeligheten. Men Gud møter oss i virkeligheten vår, slik den
faktisk er. Ikke i vår ønskede virkelighet, ikke i et idealisert bilde av oss selv eller vår verden, ikke i
andre forvrengninger av virkelighet – heller ikke i skjermenes formidling av andres fjerne
virkelighet, eller i virtuelle virkeligheter.
Når vi begynner å erkjenne livet slik det faktisk er, og bringer behovene våre, tankene, følelsene våre
og dagens erfaringer inn i sentrum av gudsrelasjonen, nærmer vi oss et liv i bønn. Bønn kan kreve
anstrengelse, men det er også en gave. Det er å åpne opp for at Guds Ånd og pust enda mer kan bli
en del av oss – åpne for at Gud kan fylle oss og gi oss fred, midt i verden.

Se Far
Menneskene har til ulike tider søkt å finne ulike sammenhenger i tilværelsen – og vektlagt ulike
analogier for å skape helhet mellom det nære og det større. Vitenskapen som vokste fram fra de gamle
grekernes tid har hjulpet oss å se ytre, fysiske sammenhenger, mellom makrokosmos og
mikrokosmos. Ulike religiøse verdensbilder formidler på sin side en sammenheng mellom
menneskers livsløp og den store historien, enten som tidsløp fra en begynnelse til en slutt, eller som
tider i sirkulære, gjentagende bevegelser. I kirken, og ikke minst i søndagsskolen med vårt
barnefokus, kan vi holde fram en helt annen analogi – en utfordrende, men også dypt frigjørende
analogi: den relasjonelle analogien, sammenhengen mellom den helt avgjørende barn-foreldrerelasjonen og relasjonen vår til Gud som vår Far eller pappa.
Både ordene Gud og far er veldig belastede ord i manges liv. De forestillingene vi bærer med oss om
Gud og far er for mange mennesker lite formet av møter med virkelig og ekte kjærlighet.
Forestillingene om Gud og Far er ofte formet ubevisst av egne erfaringer i relasjon til våre foreldre,
eller av altfor enkle objektiveringer gjort av teologer og forkynnere. Disse gudsbildene og farsbildene
er med å skjule den høyeste kjærligheten for oss.
Gud er lys, det finnes ikke mørke i ham.
(1 Joh 1,5b)
I perioder kan det være riktig å ikke relatere Gud til farsbildene eller morsbildene våre. Samtidig kan
det å utfordres til å gjøre nettopp det, hjelpe oss å komme til rette med vår egen historie, åpne de
sårene som må åpnes, og plassere ansvar og skyld.
At vi kan kalles Guds barn, er Guds aller største gave til oss, gitt til oss gjennom forsoningen i Jesus
Kristus. Gud selv har tatt straffen for alle syndene våre. Jesus døde i vårt sted, og vi kan regne oss
som døde for synden (Rom 6,11). Den som er født på ny, skal leve ved troen:
Men nå er Guds rettferdighet, som loven og profetene vitner om, blitt åpenbart uavhengig av
loven. Dette er Guds rettferdighet som gis ved troen på Jesus Kristus til alle som tror. Her er det
ingen forskjell, for alle har syndet og mangler Guds herlighet. Men ufortjent og av hans nåde blir
de kjent rettferdige, frikjøpt i Kristus Jesus.
(Rom 3,21–24)
33
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Gjennom Jesu død på korset ble veien åpnet for oss, inn til Det aller helligste. Vi kan komme til
Gud med hele oss, med hele hjertet vårt. Og vi kan kalle Gud vår pappa:
Så har vi da, søsken, frimodighet ved Jesu blod til å gå inn i helligdommen, dit han har innviet en
ny og levende vei for oss gjennom forhenget, som er hans kropp. Og siden vi har en så stor prest
over Guds hus, så la oss komme fram med oppriktig hjerte og full visshet i troen, med hjertet renset
for vond samvittighet og kroppen badet i rent vann.
(Hebr 10,19–22)
Da vi var umyndige, var vi slaver under grunnkreftene i verden. Men i tidens fylde sendte Gud
sin Sønn, født av en kvinne og født under loven. Han skulle kjøpe fri dem som sto under loven, så
vi kunne få retten til å være Guds barn. Fordi dere er barn, har Gud sendt sin Sønns Ånd inn i
våre hjerter, og Ånden roper: «Abba, Far!»
(Gal 4,3–6)
Som barnet, som i all tillit knytter seg til mammaen sin og pappaen sin, kan vi strekke hendene mot
Gud som den fullkomne Far. Paulus framhever den store og relasjonelle analogien i brevet til
Efeserne:
Derfor bøyer jeg mine knær for Far,
han som har gitt navn til alt som kalles far i himmel og på jord.
Må han som er så rik på herlighet,
gi deres indre menneske kraft og styrke ved sin Ånd.
Må Kristus ved troen bo i deres hjerter
og dere stå rotfestet og grunnfestet i kjærlighet.
Må dere sammen med alle de hellige
bli i stand til å fatte bredden og lengden, høyden og dybden,
ja, kjenne Kristi kjærlighet, som overgår all kunnskap.
Må dere bli fylt av hele Guds fylde!
(Ef 3,14–19)
Gud vår Far har gitt navn til alt som heter far og foreldreskap. Paulus' bønn er at Gud vår Far må
styrke vårt indre menneske, ved sin Ånd. I Jesus kan vi stå grunnfestet i kjærligheten, som overgår
all kunnskap. Vi er hellige. Sammen med alle de hellige, også barna, også de undertrykte imellom
oss og i den tredje verden, også de hellige av andre kirkesamfunn, kan vi bli i stand til å avsløre alle
våre falske tryggheter, alt som hindrer oss i å kjenne kjærligheten. Og vinne tilbake tilliten til ham
som vil framelske oss.
Fordi relasjonen barn-foreldre er en helt sentral analogi i et kristent verdensbilde, kan vi ikke komme
utenom å løfte fram det å være barn i gudsrelasjonen som sentralt, utfordrende og frigjørende. Å
være barn innebærer at vi er arvinger, av Guds rike – og det innebærer noe mer essensielt og
utfordrende: Jesus sier at Guds rike tilhører slike som barna, at vi må vende om og bli som barn for
å komme inn i det, og at den som gjør seg liten som barnet, er den største i Guds rike (Mark 10,14;
Matt 18,2–4). Som barneorganisasjon bør vi vedvarende søke å forstå hva som ligger i barnets
forbilledlighet i Guds rike.34
Vi skal vokse i troen vår, men vi vil alltid være barn i relasjon til Gud. Charles Ringma skriver:
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Vårt åndelige liv følger ikke mønsteret fra vår fysiske og sosiale utvikling. Fysisk og følelsesmessig
utvikler vi oss fra barn til voksne. Og med mindre vi er psykisk eller sosialt utviklingshemmede,
legger vi barndommen bak oss.
Det samme kan ikke sies om vår åndelige vekst. Vi blir oppmuntret til å vokse fra å være
«spedbarn i Kristus» til åndelig modenhet. Men denne modenheten består ikke nødvendigvis i
styrke, kompetanse og uavhengighet. Åndelig modenhet betyr ikke å være kommet i mål. 35
Etter å ha levd tett på Jesus i flere år var disiplene på ingen måte utlærte. Når det virkelig røynet på,
ble de usikre på hvor de faktisk stod (Matt 26,22), og de sviktet i avgjørende øyeblikk (26,40 og
70). Som kristne kan vi når som helst bli satt til side, måtte gi slipp på noen av illusjonene våre,
måtte reorientere oss. I godt voksen alder kan det ofte handle om å måtte gi slipp på noe av den
kontrollen vi så gjerne ville eie, erkjenne at liv og vekst i Guds rike ikke lar seg sette på formel, – og
bli ført nærmere barnets enkle tro og tillit.

Selv som voksne vil det meste av tilværelsen være nokså utilgjengelig for oss og utenfor kontrollen
vår. Men Far kjenner alt som er i «det skjulte» (Matt 6,4;6;18). Vår egen historie og vårt indre er
delvis skjult for oss og preger oss på måter vi ikke har helt oversikt over, vi vet også lite om hva
som skjer i andre mennesker, eller andre steder, videre tror vi på en åndelig og skjult verden av
ulike makter, og vi kan bekymre oss for en framtid vi ikke kjenner. Vi klamrer oss gjerne til det
synlige og det ytre – ikke fordi vi ikke tror på det skjulte, men fordi vi frykter det skjulte, sier
Magnus Malm.36 Men vår Far er i det skjulte. Han kjenner alt dette som er utenfor vår kontroll.
Når vi bryter de andre maktenes grep over oss, så kan vårt «rotsystem» mot Far i himmelen åpnes
og utvikles. Når vi ber Herrens bønn, kan vi øve oss i denne åpne holdningen til Far. Vi trenger
ikke ramse opp våre ønsker, Far vet bedre enn oss hva vi trenger.
Se Jesus – sammen
Søndagsskolen Norges visjon er Jesus til barna. Som ledere i søndagsskoler og barnegrupper kan vi
ikke gi Jesus til barna. Vi kan heller ikke lage strategier og vedta programmer som leder fram til å
«virkeliggjøre» en slik visjon. Fellesskapet vårt som organisasjon er ikke definert av resultater, av at vi
som mennesker lykkes i å virkeliggjøre noe. Fellesskapet vårt er definert av at vi i troskap samles om
han som er virkeliggjort.37
Søndagsskolens sentrale møte er møtet mellom barnet og Jesus. Som voksne kan vi legge til rette for
at slike møter skjer, men det er Jesus og barnet som åpner for selve møtet.
Å se Jesus er å være åpne for ham i bønn og tilbedelse. Å se Jesus er å sammen bli kjent med ham
gjennom bibelfortellingene, som i generasjoner har vært sentrale i søndagsskolens formidling. Å se
Jesus er å høre ordene hans. Sentralt i Jesu forkynnelse er ordene om Guds rike (se under). Som
kristne mener vi at å se Jesus også er å lære av det livet han levde og følge han. Og det er å se
påskedagenes hendelser – og ta imot evangeliet om syndenes tilgivelse (se under). Den mest konkrete
måten vi kan strekke hendene mot Gud på i fellesskap, er å ta imot Jesus i vin og brød.
Vi samles til gudstjeneste med våre individuelle troserfaringer, men i fellesskapet knyttes vi til det
som er større enn alle disse erfaringene. Kirke og menighet forvalter en to tusen år lang tradisjon
gjennom bekjennelser, teologi, liturgi og kunst og møter oss med all sin rikdom – og hjelper oss å
ikke forsvinne inn i et smalt og individuelt trosliv.
35
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Visjonen Jesus til barna vil framfor alt si å skape rause rom hvor barn gis rom for å være i relasjon til
den treenige Gud og vokse i kjennskap til ham. Visjonen Jesus til barna og søndagsskolens veivisere
bør gjøre oss bevisste på hva vi faktisk ikke kan gi, men hva vi må overlate. Visjonen og veiviserne
bør minne oss om å også tre til side og la Jesus slippe til, ved Den hellige ånd.
Det kristne fellesskapet om Jesus Kristus er et «ventende fellesskap». Selv om vi er både voksne og
barn, er det ikke slik at vi som voksne kan gi alle svar eller fylle de behovene barna har i sitt indre
liv. Det kristne fellesskapet er et fellesskap...
... som ikke bare skaper en følelse av tilhørighet, men også en følelse av atskillelse. I et kristent
fellesskap sier vi til hverandre: «Vi er sammen, men vi kan ikke oppfylle hverandre ... vi kan
hjelpe hverandre, men vi må også minne hverandre på at vår skjebne ligger utenfor vår
samhørighet.» Det kristne fellesskapets støtte ligger i en felles forventning.38
Se evangeliet om Guds rike
Gjennom Jesus begynner en ny virkelighet å bryte gjennom. Det første gode budskapet
eller evangeliet som åpenbares gjennom Jesus, er et budskap om håp og rettferdighet for de som
lider og blir undertrykt. Jesus viser til Jes 61,1f når han ved starten av tjenesten sin presenterer seg
selv:
Herrens Ånd er over meg,
for han har salvet meg
til å forkynne et godt budskap for fattige.
Han har sendt meg for å rope ut
at fanger skal få frihet
og blinde få synet igjen,
for å sette undertrykte fri
og rope ut et nådens år fra Herren.
(Luk 4,18–19)
Vi kan vanskelig lese dette i bare overført eller åndelig betydning (jf Luk 6,24–26). Jesus kan bringe
håp til den som lider under et trykk ovenfra, under urettferdighet, under strukturer som holder
mennesker nede i ufrihet – under all slags synd som hindrer livsutfoldelse, som hindrer at Gud får
elske de fram til å nå de gode potensialene som ligger i dem. Men gjennom Jesus, gjennom de som
følger ham gjennom Guds rike, skal det vokse fram en bedre og mer rettferdig verden. Verden skal
forandres innenfra, gjennom levende hjerter, i kjærlighet.
Jesus deler virkeligheten med alle som er ofre for urett. Han gikk korsets vei, som er den nedre
veien, Lammets vei. Korsets vei er den uventede veien – som ikke kunne kommet opp i vår
menneskelige tanke, veien som ikke var en del av messiasforventningen, men som likefullt var
forutsagt (Jes 53,4–7).
Som Jesu etterfølgere er også vi utfordret til å gi avkall på det vi i frihet eier – og bære vårt kors.
Dette er kjærlighetens dypeste utfordring til oss som kristne. Et åndelig liv må aldri ha nok med seg
selv. Et liv i refleksjon over erfaring og i bønn må ha en retning mot vår neste. Og kjærlighetens
utfordring må vi også formidle til barna, midt i en ettermoderne kultur med mange narsissistiske
trekk.
38
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Guds rike er en usynlig virkelighet, midt imellom oss (Luk 17,20–21). Og løftene om Guds rike er
særlig knyttet til alt som er nedenfra, det som er barnlig, som kjennetegnes ved sine mangler og
positive avhengighet til Gud (Matt 5,1–12; 18,1–5; Mark 10,13–16). Å «strekke hendene mot
Gud» er, som det umiddelbare barnet, å aktivt gripe denne nye virkeligheten som Gud har gitt
mellom oss.
Fra døperen Johannes' dager og like til nå trenger himmelriket seg fram, og de som trenger på,
river det til seg.
(Matt 11,12)
Den nye virkeligheten utfordrer oss. Og barnet som forbilde i Guds rike utfordrer oss. Som
barneorganisasjon bør vi legge avgjørende vekt på å søke Guds rike og løfte fram barnet som forbilde
i Guds rike. Barnebiskop Johan Lunde (formann i Norsk Søndagsskoleforbund 1920–1938) skrev:
Det er en livssak for Guds rike at barnet får sin rette stilling der, og er det en livssak for Guds
rike, da må det også bli en livssak for mig.39
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