
Ungdomar behöver äldre!
Får man använda detta forum för att skriva några rader av uppmuntran? I så fall vill jag vända mig
till den äldre generationen EFS:are! Flera gånger när jag har varit ute i olika EFS-sammanhang och
predikat har jag mött äldre män och kvinnor som har sagt att de inte tror att de har något att ge den
yngre generationen kristna. Med denna insändare vill jag säga att så inte alls är fallet.

Det är väl känt att klyftan mellan generationerna i vårt samhälle har vidgat sig. Ungdomen och
allt den representerar upphöjs till en närmast gudomlig status, samtidigt som ålderdomen - för att
inte tala om döden - mest väcker känslor av olust. Ändå menar jag att den äldre generationen har en
viktig uppgift att fylla för Kristi rikes tillväxt i Sverige. Denna uppgift består bl a i att vara
förebedjare och faddrar/mentorer för det uppväxande släktet. Låt mig förklara.

Vi lever i en splittrad tid. Exemplen på trohet och stabilitet blir allt färre, och särskilt unga
människor lider ofta av en oförmåga att föreställa sig något långsiktigt och hållbart. Förr i tiden
hölls samhället samman av ett slags ”stor berättelse” som var gemensam för flertalet medborgare. I
dag uppfattar många sin tillvaro som att det enda som finns är ett antal ”små berättelser” (fragment)
som i sig själva inte förmår hålla tillvaron samman. En äldre människa med ett långt liv bakom sig
kan här få förnya tron på det långsiktiga och stabila.

Men vi lever också i en kärlekslös tid. Många unga upplever sig svikna av föräldragenerationen.
Det ökande antalet skilsmässor har bidragit till detta, men problemet sitter djupare än så. Många
unga upplever det helt enkelt som att ingen vuxen bryr sig om dem. Ingen tar sig tid att lyssna, och
det faktum att de saker som betyder mest för de unga (det kan vara musik, fritidsintressen, den
personliga stilen eller t o m tron på Jesus) ofta inte tas på allvar av de vuxna skapar djupa sår av
besvikelse och misstro. Genom att helt enkelt ta sig tid, och genom att bry sig om det som de unga
själva bryr sig om, kan en äldre människa få stor betydelse för vanliga tonåringar i Sverige i dag.

Som kristna lever vi även i en teologiskt förvirrad tid. Till de viktigaste skälen för detta hör det
drastiskt minskade bibelläsandet. Här kan en äldre syster eller broder bidra med erfarenhet och
perspektiv. Inte minst behöver unga kristna få höra vad korset och nåden fyller för funktion för en
människa som ett helt liv har levt samman med Jesus.

Slutligen lever vi i en ansvarslös tid. Människor är rädda för att ta ansvar. Därför behövs äldre
som vågar ta på sig rollen som förebilder och som är beredda att fungera som mentorer för unga
människor i deras utveckling mot en starkare kristen identitet.

Mycket mer skulle naturligtvis kunna sägas, men innan jag avslutar vill jag säga något om hur det
jag här har skissat på skulle kunna genomföras. Ett av de bästa sätten jag känner till är att en äldre
och en yngre person i föreningen förs samman i ett slags fadder- eller mentorsrelation. Mest
naturligt är nog att detta sker på den äldres - eller ännu hellre styrelsens - initiativ. Dessa båda kan
ses någon gång per månad - eller kanske bara någon gång per termin - för att samtala om livet och
tron. Däremellan lovar den äldre (mentorn) att regelbundet be för ”sin” ungdom.

För att detta ska fungera krävs i princip bara två saker. För det första krävs en ömsesidig vilja till
arrangemanget som sådant. För det andra krävs en vilja att visa kärlek och respekt också i de fall då
man inte riktigt förstår varandras sätt att tänka och fungera. I en postmodern tid - som vår tid ofta
kallas - måste förtroende förtjänas för att bli givet. Som mentor gör man därför bäst i att inte för
snabbt anmärka på t ex klädstil, musikstil och liknande. Dessa saker fungerar nämligen som
identitetsmarkörer för många unga. Liksom i all äkta gemenskap måste även synd få påtalas, men
god förmaning förutsätter ändå förståelse - och denna förståelse kan bara växa fram i en relation
som präglas av ömsesidig respekt.

Med detta hoppas jag att jag har fått väcka hopp hos åtminstone några äldre. Den unga
generationen behöver er!
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