
Ikke forlatt
21 andakter i hverdag  
og forfølgelse

Av Øystein Rauan



Kjære venn!

Forfulgt, men ikke forlatt. Takk Gud for at dette er en 
realitet for dem som lider for sin tro! 

Over en del år har jeg skrevet bønnebrev i Magasinet Stefanus 

for dem som lider for sin tro. Alle historiene om forfølgelse og 

elendighet kan være overveldende. Man hører om mennesker 

som blir drept, torturert og diskriminert for sin tro, tilsynelatende 

uten at noen griper inn eller at noen får vite om det. Uretten 

opprører meg! Men midt i dette er Gud til stede. Han har ikke 

forlatt sine. Spenningen mellom disse to realitetene har opptatt 

meg mye, noe som reflekteres i flere av andaktene i dette heftet.

Andaktsheftet inneholder 21 andakter som tidligere har stått på 

trykk i bønnebrevene i Ropet fra Øst og Magasinet Stefanus. De 

gjengis her i bearbeidet utgave, med redaksjonell hjelp av Silje 

H. K. Jøssang. Andaktene handler både om forfølgelse og om 

utfordringer vi møter i hverdagen. De kan leses enten som en tre 

ukers andaktsplan eller som frittstående andakter. 

Jeg oppfordrer deg også til å være med å be for den forfulgte 

kirke ut fra bønnetemaene som er tilknyttet hver andakt. Dette 

hjerteropet fra biskop Thomas, Stefanusalliansens gode venn i 

Egypt, oppmuntrer oss til å ikke undervurdere betydningen av 

bønn: «Takk for at dere ser oss. Det viktigste dere kan gjøre for 

de kristne i Egypt, er å minne medkristne i Norge på at vi finnes. 

Oppfordre dem til å be for oss.» Oppfordringen fra biskop 

Thomas gjelder både kristne i Egypt og den lidende kirke i hele 

verden.
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Salige er 
de som blir 
forfulgt

Bibelen priser faktisk dem 

salige som blir forfulgt for rett-

ferdighetens skyld. Dette er ikke et 

ukjent tema i Bibelen, men vi hører 

likevel ikke mange prekener om 

dette. Det går imot vår naturlige 

tankegang at lidelse og offer er noe 

å trakte etter.

I Saligprisningene i Matteus 5 er 

forfølgelse for Jesu skyld viet stor 

plass, mer plass enn de andre 

saligprisningene. Dette sier noe om 

viktigheten av temaet. Men det er 

andre saligprisninger det er vanlig 

å trekke fram, slik som at de som 

sørger, skal trøstes, og at de som 

skaper fred, skal kalles Guds barn.

«Salige er de som blir forfulgt 
for rettferdighets skyld, for 
himmelriket er deres.» 
– Matt 5,10

Lidelse og smerte er ikke populært 

å snakke om i vår tid. Vi legger opp 

tilværelsen slik at vi oppnår mest 

mulig nytelse. Det som volder 

ubehag, bør man prøve å unngå. 

Men i Bibelen blir lidelse for Jesu 

skyld sett på som et privilegium. 

Det blir sett på som en naturlig del 

av kristenlivet.

Det kan være vanskelig nok å være 

kristen her i landet. Grensene for 

rett og galt viskes ut, og det blir 

stadig vanskeligere å stå opp for 

bibelske sannheter. Men kristne i 

andre deler av verden føler dette på 

kroppen mye mer enn oss. De må 

betale en høy pris for å bekjenne 

kristentroen. Dette kan gå ut over 

deres egen familie, deres levebrød 

og frihet, til og med deres eget liv.

Man kan ikke annet enn å bli 

opprørt over den urett som kristne 

brødre og søstre blir utsatt for i 

andre land. Dette er bare rett og 

riktig. Men det finnes også et annet 

perspektiv, nemlig at lidelse for 

rettferdighetens skyld ikke er for-

gjeves. Lidelsen har faktisk en evig 

verdi. For å få et balansert syn på 

forfølgelsen må man holde disse to 

perspektivene sammen: vi skal søke 

å hjelpe dem som lider, og samtidig 

vite at å lide for hans skyld, har en 

lønn i himmelen.

Be for kristne som blir utstøtt fra 
familier og lokalsamfunn

Be om styrke til å stå fast i troen

Be om et sterkt kristent fellesskap 

hvor de kan høre hjemme

Be om beskyttelse mot angrep fra 

familiemedlemmer og andre som 

ser på dem som forrædere

Indiske pastorer ber sammen om styrke og mot i et 
risikabelt arbeid. (Foto: Stefanusalliansen)
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Himmelvendt

«Jeg kjenner meg trukket til 
begge sider: Jeg lengter etter 
å bryte opp og være sammen 
med Kristus, for det er så mye, 
mye bedre.» 
– Fil 1,23

er det vanskelig å vende oppmerk-

somheten bort fra de nære tingene 

og over på evigheten. Paulus 

hadde det også travelt. I 2 Kor 11,28 

forteller han hvordan han daglig 

bar omsorgen for alle menighetene. 

Likevel forteller han i Filipperbrevet 

hvordan han lengter etter å bryte 

opp og være sammen med Kristus, 

for det er så mye, mye bedre. Det 

var dette håpet som ga ham styrke.

Bibelen er opptatt av at håpet vi 

har, skal gi oss utholdenhet og 

styrke til å bære det vi gjennomgår 

til daglig. Vi har vår borgerrett i 

himmelen, det er der vi egentlig 

Tenker du ofte på himmelen? Jeg 

må innrømme at tankene om him-

melen ikke alltid er så langt framme 

i min bevissthet. Ikke at himmelen 

er uvirkelig, men det er uvant å 

tenke i disse baner. En sjelden gang 

tar jeg meg tid til å tenke over hva 

himmelen innebærer, og da fyller 

det meg med forventning og håp. 

Ellers hører man ikke så mange 

prekener om himmelen, det er 

sjelden et tema i forkynnelsen.

Noen forbinder det å være himmel-

vendt med å være livsfjern, å ikke 

bry seg om livet her og nå. Man 

må liksom velge mellom å være 

himmelvendt eller «jordvendt». 

For den som har en travel hverdag, 

hører til. Jeg kjenner ei dame som 

hevder å ha vært i himmelen og ha 

kommet tilbake. Et viktig anlig-

gende for henne er å formidle at 

himmelen er virkelig, her og nå, like 

virkelig som den fysiske verden.

Håpet om himmelen blir særlig 

sterkt for dem som sitter i fengsel 

for sin tro og gjennomgår trengsler. 

Da Stefanus skulle steines, fikk 

han plutselig se himmelen åpen. I 

Åpenbaringen beskrives trengsler 

for Jesu skyld, men midt i trengs-

lene er også himmelen til stede. 

Dette er til trøst for dem som lider. 

Be for dem som sitter 
i fengsel for sin tro og 
deres familier

Be om beskyttelse mot 

tortur og overgrep

Be om løslatelse for 

dem som er urettmessig 

fengslet

Be om trøst for familiene 

og for deres daglige 

underhold

Solnedgang over koptisk-ortodoks kirke i Egypt. (Foto: Ingvar A. Isene)
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Tørst etter Gud

«Min sjel tørster etter deg.» 
– Sal 63,2

Kong David skrev denne salmen 

om tørst etter Gud mens han 

befant seg i en ørken. I dette tørre, 

øde og vannløse landet var tørsten 

etter Gud sterkere enn den fysiske 

tørsten. I mange av Davids salmer 

ser vi denne inderlige lengselen 

etter Gud og fellesskapet med ham. 

Tørsten og lengselen etter Gud 

er lagt ned i oss alle. Gud har 

gjort det slik for at vi skal søke 

ham og få tørsten slukket hos 

ham. Men det er ikke alltid vi har 

kontakt med denne lengselen i vår 

travle hverdag. Mange ting fanger 

oppmerksomheten, og vi er utsatt 

for en konstant strøm av inntrykk. 

For at Gud skal få plass i synsfeltet 

vårt, må vi kanskje komme til vår 

egen «ørken», et sted hvor vi er 

fri for den vanlige strømmen av 

inntrykk. Når ting er rolig rundt oss, 

kan lengselen etter Gud komme til 

overflaten.

Be for dem som er på 
flukt på grunn av sin tro

Be om beskyttelse og at 

flyktningene kan få det de 

trenger til livets opphold

Be om at de kan holde 

motet og fremtidstroen 

oppe

Be om at de kan få et 

trygt sted å bo

Vi har mange skrikende behov, som 

vi søker å fylle på forskjellige måter. 

Men det er bare Gud som kan gi 

oss det vi trenger på det dypeste 

plan. En brusreklame for noen år 

siden hadde slagordet «Obey your 

thirst» – adlyd tørsten din. Det er 

lett å slukke vår fysiske tørst – i 

utvidet forstand – mens vi sjelden 

går videre med den åndelige. Hvis 

vi går til Gud med vår åndelige 

tørst, vil vi finne at jo mer vi 

drikker, jo mer vil tørsten etter ham 

forsterkes.

Indisk jord-
bruksarbeider 

slukker tørsten.  
(Foto: Bjørn A. 

Wegge)8 9



Leiren i potte-
makerens hånd

ugjorte i våre liv. Men det han 

ønsker, er å gi oss en ny start, her 

og nå. Han vil at vi skal gi ham de 

ødelagte delene av leirkaret, akkurat 

slik det står til i dag. Så kan han 

gjøre noe nytt ut av det. Gud setter 

oss fri fra de brutte forventningene 

og de brutte løftene fra fortiden. 

Vi trenger ikke bære med oss noe 

etterslep fra det som ligger bak. 

Hans tidsregning starter nå og går 

fremover. Så kan vi få se fremover 

med frimodighet.

«Når karet han holdt på å 
lage av leire, ble mislykket i 
pottemakerens hånd, laget han 
det om til et annet kar, slik han 
syntes det var riktig.» 
– Jer 18,4

Noen av oss føler oss kanskje som ødelagte 

leirkar. Vi har hatt forventninger og mål for 

oss selv, men vi har ikke vært i nærheten av 

å oppfylle dem. Vi hadde kanskje et mål for 

vårt åndelige liv, for bibellesning og bønn, 

men dette kokte bort i hverdagens kjas og 

mas. Vi klarte ikke å følge opp våre nærmeste 

slik vi skulle. Vi synes ikke vi strakk til i 

tjenesten i Guds rike. Eller Gud kalte oss til 

en konkret oppgave, men vi gikk ikke inn i 

den. Når vi ser bakover, blir vi tynget ned av 

alt det ugjorte og mislykkede fra fortiden, og 

frimodigheten er heller liten. Ting skulle vært 

så annerledes.

I denne situasjonen kommer Guds ord oss 

til trøst. Gud vet om alt det mislykkede og 

Be om rettsbeskyttelse for 
kristne

Be om at rettssystemet 

skal gi reell beskyttelse 

for kristne som er utsatt 

for overgrep

Be om at overgripere skal 

stilles til ansvar

Be om at kristne kan bli 

behandlet som likeverdige 

borgere i land der de er i 

minoritet

I barnehagene til 
Stefanusbarna i 
Kairo, Egypt, er det 
fotvask hver dag. 
(Foto:  
Stefanusalliansen)
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Fordømmelsens snare
Be om at de må bevare troen

Be for kristne som strever økonomisk og kan 

få alle muligheter hvis de frasier seg sin tro

Be for utholdenhet for kristne som stadig 

møter press om å konvertere

Be om at kristne kan ha gode fellesskap der 

de kan få åndelig næring

«Så er det da ingen 
fordømmelse for dem som 
er i Kristus Jesus.» 
– Rom 8,1

Det er mange ting som kan være 

en fare for vårt åndelige liv. Vi kan 

tenke på helt åpenbare ting, slik 

som utroskap, rusmidler, kjærlighet 

til penger, bitterhet, feil vennegjeng 

og forsømmelse av bønn og bibel-

lesning. Men én liten ting blir ikke 

lagt like mye vekt på som alt dette, 

nemlig fordømmelse.

Fordømmelse kan synes som lite 

og ubetydelig. Det kan ha et skinn 

av åndelighet og ansvarlighet å føle 

fordømmelse for våre feiltrinn: «Jeg 

tar i hvert fall ansvar for det jeg har 

gjort.» Men Gud har uttrykkelig 

sagt at vi skal legge all fordøm-

melse bak oss. Jesus har på forhånd 

gjort opp for alle våre synder.

Fordømmelse legger en demper 

på mange ting i livet vårt. Men det 

mest snedige med det er at det 

trekker oss bort fra Gud. Den som 

ikke føler at han har sitt åndelige 

liv i orden, vil fjerne seg fra Gud i 

stedet for å komme til ham. Det er 

nettopp når vi føler oss svake og 

uverdige at vi trenger Guds nær-

vær, hans kraft og bevisstheten om 

at han elsker oss, uansett hvilken 

situasjon vi er i. Fordømmelsen 

trekker oss bort fra Gud, kilden til 

liv. Derfor er det så viktig å avsløre 

fordømmelsen og legge den av oss, 

for den vil holde oss borte fra det vi 

trenger aller mest.

Ei jente i en av Stefanusbarnas barnehager i Kairo, Egypt, viser 
frem korstegningen sin. (Foto: Stefanusalliansen)
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Gjør det 
likevel

gjerningene hennes, setter oss på 

plass. Men tankene bryter med tan-

kegangen i vårt moderne samfunn. 

Hvem er villig i dag til å ofre tid og 

krefter på noe man tilsynelatende 

ikke får noe igjen for, dag etter dag, 

uke etter uke, år etter år? Kanskje 

uten at noen legger merke til det? 

Dette er ikke trendy, men noen er 

faktisk villige til å gjøre det. Nøkke-

len er at dette er en sak mellom oss 

og Gud, ikke mellom oss og andre 

mennesker.

I andre land hører man om kirker 

som blir ødelagt og brent. Likevel 

bygges de opp igjen og igjen av 

trofaste mennesker. Det finnes folk 

som sitter i fengsel på grunn av 

troen, og det verste er at fæle ting 

skjer med deres nærmeste, men 

de fortsetter å tro og mister ikke 

håpet. En historie som har gjort 

inntrykk på meg, er historien om 

en av de første kristne martyrene i 

Japan:

I Nagasaki den 5. februar 1597, 

før 26 kristne ble henrettet på en 

grusom måte, ble de torturert og 

lemlestet og vist fram i mange byer 

for å skremme folk. En av disse var 

en gutt på tolv år. Historien forteller 

at en samuraileder ble rørt av gut-

tens situasjon, og han tilbød gutten 

å ta ham til seg som sin egen sønn 

hvis han ville gi opp troen på Jesus. 

«Arbeid raust og rikelig for 
Herren! For dere vet at i Herren 
er ikke deres strev forgjeves.» 
– 1 Kor 15,58

Mor Teresa sa: «Mennesker er ofte 

urimelige, irrasjonelle og selvopp-

tatte – tilgi dem likevel. Det du har 

brukt år på å bygge opp, kan noen 

rasere på en natt – bygg likevel. 

Det gode du gjør i dag, vil kanskje 

være glemt i morgen – gjør det 

gode likevel. … og sist er dette en 

sak mellom deg og Gud – det var 

faktisk aldri en sak mellom deg og 

dem.»

Mor Teresa demonstrerte dette 

selv i Calcutta ved å gjøre gode 

gjerninger år etter år, uten å få 

oppmerksomhet. Visdomsordene 

ovenfor, som også var i pakt med 

Men gutten nektet, og dermed ble 

han henrettet. Hvorfor gjorde han 

det? Svaret hans var: «Hvordan kan 

jeg bytte evig liv med Herren Jesus 

Kristus med et kort liv i luksus her 

på jorda, uten min kjære Jesus?»

Be om at de må bli sett

Be om at forfulgte kristne skal vite at andre 

kjenner til dem og taler deres sak

Be om at skjult og underrapportert 

forfølgelse skal komme fram i lyset

Be for aksjoner og markeringer rundt i verden 

for forfulgte kristne

Syriakisk munk ser ut over Mesopotamiasletten i det sørøstlige Tyrkia. Her har de kristne 
klamret seg fast gjennom århundrene, men de blir stadig færre. (Foto: Pål Brenne)14 15



Servise  
til hverdag 
og fest

Disse ordene har Gud gitt oss som 

allemannseie, det er ikke bare noe 

for spesialister. I våre bønner for 

de forfulgte, for vår familie, uansett 

hva vi ber om, kan vi frimodig be 

om Guds inngripen, i vissheten om 

at alt er mulig for Gud. Bønn hand-

ler ikke om det som er menneskelig 

mulig, men om Guds overnaturlige 

inngripen. Vi kan frimodig be om 

ting som synes fullstendig umulig, 

for Gud opererer i det overnatur-

lige. La løftene om Guds kraft og 

Guds inngripen være en del av vårt 

«hverdagsservise», ikke noe vi tar 

fram ved spesielle anledninger!

«For hver den som 
ber, han får.» 
– Matt 7,8

Min mor hadde tre ugifte tanter 

som bodde sammen fra de var 

unge helt til sin død. De levde 

nøysomt, selv om de på ingen 

måte hadde dårlig råd. Serviset de 

brukte, var enkelt og velbrukt. Da 

alle tre var gått bort og det skulle 

ryddes i huset, ble det funnet et 

annet servise som var pakket inn og 

delvis gjemt bort. Dette var et flott 

servise som svært sjelden var blitt 

satt på bordet. De hadde hatt dette 

serviset hele tiden, men tillot seg 

ikke å bruke så flotte ting til hver-

dags. I stedet brukte de sitt gamle 

slitte servise, helligdag som hverdag.

Mange av oss har vitrineskap der 

vi stiller ut flotte krystallboller, fine 

glass og annet servise. Vi bruker 

det bare ved spesielle anledninger. 

Noe blir kanskje aldri tatt ut av ska-

pet. Det er ikke noe galt med det, 

men det er et tankekors at noe som 

er laget for å servere mat, er for fint 

til å brukes til dette formålet.

Guds ord inneholder mange løfter 

om bønn. «For Gud er alt mulig» 

(Matt 19,26) og: «Hver den som 

ber, han får.» (Matt 7,8) Disse og 

andre løfter er ment å skulle brukes 

i en kristens hverdag. Likevel er 

det lett for oss å ubevisst behandle 

disse løftene som dette serviset 

vi enten gjemmer bort eller bare 

stiller ut. Løftene synes for store 

og flotte for oss. Vi tror ikke helt 

at det kan gjelde oss i vår hverdag. 

Ordene om bønn blir tatt fram ved 

spesielle anledninger. Kanskje når vi 

skal si noen bevingede ord, eller vi 

vil trøste noen som står overfor en 

håpløs situasjon. Dermed blir Guds 

ord stående inne i glasskapet, på 

utstilling.

Det er på tide for «vanlige» kristne 

å gjenerobre løftene om bønn. 

Be for kvinner som blir forfulgt

Be om at kristne kvinner og jenter 

skal slippe tvangsekteskap med 

menn fra majoritetsreligionen

Be om beskyttelse mot 

menneskehandel, voldtekt og 

seksuelle overgrep

Be om styrke og beskyttelse for 

kvinner, som ofte er de mest 

sårbare der kristne forfølges

Naoma og datteren 
hennes bor i 

Nord-Nigeria. I 2012 
ble kirken deres 

angrepet av Boko 
Haram-krigere. 

Naomas ektemann 
var blant de ti kirke-
gjengerne som ble 

drept. (Foto: Ingvar 
A. Isene)
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Dette er dagen 
som Herren 
har gjort

Synes du det er vanskelig å være til 

stede her og nå? Jeg snakker ikke 

om fysisk tilstedeværelse, men at 

tankene kan være et helt annet sted 

enn der vi befinner oss. Tankene 

kan være i fremtiden, opptatt med 

alt som skal ordnes og planlegges. 

Eller tankene er i fortiden. Vi tenker 

med lengsel på alt som har vært. I 

fortiden var alt godt og harmonisk. 

I fortiden var vi unge og spreke. Vi 

opplevde større ting med Gud enn 

det vi gjør nå. Men hvis vi lever i 

fremtiden eller fortiden, kan vi gå 

glipp av hva Gud har for oss i dag.

Salme 118,24 ovenfor hjelper oss 

til å være til stede her og nå. Gud 

har skapt dagen i dag. Det er i dag 

Gud er til stede. Det er i dag han 

er «open for business». Han er til 

stede med hele seg. Han kan gjøre 

nye ting i livet ditt denne dagen, 

ikke bare en gang i framtiden, 

når du er blitt mer åndelig eller 

har gjort deg fortjent til det. Det 

er i dag Gud er til stede med sin 

tilgivelse. Guds instruks for dagen 

som han har gjort, er at vi skal juble 

og glede oss på den. Det er en 

veldig enkel instruks. Han har også 

bedt oss om å legge byrdene på 

ham. Skulle det være noen grunn til 

å bruke dagen annerledes enn slik 

Gud har foreskrevet?

«Dette er dagen som Herren 
har gjort, la oss juble og 
glede oss på den.» 
– Sal 118,24

Be for barn som betaler 
forfølgelsens pris

Be for barn som blir 

diskriminert og mobbet 

på skolen på grunn av 

familiens tro

Be for barn som er 

traumatisert fordi de har 

sett foreldrene bli utsatt 

for vold eller satt i fengsel

Be om at kristne barn kan 

være trygge i, og stolte av, 

sin tro

Bevisstheten om at Gud er til stede 

i dag, har hjulpet meg til å være 

mer til stede i øyeblikket. Det har 

gitt meg større ro i møte med 

dagens utfordringer. Jeg har begynt 

å følge et enkelt råd jeg har fått: jeg 

sier disse ordene høyt hver morgen: 

«Dette er dagen som Herren har 

gjort, jeg vil juble og glede meg på 

den.» Og det virker. Dette skaper et 

nytt perspektiv på dagen og skaper 

en forventning om at Gud kan gripe 

inn akkurat i dag. Det er ikke noe 

trylleformular, men det gir en ny 

dimensjon å minne seg selv på at 

Herrens dag er nettopp i dag.

Dåpskandidater 
i Den evangelis-
ke menigheten i 

Antalya, Tyrkia. Det 
er vanlig å oppleve 

trakassering og 
utstøtelse når man 
blir kristen i Tyrkia. 

(Foto: Privat)
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Gled dere alltid 
i Herren!

«Gled dere alltid i Herren! 
Igjen vil jeg si: Gled dere!» 
– Fil 4,4

Bibelen taler mye om glede. Gleden 

er et viktig tema i Guds ord. Hver 

gang Gud grep inn for Israel i Det 

gamle testamente, var det stor 

glede. Gud er opptatt av at vi også 

skal være glade. Det er kanskje ikke 

alltid glede som preger dagliglivet. 

Vi har våre ting å streve med, og i 

all elendighet og usikkerhet som 

preger verden i dag, kan det virke 

litt uansvarlig og lettsindig å møte 

verden med smil og glede. Det er 

liksom mer åndelig å være alvorlig. 

Men Bibelen sier faktisk noe 

annet. Den kommer med en sterk 

oppfordring til oss om å glede oss i 

Herren. Gleden er vårt privilegium 

som Guds barn, og mange av oss 

trenger å gjenerobre den.

Det var Paulus som skrev ordene 

om alltid å glede seg i Herren. 

Han kunne selv ha grunn til å være 

mismodig der han satt i fengsel. 

Men i brevet til filipperne er det 

gleden som er grunntonen. Ikke 

på grunn av hans egen situasjon, 

men på grunn av Herren. I samme 

åndedrag som Paulus formaner 

filipperne til alltid å glede seg i Her-

ren, sier han også at de ikke skal 

bekymre seg om noe. Hva slags ord 

er dette fra en mann som i årevis 

har hatt det tunge ansvaret med 

å utbre Guds rike, gjennom store 

trengsler, og nå sitter i fengsel? Jo, 

det er ordene fra en mann som har 

oppdaget at gleden i Herren ikke 

er noe lettsindig, men at den er en 

sentral del av det kristne livet og 

noe som gir styrke.

Be for andre religiøse minoriteter

Be for alle som forfølges og 

diskrimineres på grunn av sin tro

Be om at kristne skal stå opp også for 

deres rettigheter

Be om at de må komme til tro på Jesus

Kristne i Tur Abdin sørøst i Tyrkia feirer påskedagsgudstjeneste. En liten kristen 
minoritet på 2-3000 klorer seg fortsatt fast etter at dette var et kristent kjerne-
område i Tyrkia for vel 100 år siden. (Foto: Pål Brenne)
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Forfølgernes 
Gud

ståelig, er det ikke Guds vilje. Hans 

hjerte er nemlig så stort at det også 

omfatter forfølgerne, selv de verste, 

de som bevisst søker å utrydde 

troen på Gud og de troende.

Fortellingen om Saulus’ herjinger 

mot menigheten overgår det meste 

av det vi kan høre om forfølgelse, 

selv i dag. Tanken om at Saulus 

skulle snu om 180 grader og 

forkynne den tro han selv forfulgte, 

var så fjern at den bare kunne ha 

oppstått i Guds hjerte. Men dette 

skjedde faktisk med Saulus, og 

det kan skje i dag. Da Stefanus 

ble steinet, ropte han ut at Herren 

ikke skulle tilregne dem denne 

synd. Saulus sto ved siden av og 

samtykte i mordet på ham. Her 

ble tilgivelsens krefter forløst over 

Saulus. Han ble satt fri til å ta imot 

Guds kall.

I vår iver for de forfulgte, husk på at 

Gud også er forfølgernes Gud. Han 

kan virke mektig på forfølgerne, 

når vi setter dem fri ved å tilgi dem 

framfor Gud.

«Men Saulus fór hardt fram 
mot menigheten. Han trengte 
seg inn i hjemmene og slepte ut 
både menn og kvinner og fikk 
dem kastet i fengsel.» 
– Apg 8,3

Ansikt til ansikt med forfølgelsen 

kjenner vi oss ofte maktesløse og 

oppgitte. Realiteten i dette er rå 

og usminket. Vi ser stygge bilder 

og hører rystende historier. Har-

men stiger opp i oss over brutale 

kvestelser av uskyldige, og over at 

rettferdigheten ofte snus på hodet 

for dem som blir rammet. Det er 

helt på sin plass å bli opprørt over 

dette. Det er et tegn på at vi lider 

med dem som lider, og at vi er et 

lem på legemet. Forhåpentligvis 

fører dette til at vi engasjerer oss 

for de forfulgte.

Men vi kan gå så langt i vår harme 

at vi begynner å nære et hat til 

forfølgerne. Selv om dette er for-

Be for forfølgerne

Be om at de som begår overgrep skal 

erkjenne uretten i det de gjør

Be om at Gud skal møte dem med budskapet 

om omvendelse og tilgivelse

Be om beskyttelse for dem som tidligere har 

forfulgt kristne og har vendt om

Lystenning i en koptisk-ortodoks kirke i Aleksandria, Egypt. 
(Foto: Ingvar A. Isene)22 23



Den åndelige 
enkelheten

Be for pastorer og kristne ledere 

Be om styrke til å være gode hyrder 

under forfølgelse

Be om beskyttelse mot vold og 

overgrep

Be om gode medarbeidere som kan 

dele arbeidsbyrden

«Herre, mitt hjerte er ikke 
hovmodig, mine øyne er ikke 
stolte. Jeg går ikke med tanker 
som er for store og underfulle 
for meg.» 
– Sal 131,1

Et av de beste rådene jeg har fått 

for det kristne livet er følgende: 

«Mist aldri enkelheten i din vand-

ring med Herren.» Rådet høres 

enfoldig ut, men det inneholder 

mye visdom. Det er lett å bli fanget 

i tanken om at vi må være så avan-

serte i det kristne livet. Vi må vise 

at vi er viderekomne og ikke fortsatt 

befinner oss på barnestadiet. Målet 

på vår åndelighet blir hvor avansert 

vi kan tenke og uttrykke oss om 

troen. Men Gud ser gjennom alt 

dette. I vårt personlige forhold til 

ham teller ikke de store ordene og 

de høye tankene. Der må vi vise 

oss slik vi egentlig er. Universets 

høyeste intelligens ønsker å møte 

oss på det enkle plan. Hvis vi går 

glipp av dette, mister vi noe av 

drivkraften i kristenlivet og intimite-

ten med Gud.

Dypsindig teologi og velfunderte 

prinsipper har sin plass. Men 

alt til rett tid. Jeg var hjemme på 

juleferie etter disippeltreningsskole 

i Ungdom i Oppdrag. Dette var en 

avgjørende tid i livet mitt, med ny 

kunnskap og innsikt som la grunn-

laget for mitt åndelige liv videre. 

Men det sterkeste var da jeg på 

juleferie i Fredrikstad ble møtt av 

Gud gjennom de enkle sannheter, 

om hans nåde og tilgivelse, om at 

Gud er min Far, og om friheten vi 

har som Guds barn. Dette var hel-

lige stunder da jeg virkelig opplevde 

Herrens nærvær og enheten med 

ham. Enkelheten i kristenlivet er en 

stor skatt. La ingen røve den fra deg!

Hos Stefanusbarna i Egypt lærer 
barna sentrale bibelhistorier, 
og de synger og ber sammen. 
(Foto: Pål Brenne)
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Hevnen hører 
Herren til

Be for misjonærer og evangelister i land der kristne forfølges

Be om at Gud skal åpne dører for dem til å dele evangeliet

Be om visdom og beskyttelse i deres risikofylte arbeid

Be om frimodighet og oppmuntring i tjenesten

«Hvor lenge vil du vente før 
du holder dom og lar straffen 
for vårt blod komme over dem 
som bor på jorden?» 
– Åp 6,10

Jeg har noen ganger undret meg 

over ropet om straff i Åpenbaringen 

6, fra dem som var blitt slaktet for 

Guds ords skyld. Var dette bare 

et krav om hevn på egne vegne? 

Svaret de fikk, viser at det var et 

legitimt rop. De fikk høre at de 

skulle vente litt til, til tallet på 

martyrer var blitt fullt.

Det kommer en tid da Gud skal 

straffe all urettferdighet som er 

begått på jorden. Dette gjelder 

også dem som har forgrepet seg 

mot våre lidende trossøsken, og 

noen ganger forårsaket deres død. 

Gud vil at vi skal vite at dette ikke 

er en liten ting i Hans øyne. Men 

det som setter ting i rett perspektiv, 

er at straffen hører Herren til, ikke 

oss. Hvis vi har dette klart for oss, 

kan vi la straffen hvile hos Herren, 

og i stedet bruke energien på det 

som Gud vil vi skal være opptatt av. 

Gud ser alt som skjer, og når tiden 

kommer, vil han selv straffe det 

onde.

Når vi hører om de overgrep noen 

kristne må gjennomgå, er det lett 

å bli sint på deres vegne. Harmen 

stiger opp i oss, og vi kunne godt 

tenke oss selv å være Guds forlen-

gede arm for å fullbyrde hans vrede. 

Men dette står ikke til oss. Rom 

12,19–20 viser vei: «Ta ikke hevn, 

mine kjære, men overlat vreden til 

Gud. For det står skrevet: Hevnen 

hører meg til, jeg skal gjengjelde, 

sier Herren. Men: Er din fiende 

sulten, så gi ham mat, er han tørst, 

så gi ham drikke. Gjør du det, 

samler du glødende kull på hans 

hode.» Dette kan være et passende 

punktum på en andakt som starter 

med hevn og straff.

En koptisk kristen sørger ved et Jesus-maleri ved al-Qiddissin-kirken i Aleksandria, Egypt. 
Kirken ble utsatt for et bombeangrep nyttårsaften 2011, og maleriet ble tilsølt av blod. 25 
kirkegjengere ble drept. (Foto: AFP/M. Abed)26 27



Utvelgelse og 
forfølgelse

Be for kristne fellesskap og menigheter

Be om at menighetene kan møtes i trygghet og sikkerhet

Be om enhet og at de kristne kan støtte hverandre

Be om god opplæring og sunn teologi 

 «Jeg har jo utvalgt dere 
fra verden, og derfor 
hater verden dere.» 
– Joh 15,19b

I Jesu avskjedstale i Johannes-

evangeliet er det enheten mellom 

ham selv og disiplene som er 

gjennomgangstemaet. I lignelsen 

om vintreet og grenene sier han at 

disiplene må være i ham for at de 

skal bære frukt. På samme måte 

er Jesus i sine disipler. De som 

er i ham, er hans utvalgte. Han 

kaller dem venner. Dette danner 

grunnlaget for det Jesus sier om det 

disiplene må gjennomgå for hans 

skyld. Har verden forfulgt Meste-

ren, vil verden også forfølge dem. 

Jesus identifiserer seg fullstendig 

med sine etterfølgere. Når de blir 

forfulgt, blir også han forfulgt. 

Mesteren setter ikke noe skille her. 

Det er hans egne, hans utvalgte, 

som får gjennomgå.

Dette er til trøst for oss når vi 

opplever latterliggjøring og vanske-

ligheter på grunn av troen. Jesus 

befinner seg ikke i bakgrunnen. 

Han står sammen med oss og 

tar slagene med oss. Det er han 

selv som blir latterliggjort. Denne 

sannheten må være til enda større 

trøst for kristne som virkelig opp-

lever forfølgelse. Til tider oppleves 

det tungt å stå midt i strømmen 

av nyheter om kristne som blir 

forfulgt. Vi hører om fattige kristne 

i utkantstrøk i Vietnam som trakas-

seres av lokalt politi uten at noen 

får vite om det. Kristne kan risikere 

å bli drept uten at det får rettslige 

følger. Eller kristne som angripes 

av hinduekstremister i India, hvor 

retten etterpå snus på hodet, og 

ofrene kan bli straffet i stedet for 

overgriperne. De kristne synes så 

ubetydelige og forsvarsløse. Hvem 

løfter frem deres sak?

Ingenting av dette går ubemerket 

hen i himmelen. Jesus er til stede 

hos hver og en som forfølges for 

hans skyld. De er hans utvalgte. 

Dette er en svært alvorlig ting for 

Mesteren, for det er ham selv de 

forfølger.

I den kristne landsbyen Tel Skuf i Nord-Irak håper barna på en ny framtid.  
Her skal kirken bygger lekeplass. Men framtiden er usikker. (Foto: Pål Brenne)
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Jeg kaller 
dere venner

Det at Jesus kaller oss sine venner, 

er et velkjent «kristelig» begrep. 

Vi lærer allerede i søndagsskolen 

hvordan vi skal bli «Jesu venn». 

Men hva ligger det egentlig i dette 

begrepet? Noe av det mest grunn-

leggende i et vennskap er at det er 

et forhold mellom to likeverdige 

partnere. Et vennskap der den ene 

parten er mindre verdt, er sykt og 

ubalansert. Jesus inviterer oss til et 

vennskap hvor han faktisk ser på 

oss som likeverdige partnere. 

Et vennskap er preget av respekt. 

En venn vil gjerne høre på hva den 

andre har på hjertet. Man oppsøker 

ikke en venn fordi man må, men 

fordi man har lyst og fordi man liker 

sin venn. Vennskapet er et fristed 

hvor man er ønsket velkommen og 

kan være seg selv.

«Jeg kaller dere venner, for jeg 
har gjort kjent for dere alt jeg 
har hørt av min Far.» 
– Joh 15,15

Jesus vil ha et slikt vennskap med 

oss. Han er ikke interessert i et 

ovenfra og ned-forhold, men et 

vennskap preget av likeverd. Han vil 

høre hva vi har på hjertet, og Han 

vil også dele sitt hjerte med oss. 

Dette gir oss frimodighet i forhol-

det til Gud. Vi vet at vi er verdsatt 

og at vi er velkomne inn i Guds 

nærvær. Det gir oss frimodighet i 

bønn, fordi vi vet at Gud tar sine 

venners ord på alvor og at han 

lytter med interesse til hva vi har 

å si.

Be for kristne radio- og TV-sendinger

Be om at kristen forkynnelse og undervisning 

skal nå ut til mange

Be om oppfølging for dem som blir nådd 

gjennom disse sendingene

Be om økonomiske midler til å drive arbeidetUnge kristne i Tur Abdin sørøst i Tyrkia er med på påskedagsgudstjeneste. (Foto: Pål Brenne)30 31



Jeg vet hvilke 
tanker jeg har 
med dere

Hva er dine umiddelbare tanker 

hvis du skulle sette ord på hva du 

tror Gud tenker om deg? Er det 

tanker om utilstrekkelighet, fordøm-

melse og svik? Eller er det positive 

tanker, som kjærlighet, respekt, 

stolthet og tillit? For mange av oss 

er det det negative som dominerer. 

Vi tror Gud har lave tanker om oss. 

Men dette er ikke i tråd med bibelsk 

tankegang. Guds tanker er høyere 

«For jeg vet hvilke tanker 
jeg har med dere, sier 
Herren, fredstanker og ikke 
ulykkestanker. Jeg vil gi dere 
fremtid og håp.» 
– Jer 29,11

enn våre tanker, ikke de samme 

som våre. Vi trenger å løfte blikket 

bort fra oss selv og se hva Bibelen 

egentlig sier. Dette vil gi oss nytt 

mot og løfte oss opp.

Bibelen har mye å si om hvor høyt 

Gud setter oss: «I Kristus utvalgte 

han oss før verdens grunnvoll ble 

lagt, til å stå for hans ansikt, hellige 

og uten feil.» (Ef 1,4) «Jeg takker 

deg for at jeg er så underfullt laget. 

Underfulle er dine verk, det vet jeg 

godt.» (Sal 139,14) Guds ord setter 

standarden for hvem vi egentlig er. 

Dette må også sette standarden for 

hvordan vi ser på oss selv. Vi har 

faktisk ikke lov til å tenke lavt om 

oss selv, det er ubibelsk. Vi trenger 

å fornye vårt sinn, slik at våre tanker 

kan samstemme med Guds tanker. 

Her har vi mye å glede oss over og 

oppdage – eller kanskje gjenopp-

dage. La oss løfte blikket, holde fast 

på sannhetene i Guds ord og bli 

løftet opp av vissheten om hvem vi 

er i Guds øyne.

Be for nye kristne

Be om at de skal kjenne Guds nærvær 

og beskyttelse

Be om at de finner et kristent 

fellesskap der de kan vokse i troen

Be om beskyttelse fra mennesker som 

ser på dem som forrædere

Mama Maggie (i midten) startet og leder organisasjonen Stefanusbarna. I flere 
tiår har Stefanusbarna gitt egyptiske barnefamilier omsorg, trygghet, mat, lege-
hjelp og opplæring i kristen tro.
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Men ikke forlatt
i siste øyeblikk. Et av de sterkeste 

eksemplene på dette er da Gud 

åpnet vei gjennom Rødehavet. 

Mange av oss har også opplevd at 

Gud har grepet inn i siste øyeblikk. 

En gang satt jeg i en bil der sjåføren 

mistet kontrollen og kjørte med 

stø kurs mot en elv. I siste øyeblikk 

fikk jeg grepet rattet slik at bilen 

stoppet i rekkverket og ingen ble 

skadet.

Forfulgte kristne opplever ofte 

konkret realitetene i ordet om å 

være «forfulgt, men ikke forlatt». 

Det er lett å tenke at de er alene i 

fengsel og under press, men Gud 

viser seg på en tydelig måte. En 

pastor i Vietnam knakk sammen 

i gråt i fengselet da han fikk høre 

at kona hans også var arrestert. 

Hvem skulle passe på barna? Men 

vaskehjelpen fortalte at kona satt 

på cella si og sang salmer, i tillit til 

Gud. Kort tid etter slapp hun ut av 

fengselet.

Ha tro på at Gud har omsorg for 

sine og ikke lar oss i stikken.

«Vi er alltid presset, men ikke 
knekket, vi er rådville, men ikke 
rådløse, forfulgt, men ikke forlatt, 
slått ned, men ikke slått i hjel.» 
– 2 Kor 4,8–9

Ingen av oss er ukjent med følel-

sen av å være alene i en fortvilet 

situasjon, av å være forlatt. Vi kan 

oppleve det slik hvis vi står ansikt 

til ansikt med sykdom. Vi bekymrer 

oss for hvordan det skal gå med 

våre nærmeste. En stram økonomi 

og tankene på hvordan vi skal klare 

alle utgiftene, kan skape fortvilelse. 

Det vi går gjennom, synes å være 

utenfor sfæren hvor Gud kan gripe 

inn. Vi er redd bunnen skal falle ut 

under oss og at alt går galt.

Gud forteller oss gjennom hele 

Bibelen at han er til stede, uansett 

hvor håpløst det ser ut. Ikke bare er 

han til stede, han griper mektig inn. 

Noen ganger kommer redningen 

Be for opplæring av 
kristne 

Be om tilgang til 

opplæringsmateriell der 

det er restriksjoner eller 

forbud mot dette

Be om god opplæring og 

sunn teologi

Be for undervisning av 

barn og ungdom, særlig i 

land der dette er forbudt

Vietnamesisk kvinne i bønn. 
(Foto: Stefanusalliansen)
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Men Gud! Be om engasjement for forfulgte blant 
norske kristne

«Om ett lem lider, lider alle de andre 

med.» (1 Kor 12,26)

Be om at norske kristne skal engasjere 

seg for dem som blir forfulgt

Be om at informasjon om forfølgelse 

skal nå ut til menighetene

Be om at kristne skal se sitt ansvar i 

forbønn

«Men Gud viser sin kjærlighet til oss 
ved at Kristus døde for oss mens vi 
ennå var syndere.»
 – Rom 5,8

Flere jeg kjenner har dette som sitt 

favoritt-uttrykk i Bibelen: «Men 

Gud ...» Ordene gir ikke mening i 

seg selv, men får betydning ut fra 

sammenhengen de står i. Uttrykket 

«men Gud» brukes ofte i Bibelen i 

håpløse situasjoner. Alt håp synes 

å være ute, men Gud har sin egen 

plan, som Han gjennomfører 

suverent.

En familietragedie utspant seg da 

Josef ble solgt som slave av brødrene 

sine. Etter mange år møtte han dem 

igjen i Egypt: «Dere tenkte å gjøre 

ondt mot meg, men Gud tenkte det 

til det gode, for han ville gi liv til et 

stort folk, slik vi ser i dag.» (1 Mos 

5,20) Alt håp syntes å være ute da 

Guds Sønn døde på et kors. «Men 

Gud reiste ham opp og løste ham 

fra dødens rier.» (Apg 2,24) Vi var 

håpløst fortapt i våre synder. «Men 

Gud viser sin kjærlighet til oss ved 

at Kristus døde for oss mens vi ennå 

var syndere» (Rom 5,8)

Ordene «men Gud» beskriver noe 

vesentlig ved Guds karakter. Han 

elsker å gripe inn der situasjonen er 

som mørkest. Løsningene han brin-

ger, er noe som ingen kunne tenkt 

ut på forhånd. Mennesker kan ha 

lagt planer og sverget seg sammen 

mot Guds folk og hans tjenere. 

Men Gud kan kullkaste dette på 

et øyeblikk og avsløre deres onde 

hensikter. «Men Gud» taler også 

om Guds trofasthet. Han glemmer 

ikke sine løfter, selv om det kan gå 

lang tid før de blir oppfylt. 

Ha tillit til at «men Gud» også 

gjelder for deg. Gud er fremdeles 

virksom og kan gripe inn radikalt i 

ditt liv.

Unge medlemmer i Den evangeliske menigheten i Antalya. I Tyrkia opplever mange å bli utstøtt av 
familie og venner, når de blir kristne. Menigheten blir deres nye familie. (Foto: Stefanusalliansen)36 37



Hva vil du jeg skal 
gjøre for deg?

Den blinde mannen ved Jeriko ga 

seg ikke. Han visste at dette var 

hans sjanse, han hadde fått høre 

at Jesus fra Nasaret var i byen. Jo 

mer folk prøvde å hysje ham ned, jo 

høyere ropte han om at Jesus skulle 

forbarme seg over ham. Til slutt 

får han møte Jesus, og Jesus spør: 

«Hva vil du jeg skal gjøre for deg?» 

(Luk 18,41)

Dette spørsmålet fikk en spesiell 

betydning for meg under en 

bibelmeditasjon over denne 

teksten. I meditasjonsopplegget ble 

det lagt vekt på at Gud hører ropet 

i vårt indre, vårt kyrierop: «Herre, 

forbarm deg!» Gud ønsker å høre 

hva som ligger oss på hjertet.

Spørsmålet som Jesus stilte 

tiggeren, ble til slutt stående igjen, 

og jeg følte at Jesus nå spurte 

meg: «Hva vil du jeg skal gjøre 

for deg?» Spørsmålet var nesten 

overrumplende. Det var som om 

Jesus plutselig hadde steget ned 

fra det høye inn i min virkelighet. 

Spørsmålet var ikke lenger bare 

et bibelvers, det var personlig. Jeg 

klarte ikke umiddelbart å svare på 

dette. Jeg visste med hodet at Gud 

hører bønner, men jeg hadde ikke 

helt tilegnet meg det. Responsen 

min var: «Jesus, spør du meg 

virkelig hva jeg vil du skal gjøre 

for meg?» Det viktigste var ikke å 

«Hva vil du jeg skal 
gjøre for deg?» 
– Luk 18,41

komme fram med mine behov der 

og da, men å fatte virkeligheten i at 

Gud hører mine rop.

Ofte roper vi ut som i mørke når 

vi ber. Vi kan ha presserende 

bønnebehov, men vi blir overveldet 

av problemene og forventer ikke 

egentlig å få svar. Men hvis vi vet 

at det er noen i den andre enden 

som hører og tar oss på alvor, vil vi 

be annerledes. Da trenger vi ikke 

å rope ut i fortvilelse, men kan be 

med forventning. Ordene «Herre, 

forbarm deg!» vil da få en ny klang.

Be for arbeid i Norge 
for forfulgte kristne og 
trosfrihet

Be for fakkeltogene, 

«Søndag for de forfulgte» 

og andre arrangementer 

for forfulgte kristne 

Be for norske 

myndigheters og 

kirkelederes engasjement 

for trosfrihet

Be for organisasjoner 

som jobber for forfulgte 

kristne

Krigstrette landsbyboere nord i Irak forsøker å se framover, etter at IS ble slått tilbake 
herfra. Det er hardt arbeid, men barna gir håp i et nytt Irak. (Foto: Pål Brenne)38 39



Er Herren iblant 
oss eller ikke?

Be for internasjonalt 
arbeid for trosfrihet

Be for arbeid for trosfrihet 

i FN, EU og andre 

internasjonale fora

Be om at land og 

myndigheter skal 

protestere mot brudd på 

trosfriheten, uavhengig av 

politiske hensyn

Be om at «glemte» 

land og konflikter kan 

få verdenssamfunnets 

oppmerksomhet

«De husket ikke at han 
grep inn den dagen han 
fridde dem fra fienden.»
– Sal 78,42

Israelsfolket utfordret Gud i 

ørkenen: «Er Herren iblant oss eller 

ikke?» (2 Mos 17,7) De hadde gått 

tomme for vann. Bare noen uker 

tidligere hadde Gud ført dem ut av 

Egypt. De hadde sett landeplagene 

Gud sendte over Egypt, og de 

hadde sett Rødehavet åpne seg. 

Hver dag sendte Gud dem manna 

fra himmelen. Men de var raske til å 

glemme. Så snart tørsten og sulten 

meldte seg, begynte de å klage. 

De begynte å stille spørsmål ved 

om Gud kunne hjelpe og om han 

fortsatt var iblant dem.

Hvordan kunne hukommelsen 

deres være så kort? Hvordan kunne 

de så fort miste tilliten til ham som 

ledet dem ut av Egypt ved store og 

mektige gjerninger?

For oss som leser historien i 

etterkant, er det lett å se Israels 

kortsynthet. Det ser ut som de ikke 

hadde lært noen ting. Men hva hvis 

vi vender søkelyset mot oss selv? 

Kan vi ha glemt hvordan Gud har 

hjulpet oss? Kanskje Gud har hjulpet 

oss ut av en umulig situasjon 

tidligere, men det er vanskelig å 

relatere dette til situasjonen her og 

nå. Vi har riktignok ikke glemt at 

Gud grep inn, men vi lurer på om 

Gud fortsatt kan hjelpe når vi står 

overfor problemer på nytt.

Bibelen inneholder sterke oppfor-

dringer om å gi akt på Herrens 

gjerninger. Dette er ikke uten 

grunn, for det kan være lett å 

glemme, eller ikke gi akt på dette. 

Ved å minne oss selv på hva Gud 

har gjort tidligere, bygger vi troen 

på at han vil gripe inn også i dag. 

Israel skulle ta med seg 12 steiner 

da de gikk over Jordanelven og sette 

dem opp som et minnesmerke. 

De skulle fylle en krukke med 

manna og legge den i arken, som et 

håndfast bevis på at han sørget for 

dem i ørkenen.

Salme 78 forteller oss noe om hva 

Israel gjorde galt i ørkenen. Det 

var at de ikke gjorde hjertet sitt fast 

(Salme 78,8 og 37). De lot omsten-

dighetene avgjøre troen på Gud. 

De gikk bare etter det de kunne se. 

Dette er en utfordring til oss. Vi 

trenger å gjøre hjertene våre faste, 

i troen på Guds trofasthet, slik at vi 

ikke begynner å stille spørsmål om 

Herren er iblant oss eller ikke.

Ørkenområde på Den arabiske 
halvøy. (Foto: Bjørn A. Wegge)
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Legg vinn på 
trofasthet

Be for Stefanusalliansen

Be for Stefanusalliansens 

medarbeidere

Be om et godt samarbeid med våre 

internasjonale partnere

Be for alle i Norge som støtter de 

forfulgte i bønn, appelltjeneste og 

givertjeneste

 «Legg vinn på trofasthet.» 
– Sal 37,3b (1930-oversettelsen)

Trofasthet er en av de viktigste 

bærebjelkene i menneskelige 

relasjoner. Det skaper trygghet å 

vite at folk rundt oss er trofaste. 

Tilsvarende skaper det utrygghet 

om vi tviler på om de er det.

Trofasthet er en egenskap som ikke 

får så mye oppmerksomhet i vår 

moderne verden. Det er andre ting 

som teller mer. I våre dager er det 

veldig viktig å realisere seg selv. 

Det er viktig å bli sett av andre. 

Trofasthet er nesten blitt noe 

gammeldags.

Enhver leder vet hvor viktig det er 

å ha trofaste medarbeidere. Dette 

gjelder både i kristne sammenhen-

ger, i frivillig arbeid og i jobbsam-

menheng. Folk kan ha åndelige 

evner og gaver, evner til å tiltrekke 

seg ungdom, sang- og talegaver, 

profetiske gaver og så videre. Men 

hvis de ikke er trofaste, kan man 

ikke gi dem ansvar.

Trofaste mennesker stiller alltid 

opp. De kan nesten bli usynlige, 

fordi de liksom alltid er der. 

Arbeidet går sin gang uten at noen 

legger merke til det. Men det mer-

kes desto mer når de er forhindret 

fra å stille, eller ikke lenger er der.

Det er tid for å løfte fram betydnin-

gen av trofasthet, både å anerkjenne 

det hos andre og strekke oss mot det 

selv. Gud kaller oss til å være trofaste 

i fellesskapet med ham og i bønn. 

Tenk hva det betyr for forfulgte 

kristne å vite at det er mennesker 

som trofast ber for dem. Gud kaller 

oss til trofasthet i tjenesten for ham, 

slik at hans rike kan gå framover.

Jeg søkte i Bibelen på ordene 

«trofast» og «trofasthet». Det jeg 

fant, var at nesten alle oppslagene 

handlet om Gud, ikke mennesker. 

Guds trofasthet når til skyene. Han 

er trofast selv om vi er troløse. 

Bibelen har oppfordringer til 

oss om å være trofaste, men det 

overveldende bildet er at det er 

Gud som er trofast. Han som kaller 

oss til trofasthet, er selv trofast mot 

oss i liv og evighet. Inderlig bønn i Vest-Bengal, India. (Foto: Ingvar A. Isene)42 43



Det skjulte og det 
åpenbarte riket

Når dette skrives, har vi nettopp 

feiret «Søndag for de forfulgte». 

Prekenteksten viser to forskjellige 

sider ved Guds rike. På den ene 

siden forklarer Jesus fariseerne at 

Guds rike ikke kommer slik at en 

kan se det med øynene. På den 

andre siden forteller han disiplene 

at Guds rike en gang skal bli 

overmåte synlig.

Guds rike kan mange ganger synes 

skjult og ubetydelig. Slik var det 

også da Jesus kom inn i verden. 

Han kom uten ære og prakt. I vår 

kristne verden har vi bygd opp vår 

egen idylliske staffasje rundt fødse-

len i stallen, men realitetene i dette 

var nok barskere enn slik vi liker å 

se det. Men det var Jesu villighet til 

å gi avkall på sitt eget og fornedre 

seg selv som nettopp satte ham i 

stand til å triumfere over mørkets 

makter og motta navnet over alle 

navn.

«Guds rike kommer ikke på en 
slik måte at en kan se det med 
øynene.» 
– Luk 17,20

«For slik som lynet flammer 
opp og lyser fra himmelrand 
til himmelrand, slik skal 
Menneskesønnen komme til 
syne på sin dag.» 
– Luk 17,24

I vår hverdag er ikke Guds rike 

alltid så lett å få øye på. Det kan 

synes lite og ubetydelig. Likevel er 

dette riket midt iblant oss. En gang 

skal Guds rike vise seg i en mektig 

triumf. Dette er en trøst for oss i 

vår hverdag. Desto mer er det en 

trøst for de forfulgte, som daglig 

opplever ydmykelser og fornedrel-

ser for sin tro. Men en dag skal 

bildet snus på hodet, og de og vi vil 

triumfere med ham. La oss be for 

de forfulgte at de alltid vil ha dette 

håpet framfor seg.

Be for Stefanusalliansens 
partnere

Be om beskyttelse for 

dem og arbeidet de står i

Be om inspirasjon i 

tjenesten og at de skal få 

de ressursene de trenger

Be om at arbeidet deres 

skal bære frukt

Solnedgang over Anafora i Egypt, som er biskop Thomas’ kurs- og retreatsted i ørkenen 
mellom Aleksandria og Kairo. (Foto: Ingvar A. Isene)

44 45



Vil du være 
med og be for 
de forfulgte? 

Vil du gi en 
gave til de  
forfulgte?

Bli forbønnsvenn! 
Registrer deg gratis på stefanus.no/

engasjer-deg/forbonn/ og få bønnebehov 

tilsendt regelmessig på e-post for men-

nesker som diskrimineres eller forfølges. 

Bestill Magasinet Stefanus!
Det er gratis og kommer ut 7 ganger i 

året, med reportasjer og nyheter om tros-

frihet og forfulgte kristne. Hvert magasin 

inneholder dessuten et bønnebrev og en 

andakt/refleksjon. 

Send «MAGASIN» til 2377, bestill på 

stefanus.no/bestill-magasinet/, eller 

kontakt oss på e-post post@stefanus.no 

eller telefon 23 40 88 00. 

Stefanusalliansens gavekonto: 

3000 14 57922

VIPPS-nr:

19013

Gi en gave via Min Side:

minside.stefanus.no

INGEN SKAL STÅ
ALENE UNDER FORFØLGELSE!46 47
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«Vi er alltid presset, 
men ikke knekket, vi 
er rådville, men ikke 
rådløse, forfulgt, men 
ikke forlatt, slått ned, 
men ikke slått i hjel.»
2 Kor 4,8–9


