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Kommer babyer til Himmelen når de dør? 
 

 
 

 
Dette er et spørsmål som blir stilt i mange religiøse debatter: Hva skjer med babyer når de dør? 
Reiser de hjem til Himmelen? Blir de dømt av Gud for hvordan de levde sine liv? Vil det være 
rettferdig av Gud å dømme babyenes synd når de ikke engang kan gå eller snakke? Dette er ærlige 
spørsmål å stille. Det viktige er å huske å søke svaret i Bibelen dersom du ønsker å vite Herrens 
tanker i en sak. Og svaret på spørsmålet er klart i Skriften: Ja, babyer som dør kommer hjem til 
Himmelen, hver eneste en. 
 

1. Alle og enhver – til og med babyer har en syndig natur: 
Kong David skriver i Salme 51, en salme fylt av anger over synd, der bekreftes det i vers 7: Ja, med 
skyld ble jeg født, med synd ble jeg til i mors liv. Barnet arver ikke foreldrenes synd, men vi arver alle 
sammen en syndig natur, som betyr at vi er tilbøyelige til å begå synd ved vår menneskelige kropp 
(kjød). David erkjente at til og med da han ble dannet i sin mors mage var han syndig. 
 

2. Babyer og små barn forstår ikke forskjellen mellom rett og galt: 
Bibelen konstaterer at selv om barna har en syndig natur er de for små til å ha kunnskap om moral, 
rettferdighet og med det Guds lover: 
 
Småbarna som dere trodde ville bli tatt som krigsbytte, og de barna som ennå ikke vet forskjell på 
godt og ondt, de skal komme inn i landet. Jeg gir det til dem, og de skal innta det. 5. Mosebok 1:39 
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I dette avsnittet i Bibelen straffer Gud de voksne israelittene for deres ulydighet i ørkenen, men han 
fritar spesifikt barna og lar dem få lov til å innta Det Lovede Land da de, selv om de er syndige, «ennå 
ikke vet forskjell på godt og ondt». Så barn som er for unge til å forstå seg på moral mottar Guds 
nåde og tilgivelse. 
 
For før gutten forstår å forkaste det onde og velge det gode, skal det bli øde i landet til de to 
kongene du frykter. Jesaja 7:16 
 
Denne profetien, som ble gitt til profeten Jesaja, omhandler fødselen til et barn. Igjen lager Gud et 
skille ved de barna som har nådd den alderen som hun eller han vil «forstå å forkaste det onde og 
velge det gode». Den alderen blir ofte omtalt som «ansvarlighetsalderen/tilregnelighetsalderen» i 
jødisk og kristen teologi. Når barna har nådd denne alderen da de forstår seg på moralen mellom 
godt og ond, er de selv ansvarlige for valgene de tar. 
 
Denne alderen er selvsagt ikke spesifisert i Bibelen. Hvorfor? Fordi barn utvikler seg og lærer på 
forskjellige nivåer og i ulik grad. På samme måte som Gud skal dømme voksne, vil alle barn bli dømt 
individuelt. Men før de har nådd denne alderen vil de bli vist nåde.  
 

3. Jesus lovpriser barna og kaller dem det nærmeste man kommer et himmelsk vesen: 
 
Nettopp da kom disiplene og spurte Jesus: «Hvem er den største i himmelriket?» Da kalte han til 
seg et lite barn, stilte det midt iblant dem og sa: «Sannelig, jeg sier dere: uten at dere vender om 
og blir som barn, kommer dere ikke inn i himmelriket. Den som gjør seg selv liten som dette barnet, 
han er den største i himmelriket. Matteus 18:1-5 
 
Jesus så på ydmykheten til et barn som en stor dyd, nødvendighet. Små barn har ingen agenda, er 
ikke ute etter å posisjonere seg med sin autoritet, deres kroppsspråk viser deres ærlige følelser og er 
ikke hovmodige. Det er barnets egenskaper Jesus sier alle vi andre må ta inn over oss for å kunne ta 
del i Guds himmelrike. Jesus kom til jorden for å tjene andre og uten betingelser gi sitt liv for andre. 
Vi må gjøre det samme, og det krever en barnlig hengivenhet. 
 
De brakte små barn til ham for at han skulle legge hendene på dem og be, men disiplene viste dem 
bort. Da sa Jesus: «La de små barna være, og hindre dem ikke i å komme til meg! For himmelriket 
tilhører slike som dem.» Matteus 19:13-14 
 
Små barn og babyer har helt naturlig den holdningen og lynne som frelste mennesker, som er født på 
ny, burde ha. Det er ved å tilbringe tid med andre, eldre og mer erfarne syndere at barn vokser ut av 
sin barnlige natur.  
 

4. Bibelen bekrefter det – babyer kommer til Himmelen: 
Som det er tilfelle med de fleste vanskelige åndelige spørsmål, ikke bare gir Bibelen svar, men 
fremskaffer også et eksempel. Det klareste eksemplet på skjebnen til babyer som dør finner vi i 2. 
Samuelsbok i livet til Kong David. Gud kalte David for «en mann etter sitt hjerte». David elsket Herren 
og tilbad aldri fremmede guder. Han søkte konstant Gud i bønn og lovsang. Men David var et vanlig 
menneske, noe som førte til at han også falt i synd. Etter å ha begått ekteskapsbrudd, hor, mord og 
forsøk på å skjule det ble David straffet ved at han mistet barnet som ble unnfanget ved 
ekteskapsbruddet. Babyen ble alvorlig syk og David responderte ved å be til Herren for barnet. Han 
fastet og lå med ansiktet ned mot jorden i syv dager. Hans tro på Gud ble ikke rystet av barnets 
sykdom. Nei, det var troen han støttet seg til i denne vanskelige uken. Uansett, da babyen døde 
forandret Davids oppførsel seg: 
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Men David så at tjenerne hvisket seg imellom, og han skjønte at gutten var død. Han spurte dem: 
«Er gutten død?» De svarte: «Ja.» Da reiste David seg fra bakken. Han vasket og salvet seg og 
skiftet klær. Så gikk han inn i Herrens hus for å tilbe. Da han kom hjem, ba han om mat. Den ble 
satt fram, og han spiste. Tjenerne sa til ham: «Hvordan er det du oppfører deg? Mens gutten ennå 
levde, fastet du og gråt. Og nå da han er død, står du opp og spiser!» Han svarte: «Så lenge gutten 
levde, fastet jeg og gråt, for jeg tenkte: Hvem vet om ikke Herren forbarmer seg over meg og lar 
gutten leve? Men nå som han er død, hvorfor skulle jeg faste? Kan jeg hente ham tilbake? En gang 
må jeg dra dit han er, men han kommer aldri tilbake til meg.» 2. Samuelsbok 12:19-23 
 
David hadde håpet og bedt om at Gud skulle forbarme seg over ham og la gutten få leve. Med en 
gang gutten døde, visste David at det var ingenting mer å gjøre. Barnet ville ikke komme tilbake. 
Hvordan det enn forholdt seg, var David ikke helt fortvilet i denne situasjonen. Han visste at han en 
dag ville «reise» dit barnet er, og møte den lille gutten sin i Himmelen. David kjente Gud godt, 
snakket direkte med ham og mottok gudommelig inspirasjon fra Herren ved flere anledninger. David 
var aldri i tvil om at hans lille sønn var «reist» hjem til Himmelen. 
 
Det samme gjelder for alle babyer. Det er ikke noe som er mer tragisk og trist enn et dødsfall til et lite 
barn. Men, som en trøst til foreldrene kan de finne glede og tilfredstillelse i at Gud har tatt dem hjem 
til Himmelen. Og hvis foreldrene er troende i Jesus Kristus vil de bli gjenforent med sitt lille elskede 
barn en dag! 
 
 
 
 

 
 


