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Bibeltekst

Markus 10, 13-27: Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle
røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han
vred og sagde til dem: »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke
hindre dem i, for Guds rige er deres. Sandelig siger jeg jer: Den, der ikke
modtager Guds rige ligesom et lille barn, kommer slet ikke ind i det.«
Og han tog dem i favn og lagde hænderne på dem og velsignede dem.
Og da Jesus gik ud på vejen, kom der én løbende og faldt på knæ for
ham og spurgte: »Gode Mester, hvad skal jeg gøre for at arve evigt liv?«
Jesus svarede ham: »Hvorfor kalder du mig god? Ingen er god
undtagen én, nemlig Gud. Du kender budene: ›Du må ikke begå drab,
du må ikke bryde et ægteskab, du må ikke stjæle, du må ikke vidne
falsk, du må ikke begå røveri, ær din far og din mor!‹ « Han sagde:
»Mester, det har jeg holdt alt sammen lige fra min ungdom.« Og Jesus
så på ham og fattede kærlighed til ham og sagde til ham: »Én ting
mangler du: Gå hen og sælg alt, hvad du har, og giv det til de fattige, så
vil du have en skat i himlen. Og kom så og følg mig!« Men han blev
nedslået over det svar og gik bedrøvet bort, for han var meget
velhavende.
Da så Jesus sig omkring og sagde til sine disciple: »Hvor er det
vanskeligt for dem, der ejer meget, at komme ind i Guds rige.«
Disciplene var rystede over hans ord. Og Jesus sagde igen til dem:
»Børn, hvor er det vanskeligt at komme ind i Guds rige! Det er lettere
for en kamel at komme igennem et nåleøje end for en rig at komme ind
i Guds rige.« Men de blev endnu mere forfærdede og sagde til
hinanden: »Hvem kan så blive frelst?« Jesus så på dem og svarede:
»For mennesker er det umuligt, men ikke for Gud, thi alting er muligt
for Gud.«
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Baggrund



Børn havde ikke samme høje status i datidens samfund, som de
har i dag. Disciplene truer af forældrene, fordi de ikke regner
børnene for værdige til at nærme sig Jesus.
Guds rige er et begreb, som Jesus ofte bruger. At komme ind i
Guds rige handler både om det evige liv, som manden
efterspørger, og om et tilhørsforhold hos Gud nu og her.

Samtale







Beskriv Jesu møde med manden. Hvordan opfører manden sig
overfor Jesus? Hvordan er relationen imellem dem?
Hvorfor giver Jesus manden en udfordring til at gøre endnu
mere?
Find forskelle og ligheder i Jesu møde med børnene og hans
møde med manden.
Hvad skal der ifølge Jesus til for at komme ind i Guds rige?
Hvad vil Jesus formidle til manden – og til os – gennem denne
episode?
Diskuter den sidste del af teksten. Hvad er rigdommens
problem? Hvad er løsningen?

Respons


Noter

Forsøger du at gøre dig fortjent til Guds anerkendelse?

