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Ålder 0-2 år 3-5 år 6-9 år 10-13 år 14-17 år

Mål
Att uppleva sig älskad
Att känna en Guds-fylld atmosfär 
i församlingen och familjen

Att utveckla en respekt för Gud
Att höra Bibelberättelser

Att gå igenom de viktigaste berättelserna i 
Bibeln i kronologisk ordning
Att förstå evangeliet
Att känna Guds vilja och handla efter den 

Att  identiteten blir formad i Jesus
Att styrka den personliga relationen  med Gud 
Att bli en del av en lokal församling med 
jämngamla såväl med alla generationer
Att visa nåd mot andra

Att få Guds perspektiv på livet som grund för 
goda värderingar och för att kunna tackla kriser. 
Att tron blir integrerad i alla delar av deras liv 
Att bli engagerad i mission och tjänst

Exempel på 
vad barnet 
kan lära sig  
om Gud 

Gud finns
Gud älskar mig
Gud bryr sig om mig
Jag kan tala med Gud

Gud har skapat allt 
Gud älskar mig alltid 
Gud kan allt
Gud är god
Jesus vill vara min vän

Gud är helig
Gud har gett oss lagar för att skydda oss 
Gud är trofast 
Gud har talat till oss genom Bibeln 
Jesus kan frälsa dig
Den helige Ande kan leda och hjälpa dig 
Evigt liv är en gåva från Gud

Gud har en plan för dig
Gud har gett dig gåvor
Gud kan hjälpa dig med att göra goda val 
Församlingen är en familj för alla kristna

Gud har kontroll över allt
Gud kan använda kriser till att forma ditt liv
Gud har gett dig speciella gåvor
Gud vill att du ger av din tid och dina pengar 
Gud vill att du ska leva i sexuell renhet 
Vetenskap och skapelse är ingen motsats

Exempel på hur 
barnet kan 
uttrycka sin  
relation till Gud

Enkla böner
Bli välsignade

Daglig bön 
Tacka Gud
Berätta allt för Gud
Be om hjälp

Lita på Gud
Lyssna till Gud
Be Gud om förlåtelse 
Tillbe Gud
Ta emot Jesus
Be för andra
Ha en andaktsstund

Söka Gud själv 
Komma till kyrkan 
Följa en Bibelläsningsplan 
Vara med i lovsången 
Förlåta andra

Daglig relation med Gud
Söka Guds plan för sitt iv
Ge sitt liv och omständigheter till Gud 
Göra goda val
Välja att vara en del av församlingen

Exempel på vad 
barnet kan göra 
för Gud och 
andra

Vara med
Välsigna andra med leende, glädje 
och närhet

Dela med sig med av det som de har 
Hjälpa till med familjen i kyrkan

Vara en god vän
Inkludera andra i lekar
Bjuda in andra till kyrkan
Ge av sina pengar till konkreta projekt 
Vara med i små missionsprojekt

Visa nåd till andra
Berätta om sin tro för andra
Ha små uppgifter i kyrkan/barngruppen 
Ge av sina pengar

Dela med sig av sin tro
Delta i mission (lokalt och globalt) 
Stödja församlingen och missionsprojekt 
Använda sina gåvor och talanger

Exempel på vad 
familjen kan 
göra för att     
           stötta
           barnet

Be för barnet
Be bords-och aftonbön 
Välsigna barnet
Läsa Bibel med bilder
Sjunga med/för barnet

Be för barnet
Be bords- och aftonbön 
Välsigna barnet
Tala om Gud i vardagen 
Låta barnen se ditt andliga liv 
Tacka för bönesvar
Läs Barnbibeln
Lyssna till /sjunga 
barnlovsånger

Be för barnet
Be bords- och aftonbön
Välsigna barnet
Tala om Gud i vardagen
Låta barnen se ditt andliga liv
Börja en gemenskap med bön, Bibelläsning etc. 
Skapa gemensamma erfarenheter genom att 
tjäna tillsammans

Be för barnet
Be bords-och aftonbön
Välsigna barnet
Tala om Gud i vardagen
Låta barnen se ditt andliga liv
Prioritera samtal med barnet om tro etc.
Ge rum för tvivel och frågor
Skapa ett nätverk med andra kristna i deras ålder
Skapa gemensamma erfarenheter genom att tjäna 
tillsammans

Be för barnet
Be bords- och aftonbön
Välsigna barnet
Tala om Gud i vardagen
Låta barnen se ditt andliga liv
Prioritera samtal med barnet om tro etc. 
Uppmuntra och stöd dem i deras andliga utveckling 
och tjänst
Visa förtroende

Exempel på vad 
den lokala
församlingen 
kan göra för att 
stötta barnet

Barnvälsignelse
Barnvakt under gudstjänst

Förse med konkreta redskap till att 
hjälpa med utvecklingen av 
vardagstro i familjen
Föräldrakurs i barns tro
Aktiviteter för alla generationer i 
kyrkan så att alla kan lära känna 
varandra
Fasta rutiner i söndagsskolan

Söndagsskola/barngrupper med både 
undervisning och aktiviteter
Förbön i kyrkan vid skolstart med utdelning 
av barnbiblar
Uppmuntra vänskap och goda relationer i 
församlingen 
Sociala aktiviteter
Övernattning 
Barnläger

Föräldrakurs om tonåringar och deras tro 
Dela med er av tron över generationsgränserna 
Temabaserad undervisning i söndagsskolan 
Uppmuntra vänskap med andra kristna i 
samma ålder

Gudstjänster med plats för tonåringar 
Involveras i gudstjänsten
Möjlighet att få tjäna regelbundet 
Möjlighet att få en mentor/själavårdare/
ledare att prata med

Exempel på hur
vi kan nå fler 
barn 

Öppen förskola
 Baby-/barnsång
Föräldra-/barngrupper

Vid stora högtider(Jul, Påsk) 
Familjegudstjänster

Barngrupper/barnklubbar 
Barnläger
Speciella satsningar på barn tex. jul-/påskfester
Scouter

Kör
Aktivitetsklubbar
Läger  
Sociala aktiviteter

Tonårsgrupp/klubb
Kör
Läger
Sociala aktiviteter

TRO SOM BESTÅR - En plan för barns andliga utveckling




