
Jesus og barna
13 De bar små barn til ham for at han skulle røre 
ved dem, men disiplene viste dem bort. 14 Da 
Jesus så det, ble han sint og sa til dem: «La de 
små barna komme til meg, og hindre dem ikke! 
For Guds rike tilhører slike som dem. 15 Sannelig, 
jeg sier dere: Den som ikke tar imot Guds rike 
slik som et lite barn, skal ikke komme inn i 
det.» 16 Og han tok dem inn til seg, la hendene 
på dem og velsignet dem.

Mark. 10, 13-16



Himmelriket og de små
18 Nettopp da kom disiplene og spurte Jesus: «Hvem er den 

største i himmelriket?» 2 Da kalte han til seg et lite barn, 

stilte det midt iblant dem 3 og sa: «Sannelig, jeg sier dere: 

Uten at dere vender om og blir som barn, kommer dere ikke 

inn i himmelriket. 4 Den som gjør seg selv liten som dette 

barnet, han er den største i himmelriket.

5 Og den som tar imot et slikt lite barn i mitt navn, tar 

imot meg.

Matt. 18, 1-5



Baby ?



Barn !



Hvordan er barn?

- Undrende / Spørrende.

- Vil ha svar.



23 På den dagen skal dere ikke ha mer å spørre meg 
om. Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Hvis dere ber Far 
om noe, skal han gi dere det i mitt navn.24 Hittil har 
dere ikke bedt om noe i mitt navn. Be, og dere skal få, 
så gleden deres kan være fullkommen.

Joh. 16,23-24



Hvordan er barn?

- Undrende / Spørrende.

- Vil ha svar.

- Godtroende. 

- Stoler på det som blir fortalt dem.



- 28 Men Jesus svarte: «Si heller: ‘Salige er de 
som hører Guds ord og tar vare på det.’»

Luk. 11.28



Hvordan er barn?

- Undrende / Spørrende.

- Vil ha svar.

- Godtroende. 

- Stoler på det som blir fortalt dem.

- Har ingenting.



19 Dere skal ikke samle skatter på jorden, hvor 
møll og mark ødelegger, og hvor tyver bryter inn 
og stjeler.20 Men dere skal samle skatter i 
himmelen, der verken møll eller mark ødelegger 
og tyver ikke bryter inn og stjeler.

Matt. 6. 19-20 



Jesus og den rike mannen.

17 Da Jesus skulle dra videre, kom en mann løpende, falt på 
kne for ham og spurte: «Gode mester, hva skal jeg gjøre for å 

arve evig liv?»18 Men Jesus sa til ham: «Hvorfor kaller du 
meg god? Ingen er god uten én – det er Gud!19 Du kjenner 
budene: Du skal ikke slå i hjel, du skal ikke bryte ekteskapet, 
du skal ikke stjele, du skal ikke vitne falskt, du skal ikke bedra 
noen, hedre din far og din mor.»20 Han svarte: «Mester, alt 
dette har jeg holdt fra jeg var ung.»21 Jesus så på ham og 

fikk ham kjær og sa: «Én ting mangler du: Gå bort og selg alt 
du eier, og gi det til de fattige. Da skal du få en skatt i 

himmelen. Kom så og følg meg!»22 Men han ble nedslått 
over dette svaret og gikk bedrøvet bort, for han eide mye.

Mark. 10, 17-27



Hvordan er barn?

- Undrende / Spørrende.

- Vil ha svar.

- Naive. 

- Stoler på det som blir fortalt dem.

- Har ingenting.

- Bekymrer seg ikke for morgendagen.



22 Han sa til disiplene:
«Derfor sier jeg dere: Vær ikke bekymret for livet, hva dere skal spise, 
eller for kroppen, hva dere skal kle dere med.23 Livet er mer enn 
maten og kroppen mer enn klærne.24 Se på ravnene! De sår ikke og 
høster ikke, de har verken matbod eller låve, men Gud gir dem føde 
likevel. Hvor mye mer verdt er ikke dere enn fuglene!25 Hvem av dere 
kan vel med all sin bekymring legge en alen til sin livslengde?26 Når 
dere ikke engang makter så lite, hvorfor da bekymre seg for alt det 
andre?27 Se på liljene, hvordan de vokser! De strever ikke og spinner 
ikke, men jeg sier dere: Selv ikke Salomo i all sin prakt var kledd som en 
av dem.28 Når Gud kler gresset så fint, det som gror på bakken i dag 
og kastes i ovnen i morgen, hvor mye mer skal han ikke da kle dere –
dere lite troende!29 Tenk ikke på hvordan dere skal få noe å spise og 
drikke, og vær ikke engstelige!30 Alt dette er jo hedningene i verden 
opptatt av, men dere har en Far som vet at dere trenger dette.31 Søk i 
stedet hans rike, så skal dere få dette i tillegg.32 Vær ikke redd, du lille 
flokk! For det er deres Fars gode vilje å gi dere riket.

Luk.12,22-32.



1. Spørrende, Undrende. 

- Be og søk svar i bibelen.

2. Vær godtroende.

- Stol på det som står i bibelen.

3. Bekymre dere ikke for morgendagen. 

- Dere har en Far som vet hva dere trenger.


