
LEKSJON 44

- Jesus elsker barna
Den rike unge mann -
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DETTE ER FOR LÆREREN

Les først bibelhenvisningene. Der vil du fi nne tanker som går forut for denne 
leksjonen, og det er ikke meningen at du skal undervise om det i denne omgang. 
Dette er bare ment til selvstudie.

OVERSIKT

Denne leksjonen viser at vi må komme til Jesus og stole på Ham som et lite 
barn gjør. Vi har ikke noe godt i oss selv som vi kan gi til Gud.
Den viser oss også faren ved materiell velstand - Gud har bedt oss om å elske 
Ham over alt annet.

Mark 10,13-24

MINNEVERS: Johannes 6, 29

MÅL:
• Å vise at vi må komme til Gud med barnlig tillit.
• Å vise at vi ikke kan bli gode nok til å fortjene å bli mottatt av Gud.
• Å vise hvor tåpelig det er å stole på rikdom.

DENNE LEKSJONEN SKULLE HJELPE BARNA TIL
• Å se at Jesus elsker dem.
• Å se at de trenger å bli frelst.

PERSPEKTIV FOR LÆREREN
Den rike unge mannen i denne fortellingen spurte Jesus det samme spørsmålet 
som mange andre også spør. Denne unge mannen var veldig rik, men han 
hadde det ikke rett i forhold til Gud. Derfor kom han til Jesus og spurte 
hvordan han kunne arve evig liv. Jesus visste at denne ungdommen var mer 
glad i rikdommen sin enn i Gud. Han sa at han skulle selge alt han hadde og gi 
pengene til de fattige. Men det ble for mye for den unge mannen
I vårt samfunn er det mange som søker til religiøse aktiviteter, for selv om de 
har mye av materielle ting, har de ikke fred med Gud ved Jesus Kristus. Som 
denne unge mannen, søker de til Jesus og skjønner at Han møter dem med 
forståelse og kjærlighet. Men de er ikke villige til å slippe avhengigheten de 
har til denne verdens ting. De kommer ikke til Gud og stoler på det Han har 
gjort for dem i Kristus. De vil heller stole på sin egen rikdom. De gjør gode 
gjerninger og religiøse aktiviteter for å lindre samvittigheten med tanke på 
evigheten. 
Det er stor kontrast mellom den rike unge mann som stoler på rikdommen sin, 
og de små barna som kommer til Jesus og tror på Ham og Han alene.
Det er et privilegium å undervise barn! Vi må be om at barna må bli åpne 
for Den Hellige Ånds arbeid i hjertene, så de kan komme til tro på Jesus og 
sette sin lit fullt og fast til Ham.
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Må også vi som underviser gi Jesus førsteplassen og la Hans Ånd få fylle og 
lede våre liv, så barna ikke ser oss, men Kristus i oss!

BILDER
• Kronologisk bilde nr. 76, «Jesus og barna»
• Kronologisk bilde nr. 77, «Den rike unge mann»
• Plakat 1, «Vi lærer om Gud»

SPESIELLE FORBEDREDELSER
• Kopier Repetisjon - 44 og Samtale - 44 (bakerst i denne leksjonen). Ta med 

blyanter til barna.
• Forbered oppgavene du velger fra Forslag til oppgaver (bakerst i denne Forslag til oppgaver (bakerst i denne Forslag til oppgaver

leksjonen). Husk å beregn nok tid til å gjennomgå leksjonen.

NÅR DU UNDERVISER DENNE LEKSJONEN:
Du skal legge en bibelsk grunnvoll som bakgrunn for evangeliet du senere skal 
forkynne. Hver leksjon bygger på den foregående, så vær nøye med å ta med 
alle punkt.

IKKE GJØR BUDSKAPET FOR VANSKELIG!
Husk at dette er bibelstudie og ikke en rask gjennomgang av Bibelen. Hold deg 
til emnet i leksjonen; begrens og led eventuelle diskusjoner.
Strek under bibelske prinsipper i leksjonen.
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SKAL UNDERVISES TIL BARNA

REPETER Leksjon 43 ved å gjennomgå “Repetisjon - 44”
Les Samtale - 44. NB: ”Onkel Dagfi nn” bør bli lest av en voksen.

A. Introduksjon.

En kjent bibellærer ble en gang spurt om hva som var det viktigste han hadde 
lært ved å studere Bibelen i mange år.
Hva svarte han?
«Jesus elsker meg, det jeg vet. Fordi min Bibel sier så.»1

Jesus elsker hver enkelt av dere også!

B. Jesus elsker barna.

LES Mark 10,13.

Disiplene trodde ikke at Jesus ville bruke tid sammen med de små barna.

Tema: Gud er kjærlighet. Han er full av nåde og miskunn.
Tema: Menneskene må ha tro for å komme til Gud og bli frelst.

LES Mark 10,14.

Forslag til bilde:

KRONOLOGISK BILDE NR. 76,
«JESUS OG BARNA»

Jesus elsker barna!
Han vil at dere skal tro Hans Ord og stole på Ham,
− Vi er født som syndere alle sammen, og vi er under Satans makt og døden.
− Den eneste måten vi kan bli reddet på, er ved å tro på Jesus som vår 

Frelser.

LES Mark 10,15-16.

Folk som ikke vil komme til Gud og tro på Ham som små barn, kommer ikke 
til Himmelen.

1 Strofe fra en kjent amerikansk barnesang.
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Tenk over:
En liten baby hviler tillitsfullt i armene til moren sin. Babyen er ikke redd 
for at mamma skal slippe den ned. Han stoler på at mamma tar seg av 
den.
Da du var baby, spurte du ikke foreldrene dine om noen ting. Du trodde 
på alt de sa. Du prøvde ikke å fi nne ut på egen hånd.
Nå lærer du mange ting, og du lærer også å ta vare på deg selv.
Men du kommer alltid til å ha bruk for Gud!
Gud skapte ikke deg til å leve uten Ham. Han skapte menneskene i sitt 
bilde, for at vi skulle kjenne, elske og lyde Ham.
Som syndere kan vi ikke gjøre det. Vi er skilt fra Gud på grunn av synden. 
Vi er selvopptatt og egenrådige.
Vi har den mening at vi må ordne opp i alle ting selv.
Det stemmer ikke med evangeliet.
Jesus Kristus kom for å frelse syndere.
Han sa at vi må bli født på ny. Det er umulig for noen å gjøre noe med 
sin egen fysiske fødsel, og det er like umulig å gjøre noe med sin åndelige 
fødsel.

LES Joh 1,12-13.

Det er bare Gud som kan gi oss nytt liv. Han alene kan frelse oss fra 
straffen for våre synder. Det var derfor Han sendte Sønnen sin, Jesus 
Kristus, til verden.

LES Joh 3,16.

Gud vil at vi skal tro på Jesus Kristus, Guds Sønn, som Gud sendte for å 
frelse oss fra straffen for synden.

Hvis en person er stolt og egenrådig, kan ikke Gud hjelpe ham.
Når noen ydmyker seg og tror på Guds Ord som et lite barn, vil Gud frelse 
den personen fra Satans makt, synden og døden.

C. Spørsmålet til den rike unge mann.

Tema: Menneskene kan bare komme til Gud på Guds måte og etter   
  Hans vilje.

LES Mark 10,17.

Forslag til bilde:

KRONOLOGISK BILDE NR. 77,
«DEN RIKE UNGE MANN»
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Denne unge mannen trodde at han kunne gjøre Gud fornøyd og slik gjøre 
seg fortjent til å komme inn i Guds rike ved å holde loven og gjøre gode 
gjerninger.
− Han trodde at hvis han gjorde gode gjerninger, kunne han bli god nok til å 

fortjene evig liv.
− Det var derfor han spurte Jesus hva han skulle gjøre for å arve evig liv.

Husk:
Denne unge mannen var som Kain. Kain trodde at han kunne ofre ting 
som han hadde dyrket og på den måten oppnå å bli tatt imot av Gud. 
Men aksepterte Gud Kain sitt offer? Nei!

D. Bare Gud er god.

Tema: Gud er hellig og rettferdig.

LES Mark 10,18.

Denne unge mannen forsto ikke at ingen mennesker er gode nok i seg selv til 
å bli mottatt av Gud.
− Han var ikke klar over at Gud er den eneste som er god.
− Han trodde at han selv var god, og han trodde at Jesus bare var en annen 

god mann.
− Da Jesus svarte ham, nektet Han ikke på at Han var god og at Han var 

Gud.
− Men Jesus ville at den unge mannen skulle forstå at ingen vanlige 

mennesker er gode.

E. Lovens vei.

Tema: Mennesket er en synder som er avhengig av Gud og ikke kan   
frelse seg selv.

LES Mark 10,19-20

(Jes 64,6; Rom 3,11-20; Mat 5,17-28; 1 Sam 16,7; Hebr 4,12-13; Rom 3,19-23)

Denne unge mannen var ikke klar over:
− At han var en synder
− At han var født under Satans kontroll
− Derfor kunne han aldri holde loven til punkt og prikke og på den måten 

være fullkommen for Gud.
Gud sier  at det ikke fi ns noe menneske på jorden som er god og gjør det som 
er rett for Gud.
Ingen utenom Jesus har holdt Guds lov fullkomment.
Denne mannen trodde at han hadde holdt De Ti Bud, fordi han hadde holdt 
dem i det ytre.
Men selv om han hadde holdt budene i det ytre, hadde han ikke holdt dem i 
hjertet.
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Jesus hadde allerede fortalt dem meningen med Loven. Han hadde forklart at 
dersom noen hater en annen i sitt hjerte, har han begått mord.
Gud dømmer ikke menneskene bare etter de ytre handlingene. Han vet hva 
som bor i menneskets hjerte, tanker, holdninger og lyster.
− Hvis en person tenker på å ta noe som tilhører en annen, har han stjålet.
− Hvis en person er veldig lydig imot en som er i autoritet, men er rasende på 

ham i sitt hjerte, har han syndet imot Gud.
Gud gav ikke loven til israelsfolket fordi Han trodde at de kunne holde den.
Nei, Han gav De Ti Bud for å prøve dem og alle oss andre, for å vise oss at vi 
er syndere som kommer til kort for Gud.

Illustrasjon:
Her er en kort fortelling:
Folket i en liten by bestemte seg for å arrangere en konkurranse. De ville 
se om noen kunne hoppe over elven som rant forbi byen, på et bestemt 
sted.
Mange begynte å trene for å klare det. Barna øvde seg på skolen, og 
mange var svært fl inke til å hoppe. Noen av de voksne trente hver dag for 
å klare det. Også noen av de eldre tenkte at de ville prøve å hoppe. De 
likte å møtes for å trene.
Da den store dagen kom, merket de opp et sted på elvebredden der de 
skulle satse, og et sted på den andre siden av elven, der de skulle lande.
Alle som hadde trenet, både eldre og yngre, kom. Andre bestemte seg i 
siste minutt for å prøve å hoppe bare for moro skyld.
Men elven var temmelig brei også på det smaleste. Den ene etter den 
andre sprang til og satset, men falt i vannet. Gamle og unge, veltrenede og 
utrenede, de som prøvde så godt de kunne og de som bare prøvde for moro 
skyld - alle kom til kort. Ingen klarte å hoppe over elven.

Sammenlign:
Slik er det også med Guds lov. Det hjelper ikke samme hvor mye en prøver. 
Ingen klarer å holde den fullkomment. Alle har feilet og klarer ikke å nå 
opp til Guds standard.

Du tror kanskje at du er et godt menneske, og at du ikke fortjener å gå fortapt.
Likevel er du ikke god nok for Gud.
Det er umulig å bli god nok for Gud av seg selv, fordi vi er født som Adams 
etterkommere, skilt fra Gud.

F. Faren ved å bli rik.

Tema: Gud er kjærlighet. Han er full av nåde og miskunn.

LES Mark 10,21a.

«Jesus så på ham og fi kk ham kjær...»
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Jesus elsket den unge mannen, selv om han var stolt og ikke så seg selv som 
en synder.
Gud er glad i oss alle sammen, selv om Han vet at vi er syndere.
Han vil ikke at vi skal bli skilt fra Ham for evig.

Tema: Mennesket er en synder som trenger Gud og ikke kan frelse seg 
  selv.

LES Mark 10,21.

Jesus sa til den rike mannen at han skulle selge alt han hadde og gi pengene til 
de fattige.
− Jesus visste at denne unge mannen var gjerrig og elsket rikdommen sin mer 

enn han elsket sine medmennesker.
− Jesus prøvde å vise ham at han hadde brutt Guds lov som sier at en skal 

elske sin neste som seg selv.
− Jesus ville at han skulle innrømme at han var en synder som trengte en 

Frelser.
Jesus sa at han måtte forlate alt og følge Jesus, fordi Han er Gud.

− Jesus visste at denne mannen elsket rikdommen sin mer enn han elsket 
Gud.

− Det første store bud sier at vi skal elske Gud av hele vårt hjerte, hele vår 
sjel og all vår forstand, og at vi ikke skal sette noe foran Gud i våre liv.
(Mat 22,37-38)
Jesus prøvde å hjelpe denne unge mannen til å forstå at han satte 
rikdommen sin foran Gud.

− Han hadde brutt Guds bud, derfor var han en synder fordømt av Gud.
− Jesus ville at han skulle forstå at han ikke kunne bli akseptert av Gud på 

grunn av ting han gjorde. Han var allerede død og forkastet av Gud.

Tema: Gud er hellig og rettferdig. Han krever død som betaling for synd.

Det er ingen som har gitt Gud den plassen i livet sitt som Han skulle ha.
Straffen for dette er døden. Evig skilt fra Gud i fortapelsen.
Fins det en måte synden kan bli betalt på, så vi kan bli frelst fra den evige ild?
Ja, det er det! Det var det Jesus kom for å ordne!

Tema: Mennesket er en synder som trenger Gud og ikke kan frelse seg 
  selv.

LES Mark 10,22-24.

Den rike unge mannen hadde gjort sitt valg.
− Han valgte rikdommen, den han kunne nyte bare i dette livet, og dermed 

vendte han seg bort fra et evig liv sammen med Gud.
− Han var trist, for selv om han ville ha evig liv, elsket han pengene sine mer 

enn han elsket Gud og sine medmennesker.
− Han ville ikke gjøre som Jesus sa.
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Kanskje du tenker på samme måte som denne mannen.
Kanskje du også tror at det viktigste i livet er å bli rik.
Når du dør, kan du ikke ta noe med deg av rikdommen din.
Rike og fattige er helt like i Guds øyne.
Det viktigste for Gud er ikke pengene eller tingene våre, men om vi hører 
Guds Ord og tror på Ham.

G. Konklusjon.

Husker du at vi leste om at Jesus mettet fem tusen med fem brød og to små 
fi sker?
Etter dette kom folket og lette etter Jesus. De håpte at Han skulle gi dem mer 
mat.
Husker du hva Jesus sa til dem?
Det skal vi lese nå.

LES Joh 6,27-29.
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SPØRSMÅL

1. Har Jesus omsorg for barna? Ja, Jesus er glad i barna.

2. Trenger barn å bli reddet fra Satans makt, synden og døden?

Ja, barn trenger å lære om og tro på Jesus som sin Frelser, akkurat 

som voksne.

3. Hva mente Jesus da Han sa at alle må bli som små barn for å 

komme inn i Himmelens rike?  Vi må sette vår lit til Jesus som 

Frelser, på samme måte som et lite barn stoler på foreldrene sine.

4. Hvordan mente den rike unge mannen at han skulle komme til 

Himmelen? Ved å holde Guds bud.

5. Jesus sa til den rike unge mannen, «Hvorfor kaller du meg 

god? Ingen er god uten Gud.» Mente Jesus at Han ikke er god 

og at Han ikke er Gud? Nei, Jesus er Gud og dermed også god.

6. Hva var det Jesus ville at den unge mannen skulle forstå? 

Jesus ville at han skulle forstå at alle mennesker har vært ulydige 

imot Guds bud, og at det er bare Gud som er god.

7. Hvorfor gikk den unge mannen sørgmodig bort? Fordi han ikke 

ville gjøre det Jesus ba ham om. Han elsket pengene sine mer enn 

han elsket Gud og sine medmennesker.

8. Sa Jesus at det er synd å være rik? Nei, det er ikke synd å være 

rik, men det er synd å elske rikdommen sin mer enn en elsker Gud 

og medmenneskene.

9. Hva er mye viktigere enn å arbeide for denne verdens rikdom?

Å være sikker på at vi tror på Jesus som vår Frelser.
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FORSLAG TIL OPPGAVER    FORSLAG TIL OPPGAVER    FORSLAG TIL OPPGAVER LEKSJON 44

Vær sikker på at du har god tid til å gjennomgå leksjonen først!
Den tiden du har igjen etter at du er ferdig med å undervise leksjonen, kan du 
bruke til forskjellige aktiviteter. Nedenfor fi nner du oppgaver som er laget for 
å understreke og fokusere på temaet du har undervist i leksjonen. Velg en eller 
fl ere oppgaver og forbered deg på forhånd, slik at du har alt du trenger for 
hånden. 

1. Minnevers - Johannes 6,29
Barna kan fi nne dette verset i Bibelen sin. De kan også lese verset foran. 
Hjelp dem med å lære det utenat. Spør følgende spørsmål:
Hva spurte folket om? (Hva skulle de gjøre for å gjøre Guds gjerninger - 
med det mente de, det Gud krever?)
Hvem svarte på spørsmålet deres? (Jesus)
Hva er Guds gjerninger - det Han krever? (Å tro på Ham som Gud har 
utsendt)
Hvem er det Gud har sendt? (Jesus)

2. Bøker i Bibelen
Bruk metoden som ble brukt i leksjon 24. 
Fra tid til annen kan du la barna fi nne minnevers de har lært tidligere. Det 
hjelper dem til å bli kjent i Bibelen, og også til å huske minneversene.

3. Se på hva Jesus gjorde! 
(Se oppgave 6 i Leksjon 38.)

4. Jesus vil at barna skal tro på Ham!
Del ut tegnesaker og la barna lage plakater. Ta med masse bilder av barn 
fra bøker og blad. Det er fi nt om dere kan fi nne bilder av barn fra mange 
forskjellige land. Har du et digitalkamera kan du ta bilde av alle barna på 
gruppen, enten et gruppebilde eller individuelle bilder og skrive dem ut.
Barna kan feste bildene fra blad sammen med bildene av seg selv på 
plakaten. Øverst kan du skrive: «Jesus vil at alle barn skal tro på Ham!»

5. Velg det beste!
Lag en plakat som har tittelen «De beste ting.»
Skriv følgende ord på papirremser:
Ha kunnskap om Gud - lese Guds Ord - være enig med Gud om sin synd 
- tro på Jesus som Frelser - tro på at Jesus er den eneste som kan frelse oss 
fra Satan, synden og døden.
Lag en annen plakat med tittelen «Ting de fl este mennesker vil ha»
Skriv følgende ord på papirremser: Å ha mange penger - å ha mange ting 
- å reise over hele verden - å være slik at andre liker seg - å få det som en 
selv vil.
Bland strimlene i en kurv. La barna trekke en hver. Les hva som står på og 
fest den på riktig plakat.
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6. Alle mennesker
Gjør klar en plakat før møtet. Skriv følgende ord på den: gammel - ung - rik 
- fattig - mann - kvinne - gutt - jente - pen - stygg - stor - liten - syk - frisk 
-europeer - amerikaner - asiat - afrikaner.
Bruk fargerike papirremser.
Spør barna, «Hvem av disse tror dere Gud vil skal bli frelst?»
La dem slå opp Johannes 3,16 i Bibelen.
Minn om at Gud elsker alle mennesker og vil at de skal høre Hans Ord. At 
de skal være enig med Ham om at de er syndere som ikke kan frelse seg 
selv, og at de skal tro på Jesus Kristus som sin Frelser.
Skriv dette på en ekstra papirremse: «Gud vil at alle mennesker skal bli 
frelst!»



Navn____________________________

JESUS vekker Lasarus opp fra de døde

Bruk et ord fra ordbanken til å fullføre setningene nedenfor. Sett ring rundt 
riktig svar på JA/NEI spørsmålene. 

ELSKET, GUD, SKILT, GUD, SYNDEN
SJALU, DØMT, ALT

1. ____________ har makt til å gi liv og ta liv.

2. Alle mennesker skal en dag stå opp fra de døde og bli _________
av Gud.

3. Jesus er __________. Han skapte alle ting, derfor kan Han også gi 
liv til døde.

4. Jesus sa at alle som tro på Ham, skal ikke dø. Han mente da at 
de aldri skulle bli __________ fra Gud og komme til den evige 
fortapelse.

5. Ble Jesus overrasket over at Lasarus var død? JA NEI

6. Jesus er Gud, derfor vet Han _______________.

7. Jesus gråt fordi Han hadde medfølelse med menneskene og deres 
lidelse på grunn av _____________ og døden. Han gråt også fordi 
Han ___________ Marta og Maria og vennene deres, og forsto 
deres sorg.

8. De jødiske lederne, prestene og fariseerne og sadukeerne, likte 
ikke at Jesus gjorde under, fordi de var __________ på Ham. De 
var redde for at folket skulle gjøre Jesus til konge. Da trodde de at 
romerne ville legge skylden på de jødiske lederne og avsette dem 
fra stillingene sine.

Repetisjon 44
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SAMTALE 44    JESUS ELSKER BARNA
     DEN RIKE UNGE MANN

Janita: Takk, onkel Dagfi nn, for at du tok oss med til barnehjemmet.
Onkel Dagfi nn: Ingenting å takke for. Takk for at dere ville være med. Hva 
syntes dere?
Terje: På en måte var det trist.
Janita: Det syntes jeg også. Jeg visste ikke at det var så mange der. Noen er 
veldig dårlige.
Terje: La du merke til den lille jenta som var lam? Hun smilte hele tiden.
Janita: Jeg så det! Jeg kommer aldri til å glemme henne! Kan vi dra tilbake og 
besøke henne?
Onkel Dagfi nn: Ja, jeg vil gjerne ta dere med dit igjen.
Terje: Det var noe annet som overrasket meg også. En mann snakket bare om 
pengene sine.
Onkel Dagfi nn: Hvorfor ble du overrasket over det?
Terje: Han bekymret seg over alt mulig. Han snakket bare om alt han hadde 
gjort for barna.
Onkel Dagfi nn: Han har virkelig gjort mye for å hjelpe barna der. Han har 
spandert svært mye på barnehjemmet. Men jeg kjenner ham, og jeg vet at han 
ikke er en som tror på Gud. Han er så opptatt av pengene sine, og selv om han 
gir mye, har han veldig mye igjen for seg selv. Han bekymrer seg stadig over hva 
som kommer til å skje med pengene sine. På en måte virker det som han prøver 
å kjøpe Guds velvilje med sine gode gjerninger.
Janita: Kanskje det kunne hjelpe om han gikk på møter.
Onkel Dagfi nn: Det er klart at det hadde vært godt for ham å høre Guds Ord. 
Men han har gått på møter i mange år. Han ser på det som noe han må gjøre for at 
Gud skal godta ham. Han trenger å få se at han er en synder som ikke kan gjøre 
noe for å bli godtatt av Gud. Alle hans gode gjerninger og religiøsitet kommer 
aldri til å gjøre ham god nok for Gud.
Terje: Han du fortalt ham det, onkel Dagfi nn?
Onkel Dagfi nn: Ja, det har jeg. Han vil ikke høre verken på meg eller på det som 
står i Bibelen. Han er nok en svært stolt mann.
Janita: Det kan virke rart, men den lille jenta hadde det bedre enn den rike 
mannen.
Onkel Dagfi nn: Ja, det har hun nok, Janita. Men for bare noen måneder siden 
var hun helt annerledes. Hun smilte aldri.
Terje: Tuller du?
Onkel Dagfi nn: Nei, det er sant. Hun var bitter fordi hun var lam. Ingen kunne 
hjelpe henne. Men så kom noen jenter og snakket med henne. De besøkte henne 
mange ganger og fortalte henne om Gud.
Janita: På samme måte som du har fortalt oss?
Onkel Dagfi nn: Ja, jentene viste henne fra Guds Ord at det største problemet 
ikke var at hun var lam, men at hun var en synder. Da hun så det, ble hun veldig 
forbauset.
Terje: Tror ikke det er mange som ville ha fortalt henne det.
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Onkel Dagfi nn: Nei, men det var det hun behøvde å høre. Da jentene leste fra 
Bibelen og fortalte henne om Jesus Kristus, trodde hun! Hun forsto at hun ikke 
hadde noe å gi til Gud, men hun trodde på Jesus som sin Frelser. Hun vet at 
hun har evig liv nå. Vet dere hva hun sa til meg? «Jesus har gjort alt for meg! 
Jeg kan ikke gjøre noe, men Gud tar imot meg for Jesus skyld.»
Janita: Jeg syntes så synd på henne, men nå synes jeg mye mer synd på den 
rike mannen.
Onkel Dagfi nn: Det er trist med ham. Han er en god mann, men han vil ikke 
tro på Guds Ord. Han er mer glad i pengene sine enn i Gud, selv om han alltid 
prøver å gjøre gode gjerninger. Han ligner mannen Jesus møtte en dag. Den 
fortellingen står i Markus 10. Det kan vi lese sammen.


