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Bibelvers: 
Galaterne 3.28 

Her er ikke jøde eller greker, her er ikke slave eller fri, 

her er ikke mann og kvinne. Dere er alle én i Kristus Jesus. 

Markus 10. 13-16  
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. 

Litt om talens innhold:  

Korset er et symbol på broen som ble åpnet mellom Gud og mennesker. Vi har nå fått full 

dekning. Det kostet så mye for Jesus, men ved hans død og oppstandelse blir broen mellom 

Gud og mennesker opprettet. 

I historien om barna som blir båret frem til Jesus, understreker Jesus sin rolle som brobygger: 
Når de andre er opptatt av seg og sitt og med det faktisk bygger murer, så river Jesus dem 
ned og lar barna komme til seg.  

Broen er like åpen, veien mellom Gud og mennesker er like tilgjengelig og vi har i dag full 
dekning til himmelen. Det eneste som vi trenger å gjøre er å tro at dette er sant.  

.Tre spørsmål til ettertanke / samtale:  

1. les trosbekjennelsen om Jesus:  

Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne sønn, vår Herre, som ble unnfanget 

ved Den hellige ånd, født av jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, 

korsfestet, død og begravet, fór ned til dødsriket, stod opp fra de døde tredje 

dag, fór opp til himmelen, sitter ved Guds, den allmektige Faders høyre hånd, 

skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde. 

 

Hva gjør trosbekjennelsen med ditt bilde av Jesus? 

 

2. Snakk om hendelser fra bibelen eller i din hverdag der Jesus bygger bro.  

3. Det er et utrykk som sier å bygge broer, ikke murer. Hvordan kan vi ta det inn i 

vår hverdag?  

Bønn:  

✓ Be Jesus om hjelp til å bygge broer. 

✓ Takk Jesus for at han åpnet broen til Gud.   


