
HISTORIEN OM REBEKKA 
Rebekka var sint! Læreren hennes mente at hun skulle sitte ved siden av den nye jenta i 
klassen. Rebekka bor i Pakistan og går i niende klasse. Hele livet hadde Rebekka lært at kristne 
ikke var bra mennesker – og den nye jenta var en kristen. Rebekka satt heller på gulvet, heller 
enn å sitte ved siden av Maria, den nye jenta. 

Men så skjedde det at Rebekka ble syk, og kunne ikke gå på skolen. Hun gikk glipp av mye 
undervisning, og da de skulle ha en prøve, trenge Rebekka hjelp for å klare å gjennomføre 
prøven. Ingen av vennene til Rebekka hadde tid til å hjelpe henne, men Maria tilbød seg. 
Rebekka var skeptisk, men innså at Maria var jo akkurat som de andre, selv om hun var kristen. 
Rebekka begynte å tenke at det hun hadde lært hele livet, kanskje ikke stemte.  

I den lille landsbyen hvor Rebekka bodde, startet også en kristen gruppe med sy kurs for de 
som bodde der. Rebekka likte å sy, så hun vill gjerne delta. Men hun var fortsatt ganske 
skeptisk til kristne, så hun valgt å sitte langt fra de andre deltagerne. Men: tiden gikk og 
Rebekka skjønte at det ikke var noen galt med de kristne. På den andre siden, ønsket de å 
gjøre gode ting mot henne. Etter et par måneder ble Rebekka nysgjerrig på hva de kristne 
trodde på, og ønsket seg en bibel av Maria. Det fikk hun, og Maria hjalp henne med å lese i 
den. Rebekka synes det som stod der var fantastisk, så hun tok imot Jesus og ble en kristen.  

Dessverre likte ikke Rebekkas familie at 
hun var blitt en kristen. De gjorde alt de 
kunne for at hun skulle slutte å tro på 
Jesus. Men Rebekka vill ikke gi opp troen 
sin. Til slutt sa familien hennes at hun 
ikke lenger kunne bo sammen med dem. 
Å bli utstøtt fra sin egen familien er 
utrolig smertefullt, det var det også for 
Rebekka. Heldig vis hadde hun Maria og 
de andre hun var blitt kjent med 
gjennom kirken. De hjalp henne med å 
finne en trygg og god familie hun kunne 
få bo hos. 

Faktisk er det flere som opplever å ha 
det slik som Rebekka i Pakistan. Hvis de 
blir kristne, får de store problemer med 
familien sin. Kanskje dere kan være med 
å be for Rebekka og andre som er i 
hennes situasjon?  


