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Finn bibelteksten i Bibelen og les den høyt i gruppa: Mark 10,13-16

Samtale i gruppa
Hva handler denne teksten om for deg?
Hvilke ord og tema blir viktig for deg når du leser denne teksten?

Les videre høyt i gruppa
Denne teksten er en av de faste tekstene som alltid leses når et barn blir døpt i Den norske kirke. Den står
i en sammenheng i Markusevangeliet hvor Jesus taler om helbredelse, skilsmisse og rikdom, og er en
tekst som kommer litt midt inni fortellinger om Jesus som er på vandring fra et sted til det neste.

Fortellingen om barna som blir båret til Jesus, og om disiplene som ville vise dem bort, viser en Jesus
som blir sint og irettesetter disiplene. Det er ikke første gang Jesus er sint, men viktig å legge merke til at
Jesus blir beskrevet med følelser. Som svar på sinnet trosser Jesus disiplene, og han legger hendene sine
på barna og velsigner dem. Vi får ikke vite noe sted hvorfor disiplene ville hindre barna å komme frem til
Jesus. Men det er ikke usannsynlig å tenke at disiplene ville beskytte eller prioritere for Jesus hvem som
slapp til. Vi vet fra andre fortellinger at Jesus blir omringet av en folkemengde når han setter seg ned. De
barna som blir brakt til Jesus er enten små barn, eller spedbarn.

Samtale i gruppa
Hva kan det bety å legge hendene på noen og velsigne dem?
Om Jesus ville bryte ned hierarkier med dette eksemplet, hva gjør det med vår teologi?

Les videre høyt i gruppa
Jesus svarer ikke bare ved å handle, men ved å fortelle de som står rundt at ingen skal hindre barna i å
komme til ham, og at Guds rike tilhører slike som dem. Så fortsetter Jesus med å si at «den som ikke tar
imot Guds rike slik som et lite barn, skal ikke komme inn i det». Og her etterlates det mye rom for
fortolkning av hva dette kan bety.

Jesus og barna, som denne fortellingen har fått som overskrift av Bibelsselskapet, er viktig av mange
grunner, og er blitt en stor del av Den norske kirkes liturgiske praksis når det gjelder dåp. Teksten leses
som en stadfestelse av barnedåp som ønsket og legitimt. Men fortellingen kan også ha andre motiver. Her
underviser Jesus om hva Guds riket er, og Jesu inkluderer dermed barn i det religiøse fellesskapet.
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«Guds rike» er i Markusevangeliet forstått som noe som er tilstede ved Jesu egen person, men det skal
også komme en tid da det kommer i full styrke. Det er rimelig å anta at det ikke er barna i seg selv som er
fokuset for Jesus, men barna som mennesker med manglende evne til å komme på egenhånd. For disse
barna har blitt båret frem til Jesus.

Episoden hvor disiplene avviser barna blir derfor viktig for å vise at barna har en plass i Guds rike. Ikke
bare skal de være eksempler, men alle må bli som barn igjen for å få del i Guds rike. Det blir en
stadfestelse på at ingen mennesker kan klare seg selv, men alle trenger å bli løftet opp og frem.

Samtale i gruppa
Hva tenker du/dere at denne teksten forteller om Guds rike?
Hva kan det bety å ta imot Guds rike som et lite barn?
Hva endrer seg i teksten om vi bytter ut barn med andre type grupper i samfunnet?
Hvordan kan denne teksten leses som et forbilde for kristne?
Hvis denne fortellingen er et innlegg i hvordan å forstå dåp, hva gjør det med fortolkningen?

Evangeliet etter Markus 10,13-16


	Bibelbabbel 1 30
	Bibelbabbel 1 31

