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INTERNATIONAL

COMMISSION
SOCIAL JUS  ICE

Takk fordi du tar deg tid til I bønn og studier av veiledningen vår. Vår bønn 
er at disse andaktene vil inspirere og motivere deg til å be og kjempe for 
rettferdighet på et dypere og mer personlig nivå. 

Det er slik vi starter året vårt hvert år med å rope ut til Gud om rettferdighet 
på vegne av dem som risikerer, eller allerede opplever, menneskehandelens 
grusomhet. Gjennom hele forløsningshistorien har Herren Gud vært 
oppmerksom på de undertryktes rop, vært nær de knuste hjerter og reddet 
de nedbøyde i ånden. Jesus Kristus identifiserer seg personlig med de 
fattige, nakne, sultne, syke og fengslede (Matt 25) – som beskriver hva 
menneskehandel innebærer.

Den hellige ånd er til stede i verden, leter etter de bortkomne, kommer med lys 
inn i mørket og leger knuste hjerter. 

I Guds ultimate visdom, er det gjennom bønn Guds vilje skjer (på jord 
som i himmelen – hvor det helt sikkert ikke finnes menneskehandel). Når 
mennesker går sammen forbønn til vår store yppersteprest, han som lever 
for å gå i forbønn for den verden som han døde for, sukker vi også i forbønn 
sammen med Den hellige ånd, og lengter etter at fullstendig forløsning 
skal bli virkelighet på planeten Jorden. Dette er vårt privilegium og ansvar 
å være oppmerksom på verdens ødeleggelser, og be om økt bevissthet om 
menneskehandel – og rope ut i tro på Guds barmhjertighet og kraft til å røre 
ved planeten Jorden på de mørkeste stedene som kan tenkes.

Må hjertet ditt bli rørt ved, slik at du roper ut i bønn når du leser de daglige 
bibelhenvisningene som er inkludert her: Guds rike, kom! Skje Guds vilje, på 
jorden som i himmelen! Idet vi sammen søker rettferdighet. 

 
Janet Munn 
Oberst og direktør 
International Social Justice Commission 
Frelsesarmeen
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LES 
Luk 7,36–50

REFLEKTER 
Å bli invitert hjem til noen til et måltid eller en kopp kaffe i stedet for å møtes på en restaurant eller 
kaffebar, kan være en milepel i å utvikle en sterkere relasjon. Tillit og fellesskap bygges over et delt 
måltid eller en matbit som serveres av en gjestfri vert. Skikker når det gjelder gjestfrihet er påvirket 
av etnisitet, land og region. I den vestlige verden er det vanlig at gjesten hilses med et bredt smil idet 
verten ønsker velkommen inn, etterfulgt av et varmt håndtrykk eller en klem, verten tar hånd om 
jakker eller hatter og inviterer gjesten til å komme inn og slappe av. Som det sies: «Mitt hjem er ditt 
hjem».

Her ser vi at Jesus blir invitert inn på et måltid hos fariseeren Simon. Regler for gjestfrihet var 
tydelige beskrevet på denne tiden og for denne regionen. Simon oppfylte ikke dem, og Jesus 
forteller oss hva noen av disse forventningene var: Vann til å vaske støvete føtter, et kyss og olje på 
hodet som en forfriskning. Stakkars Simon mislyktes. Sannsynligvis skjønte han ikke helt hvem som 
nettopp hadde kommet inn i huset hans. Alfa og Omega. 

Det gikk ut rykter om hvem som skulle komme til Simons hjem, og en kvinne som naboene hadde 
gitt merkelappen «levde et syndefullt liv», var blant dem som kom direkte fram til Jesu føtter. Jesus 
bruker denne kvinnen I denne hendelsen som et eksempel på sann tro og et bilde på noen som 
har opplevd hans kjærlighet. Det som Simon og fariseerne manglet i måten de hilste Jesus på, 
tydeliggjøres ved denne kvinnens tro. Vi ser at hun tilber Jesus med sin smerte og sine tårer, og hun 
opplever legedom. Vi ser at tårene hennes faller på føttene hans, hun tørker dem med håret sitt og 
smører dem med salve. Jesus forsterker den ultimate trøst til hennes lidende sjel og liv: tilgivelse og 
fred. Samtidig viser han Simon det behovet vi alle har for tilgivelse, og hvordan vi kan lære noe fra 
denne kvinnen som har følt trøst og fred fra den ultimate lege. Trøsteren har kommet!

TA IMOT
Vår Far, idet vi begynner et nytt år, tar jeg en pause for å tenke på de kjente og ukjente ofre for 
menneskehandel i landet vårt og rundt omkring i verden. Du vet hva de heter. Du ser hjertene 
deres. Du kjenner til hvilke forhold de lever under. Jeg ber for deres frihet og at de en dag vil 
erfare trøst gjennom din uendelige kjærlighet, nåde og tilgivelse, slik jeg har, ikke på grunn av 
mitt eget verk, men opplevd gjennom Jesus Kristus. Amen.
 

Juble, du himmel, og gled deg, du jord, bryt ut i jubel, dere fjell!  
For Herren trøster sitt folk og er barmhjertig mot sine hjelpeløse.    
      Jes 49,13

DAG 1
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LES
Jes 40,1–3

REFLEKTER
«Fanget i Babylon»

Det førtiende kapittel hos Jesaja åpner et nytt kapittel i livet til Guds folk. Jesajas bok begynner 
å dele Guds løfter til folket som er i eksil i Babylon. De opplever et annet mørkt kapittel i livet 
sitt, fordi noen, eller kanskje de fleste, gikk bort fra Guds beskyttende omsorg. 

Vi kan spore Guds folks perioder av frihet og forfølgelse gjennom Det gamle testamentet. 
Kanskje en logisk antagelse, til og med i perioder i eksil, er at ikke alle sammen gikk bort fra 
Gud. Så det gir oss spørsmålet: «Hvorfor skjer lidelse i verden hvis det finnes en god Gud?» 
Hvis vi er ærlige i dag, har vi mange av de samme spørsmålene om hvordan mange mennesker 
kan befinne seg i avskyelige situasjoner.

Løftet i Jes 40,1–3 er at Gud er en trøstens Gud. Vi blir minnet på at han ikke glemmer sitt 
folk. Vi kan ofte se Gud når vi opplever velsignelse, men det er mye vanskeligere å se Gud som 
en trøstens Gud når vi opplever tider med bekymring. Hvis vi opplever bekymringer, minner 
skriften oss på at Gud er med oss, og han vil være med oss gjennom vanskelige tider. Måtte vi 
oppmuntres av at Gud aldri glemmer sitt folk. Måtte vi huske på løftene hans om at han aldri 
svikter sitt folk, og måtte vi bli brukt som bærere av disse sannheter inn i den mørkeste lidelse. 

Videre i Jesajas bok 58. kapittel utfordrer han Guds folk til å kjempe for de undertrykte. Vi 
må fortsette å kjempe for dem som er ofre for menneskehandel, og mot den ondskapen som 
utføres av menneskehandlerne, som påvirker uskyldige liv i hele verden. Må Herren bruke oss 
idenne kampen for rettferdighet. 

SVAR
Be om at de overlevende skal ha adgang til trygge omgivelser hvordet ikke skal finnes skam 
eller frykt, og hvor deres hjerter og ånd kan finne legedom, aksept, fred og kjærlighet. Be om at 
de overlevende vil finne rom og trygghet til å la sine stemmer og historier bli hørt. 

TA IMOT
Herre, du er en vidunderlig Gud. Din urokkelige kjærlighet strekker seg til alle.

Hjelp meg til aldri å ta din kjærlighet for gitt. Hjelp meg til å dele den med andre. Herre, hjelp 
meg til å se med dine øyne dem som du har latt meg møte i dag. Hjelp meg til å se de usynlige 
tingene som de kanskje bærer med seg. Må byrdene deres bli lettere, håpet deres fornyes og 
sjelene deres bli oppmuntret, fordi de ser deg i verden rundt seg. Herre, bruk meg idag som et 
lys for noen gjennom mitt smil, ordene jeg sier og bønnene jeg ber. Må de mennesker jeg møter 
vite at de har sett din kjærlighet gjennom mitt liv i dag. Amen.

DAG 2
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LES 
Sal 6

REFLEKTER
Det skjer ofte. Uke etter uke forsvinner, og enda en gang føler jeg det som om jeg henger i 
enden av et tau. Bekymring og usikkerhet går gjennom hodet mitt når jeg vurderer hvordan 
jeg skal bli ferdig med arbeidet mitt innen deadline, ta meg av familien min og balansere 
konstante ansvar i hverdagen min. 

Kjenner du deg igjen? På ett eller annet tidspunkt har vi kjent på en lignende bekymring som 
den salmisten beskriver i Salme 6: Svak, utslitt, skjelvende, i smerte, trist og overveldet. Skru 
på nyhetene eller sveip gjennom sosiale medier, og umiddelbart knyter det seg i magen din, i 
det viser den smerte og usikkerhet som svirrer rundt hver enkelt av oss hver eneste dag. Noen 
ganger er den sorgen vi opplever et resultat av vanskelige livsløp som noen av oss måtte tåle. 
Dette kan helle bensin på bålet av skam og utrygghet .

Imidlertid kan vi midt i angsten se Guds hånd som strekkes ut som en stor trøster. Akkurat som 
salmisten beskriver, hører Gud vår gråt og tilbyr sin varme nåde og ufeilbarlige kjærlighet, uten 
svik. Det finnes glede og fred i å vite at Gud tar imot våre oppriktige bønner. 

Når vi er utslitte og svake og ute av stand til å sette den ene foten foran den andre, kjenner 
Gud til våre rop og svarer med uuttømmelig kjærlighet, nåde, trøst og aksept. Hvordan har 
Gud brakt trøst til deg midt i smerten eller sorgen? 

SVAR
Be for ofrene og dem som har overlevd menneskehandel, at de må kjenne at Gud hører og ser 
hver eneste en av dem. 

TA IMOT
Herre, vi ber for dem som arbeideri Frelsesarmeens ulike programmer. Vi ber om at du gir 
dem trøst og mot gjennom de vanskelige dagene. Vi ber for hver enkelt av dem som overlever, 
at de må kjenne din vennlige og kjærlige fred. Far, vi ber for ofrene for menneskehandel som 
fremdeles ikke har funnet det håpet eller den støtten de trenger. Herre, hjelp oss alle til å være 
forberedt og utrustet til å tjene når anledningen byr seg. Amen. 

DAG 3
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LES 
Luk13,10–17

REFLEKTER
Ta på deg skoene til den krumbøyde kvinnen som beskrives i Lukas 13 et lite øyeblikk. Hun levde 
et svekket liv, ubehagelig og ute av stand til å rette seg opp. Jesus la hendene sine på henne, og 
hun ble helbredet etter mange år med lidelse. 

I etterkant av denne helbredelsen ser vi hvordan noen av den tids religiøse ledere reagerer på 
en skuffende måte. I stedet for å bli begeistret over det miraklet som Jesus utførte, kritiserte de 
ham for å «arbeide» på sabbaten. Vi ser at Jesus tar dommen fra kritikerne på strak arm, og at 
han ikke angrer på den friheten som han ga den lidende kvinnen dennedagen.

Vi kan alle være takknemlige for Jesus og hans medfølelse. Det er ikke noen «timeplan» for 
helbredelse. Jesus tilbyr alltid kjærlighet, nåde og forløsning. Jesus forventer ikke av oss at vi 
kommer til ham «på den rette måten», eller «på den riktige dagen». Han er tilgjengelig og ivrig 
etter å lytte til våre behov og arbeide i livene våre med nåde, hele dagen, hver dag. 

Er det noe du venter på å komme til Jesus med? Snakk med ham i dag. Del sårene dine, 
kampene dine og nederlagene dine med ham og åpne hjertet ditt for hva han ønsker at du skal 
gjøre i livet ditt, uavhengig av noen tidsramme. Det er ingen tvil om at Jesus ønskerå gjøre noe 
fantastisk for deg.

SVAR
Be for frivillige i korpset og i samfunnet, som har et hjerte for arbeid mot menneskehandel. 
Be om at de fortsatt skal være villige til å dele verktøy og ressurser til bekjempelse av 
menneskehandel og til å støtte lokalt arbeid mot moderne slaveri. 

TA IMOT
Far, vi ber om at du skal velsigne og styrke de mennesker som er kalt til å være en stemme for 
dem som har overlevd menneskehandel, allierte og talspersoner i deres lokalsamfunn. Vi vet at 
disse menneskene har et hjerte for rettferdighet og ønsker å dele sin pasjon med andre. Vi ber 
om at de får styrke når de møter motgang, håp når verden føles håpløs, mot til å tale tydelig til 
alle som vil lytte og full av ressurser i tider med mangel på ressurser. Takk, Herre, for menn og 
kvinner som gir av sin tid og krefter for å visehvordan vi kan være et gjenskinn av ditt lys og være 
til oppmuntring for andre på veien mot håp. Amen.

DAG 4
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LES  
Jes 58

REFLEKTER  
Når vi tenker på legedom i tilknytning til menneskehandel, tenker vi ofte på de overlevendes 
fysiske og psykiske helbredelse. Selv om det skulle være vår første tanke, la oss for et øyeblikk 
huske at enten du er en som har opplevd menneskehandel, og nå kjemper for å hjelpe andre, 
eller er en talsperson som deltar i kampen mot menneskehandel, må vi erkjenne at det kan 
være traumatisk for dem som jobber for å bekjempe menneskehandel. Mennesker som er 
engasjert i arbeidet mot menneskehandel, går til kjernen av temaet. De går sammen med de 
overlevende idet de finner veien ut av det tidligere livet. De går sammen med de overlevende 
gjennom frustrerende og overveldende barrierer mot uavhengighet fra utnyttelse. De sørger 
over de smertefulle historiene om erfaringene de har gjort. Talspersonene kjenner daglig på 
smerten, mørket og traumet. Og det påvirker dem. 

Noen ganger glemmer vi at disse talspersonene er ufullkomne mennesker, som også er utvalgt 
og brukt av Gud for å kjempe mot menneskehandel. I arbeidet med sosial rettferdighet, er 
det ofte et press for talspersonene å gå videreog enda lenger – å gi uavbrutt, uten grenser 
og uten å ta tid til å revurdere og fornye fokus. Presset kan føre til utbrenthet, til og med for 
mennesker som påtok seg oppgaven etter å ha følt Guds kall i livet sitt. I Jesaja 58 får vi et klart 
bilde av hvem Gud er, og hva hjertet hans banker lidenskapelig for. Han er den Gud som ber 
om den type faste som løser urettferdige lenker, som setter undertrykte fri, og som bryter hvert 
åk i stykker. Han er krigerkongen som søker den siste, den fortapte og den minste for å trekke 
dem nær til seg. Han er den ene som er mektig til å frelse. Han er gjenoppretteren av frihet, 
verdighet og nåde.

For dem som er engasjert i arbeidet for å bekjempe menneskehandel, vil ikke arbeidet alltid 
være lett, og noen ganger vil vi føle oss overveldet. Likevel kan vi finne hvile, fred og håp i å vite 
hvem vår Gud er og hva hjertet hans banker for. Det er hans kamp. Han vil veilede oss og er vår 
kilde til styrke til å stå opp og gjøre det samme igjen imorgen.  

TA IMOT  
Himmelske far, vi takker deg, fordi du har kalt oss til å bygge ditt rike, til å tjene barna dine, 
og til å gjøre det umulige i ditt navn. Vi ber om at du vil gi oss retningen slik at vi kan fullføre 
det du har kalt oss til, slik at vi ikke bare gjør det vi tror er best, men at vi søker din veiledning 
og er grunnfestet i deg. Gi oss styrke til å utføre hardt arbeid, ikke for ære eller anerkjennelse, 
men fordi det er det du har kalt oss til å gjøre. La oss være handlingens og rettferdighetens 
mennesker. La det skje på jorden. Slik som i himmelen. Amen.

DAG 5
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DAG 6
LES
Sal 103

REFLEKTER
I Salme 103 har David skrevet en liste over livssituasjoner som gjennomsnittsmennesket før eller 
senere kommer til å oppleve som en naturlig del av livet. Sykdom og død, ensomhetsfølelser og 
depresjon og/eller en generell følelse av ikke å ha nok eller være nok, er noen få eksempler på 
livets realiteter. Når vi vurderer disse tingene som uunngåelige livserfaringer, kan man føle at 
det er rett og riktig å klage, å velte seg i selvmedlidenhet, tvile på Guds godhet eller til og med 
knytte neven mot Gud og klandre ham for livets harde virkelighet. 

Men David viser til en annen måte å respondere på livets utfordringer. Som vi ofte ser i Skriften, 
finner David glede i å endre fokuset sitt til glede midt i smerten. Ikke mindre enn sju ganger I 
dette skriftavsnittet ber David oss om «å velsigne Herren», og dette er grunnen: Gud tilgir all 
vår skyld, leger alle våre sykdommer, frir vårt liv fra graven, kroner oss med barmhjertighet og 
kjærlighet, metter vårt liv med det gode, han skaper rettferd og lar alle undertrykte få sin rett  
– og så mye mer. 

Det er ingen tvil om at erfaringen av menneskehandel og det traumet det påfører utallige 
menn, kvinner og barn ikke skulle være en del av vår menneskelige erfaring. Og derfor står 
vi sammen med Gud gjennom våre bønner og aktiviteter for dem som opplevd den harde 
virkeligheten med menneskehandel og det traumet det medfører, med kallet til å kjempe for 
rettferdighet, å påpeke urettferdige systemer og undertrykkende strukturer, og bli med som 
allierte sammen med dem som har opplevd menneskehandel, for å bringe håp og legedom for 
fremtidige generasjoner. Vi stoler på at Gud, i sin store nåde og kjærlighet, ønsker å forbinde 
sårene og bringe fullstendig legedom til dem som er eller har vært ofre for menneskehandel. 

SVAR
Vi må svare med å ta tak i de behovene som noen som har opplevd menneskehandel har, 
gjennom å finne måter vi kan gi dem omfattende støtte på og å gå sammen som allierte med 
dem som har overlevd, ikke bare for å dekke deres grunnleggende behov, men for å gi støtte til 
hele mennesket.  

TA IMOT 
Barmhjertige og nådige himmelske Far, vi priser deg i dag for alle måter du strekker deg ut 
med kjærlighet, barmhjertighet og legedom mot dem som er berørt av menneskehandelens 
ondskap. Ordet ditt minner oss om å sette vår lit til deg, for du bryr deg virkelig, og du er 
mektig til å gjøre mye mer enn vi noen gang kan forstå,for å gjenopprette det som har blitt 
ødelagt. Far, hold friskt i minnet vårt sannheten i at når vanskeligheter møter oss, har vi en 
kjærlig og nådig far som vi kan se til for hjelp og legedom. Hjelp oss, du vår Far, til alltid å huske 
på å prise deg under alle forhold, for ved å gjøre det, får vi legedom

LEGEDOM • 13
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LES
Joh 8,2–11 

REFLEKTER 
Hvor ofte er vi lik fariseerne? Er vi raske til å dømme? Raske til å påpeke andres feiltrinn? Bruker 
vi andres feil til å rettferdiggjøre vår egen dårlige oppførsel og handlingsmønster?

I disse versene minner Jesus oss om at vi alle er ødelagte og syndere, ingen er bedre enn andre. 
I et samfunn der verdi måles ved gode gjerninger, materielle eiendeler og ved antall følgere på 
sosiale medier, blir det i økende grad konkurrerende og vanskelig å se andre som menneskelige 
vesener, som først og fremst er ødelagte og svekket. Vi har alle byrder å bære, feilgrep og skam, 
men vi er dekket av Guds nåde. Det er ikke noe vi fortjener eller kan gjøre oss fortjent til. 

Jeg har arbeidet med menneskehandelofre i åtte år, og noen av mine mest minnerike øyeblikk 
tidlig i karrieren min, var i vårt første lille drop-in-senter. I håp om å få informasjon som vi kunne 
bruke til å forbedre tjenestene våre, spurte jeg stadig kvinnene om hvor godt de likte drop-in-
senteret, eller om de de syntes det var nyttig. Jeg husker spesielt at mange av kvinnene fortalte 
at årsaken til at de fortsatte å komme tilbake, var fordi de ikke følte seg fordømt, og at de 
uansett stadig ble ønsket velkommen tilbake. Noen ville til og med gå så langt som til å si: «Du 
vet hva jeg er, ikke sant? Vet du hva vi gjør?» Det var som om de følte seg uverdige til å motta 
hjelpen vår. Eller at hvis vi visste hva som hadde skjedd med dem, ville de bli bedt om å gå.

De samtalene har festet seg i hodet mitt for alltid, og de har gitt meg viktig lærdom helt fra 
begynnelsen. Disse kvinnene blir ofte skjøvet ut i utkanten av samfunnet, blir dømt og sett på 
som mindreverdige. Gud kaller oss imidlertid til å elske vår neste som oss selv, og vi blir minnet 
på at vi blir alle gjort rettferdige for Gud på grunn av Jesu offer på korset. Dette er den type 
barmhjertighet som vi er kalt til å vise.  

SVAR
Ta litt tid til å reflektere over dette bibelavsnittet og be Gud om å åpenbare ordet sitt for 
deg. Tenk på den siste personen du viste nåde. Kunne du gjøre det bedre på dette området? 
Mennesker blir kjent med Kristus ut fra hvor mye vi elsker andre. Gjør det til ditt oppdrag i dag 
å elske dem ingen elsker, å elske dem som samfunnet er snare til å fordømme. Vær lik Jesus.

TA IMOT
Far og Gud, vi takker deg for denne påminnelsen om din barmhjertighet og nåde. Jeg overgir 
meg selv til å være ditt redskap og til å vise nåde overfor andre, akkurat som du har gjort mot 
meg. Far og Gud, jeg løfter hvert eneste offer for menneskehandel opp til deg. Du kjenner dem 
ved navn, og du elsker dem. Jeg ber for deres gjenopprettelse og rehabilitering, og jeg vet at du 
har en vakker plan for livene deres. 

DAG 7

NÅDE • 15



LES
Hab 3,2

REFLEKTER 
Når vi ser oss omkring, er det lett å miste motet over all urettferdighet som skjer. Mennesker 
blir utnyttet av dem som har makt, og som presser sårbare til ikke å fortelle om utnyttingen. 
Kvinner, barn og menn utsettes for menneskehandel og ender som sex-slaver.  

Profeten Habakkuk opplevde en lignende situasjon. Judas ødeleggelse var nært forestående, 
babylonerne sto rett utenfor døren, til og med deres egne ledere vendte seg bort fra Gud. 
Likevel hadde Habakkuk håp. Han husket på alle storverk Herren hadde gjort før: Utgangen 
fra Egypt, ferden gjennom Rødehavet, de hadde fått føde og var blitt reddet igjen og igjen. 
Idet han så tilbake på måtene Gud hadde reddet folket sitt på, ble troen hans styrket, han var i 
stand til å tro at Gud igjen ville gjenta sine mektige handlinger overfor sitt folk. 

Hvis vi ser tilbake og tenker på alle mektige ting som Gud har gjort i våre liv, kan vi erfare den 
samme tro og det samme håp som Habakkuk. Herren har frelst oss fra synd.  Han har reddet 
mange av oss fra situasjoner av fysisk eller psykisk fangenskap og utnyttelse. Han har oppreist 
krigere rundt omkring i verden, som er rede til å bekjempe urettferdighet hvor de enn måtte 
finne den. Stemmene våre blir hørt!

Mens det noen ganger ser ut som ondskapen seirer, vet vi hvordan historien ender. Vi vet at 
Guds side seirer. Den siste seieren over all urettferdighet i verden, er hans. Han vil gjenta sine 
gjerninger. Og han vil vise sin store nåde. 

TA IMOT 
Be for dem som opplever urettferdighet i dag. Be om at de som overlever skal motta 
alt de trenger for å sette dem i stand til å nå ut til andre som nå opplever virkningen av 
menneskehandel. Be om at Gud skal vise deg hvordan du kan ta del i kampen for rettferdighet 
i samfunnet ditt. 

DAG 8
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DAG 9
LES
Sal 25,5–7

REFLEKTER
Jeg er sikker på at du har hørt uttrykket «man kan ikke lære en gammel hund nye kunster!» 
Jeg må medgi at etter hvert som vi blir eldre, kan det bli vanskeligere å lære nye måter å gjøre 
tingene på. Men siden David ber om at Herren skal veilede ham og lære ham, må vi også være 
lærevillige. Dette betyr ikke at vi trenger å være skoleelever, men det betyr at vi må tillate Gud å 
vise oss sine måter.

Når vi søker Gud med et ydmykt og lærevillig sinn, øser han ut over oss sin nåde og kjærlighet. 
Han tilgir oss og viser oss veien videre. Som praktikere eller dem som ønsker å tjene overlevende 
fra menneskehandel, er det viktig å være ydmyk og å lære av dem som har erfart utnyttelse. 
Vi må være lærevillige og åpne for å bli allierte sammen med ofre og overlevende, idet vi 
støpes inn i prosessen med å hjelpe dem som er i vanskelige omstendigheter. Vi lærer om 
motstandskraft og håp. Gjennom ydmykhet kan vi gjenspeile Kristi kjærlighet til sitt folk, 
gjennom handling kan vi vise hans kall til rettferdighet, og gjennom å vandre med ham, kan vi 
vise barmhjertighet. 

TA IMOT
Be om at Gud kan åpenbare for deg områder i livet ditt som du holder tilbake fra ham, at du 
kan overgi til ham disse områdene som kan hindre deg i å motta Guds nåde og kjærlighet. Be 
om en lærevillig ånd. Be om ydmykhet og om å søke Guds veiledning i hvordan de som lider 
iblant oss kan nås på en effektiv måte, slik at de kan motta vår hjelp og Kristi nåde.

NÅDE • 17
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LES
Luk10,25–37

REFLEKTER
Bevissthet er en forutsetning for medfølelse, og medfølelse er viktig for forvandlende 
nådeshandlinger. Lignelsen om den barmhjertige samaritanen illustrerer tre ulike måter å 
reagere på oppdagelsen av lidelse, og kan kaste lys over hvordan samfunnet vårt reagerer på 
våre brødre og søstre som utsettes for menneskehandel. Bibelen sier ikke tydelig om de første to 
mennene syntes synd på mannen som var banket opp, og rett og slett gikk forbi, altfor travelt 
opptatt til å stoppe og hjelpe, eller om de rett og slett ikke brydde seg. Hvis vi antar at de kan 
ha syntes synd på ham, hva sier det idet minste om deres passivitet? Noen ganger kan vi synes 
synd på dem som lider, men vi går over på andre siden av gaten, eller snur oss vekk i et håp om 
at vi kan fortsette med vårt. Den tredje mannen, en samaritan, minner oss på at vi har alt vi 
trenger for å vise nåde og til å reagere i forhold til dem rundt oss som lider. Kanskje de første to 
mennene som gikk forbi, reflekterer flesteparten i dagens samfunn, at vi blir for overveldet av 
all den lidelsen vi ser i verden og rett og slett fortsetter å gå mens vi prøver å overse personen 
ved siden av oss som trenger vår hjelp. Jesus inviterer oss imidlertid til å flytte oss fra en tilstand 
av oppmerksomhet og passivitet, til å bli nådens tjenere. Den barmhjertige samaritanen hjalp 
mannen med å få leget sårene, han brukte dyret sitt som transportmiddel og egne midler til å 
betalefor mannens husly. Det er interessant å merke seg at han både var i stand til å hjelpe og 
samtidig fortsette med sine egne ting. Hvordan kan vi tolke dette inn i våre egne liv?

SVAR
Hvilke gaver har Gud gitt deg for at du kan bidra med legedom og gjenopprettelse for de 
overlevende? Har du tenkt over at din egen smerte eller erfaringer kan kvalifiserer deg til å 
hjelpe, lik samaritanen?  

TA IMOT
Herre, hjertet mitt blir knust for mine brødre og søstre, og nå har du kalt meg til handling. Vis 
meg hva jeg kan gjøre for å være et fyrtårn av lys, håp og barmhjertighet for dem som opplever 
utnyttelse.

DAG 10
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DAG 11
LES
2 Mos3,5–7

REFLEKTER
I dette bibelavsnittet blir vi minnet på hvordan vår Gud er en nådig Far, full av barmhjertighet 
og håp for en ny dag og vei, som viser sin kjærlighet og tilgivelsen, til og med når vi roter det 
til. Etter at han hadde gitt Moses og israelittene De ti bud, skrevet av Gud selv, begynte folket 
å tilbe avguder, og de vendte seg allerede bort fra Gud og mot verdiløse ting. Moses reagerte 
med sinne mot dem, og ødela hastig tavlene som det var skrevet på med himmelens hender. 
«Da Moses nærmet seg leiren og fikk se gullkalven og dansen, flammet sinnet slik opp i ham at 
han kastet tavlene fra seg og slo dem i stykker mot fjellet.» (2 Mos 32,19).

Moses rotet det til, og israelittene rotet det til, men i Skriften kan vi lese vi at Moses (på vegne 
av israelittene) ble invitert inn i Guds nærhet enda en gang, hvor han mottok nye steintavler 
med De ti bud makne til de første. Gud kommer ned til ham, står sammen med ham og 
omfavner ham i himmelens sky av nåde og barmhjertighet. Vi roter det til alle sammen, og alle 
sammen behøver Fars nåde og barmhjertighet. I kjærlighet ønsker han at vi skal komme nær 
ham og ta imot hans barmhjertighet enda en gang. Han vil tilgi, og han gir oss ikke en ny tom 
steinblokk, men en med hensikt og håp. Å nevne hans navn og omsluttes av hans kjærlighet, er 
en gave av medfølelse og håp for alle.

TA IMOT
Be for dem som mottar omsorg og medfølelse på ulike steder. Be om at Herren skal velsigne 
dem som er på disse omsorgssentrene. Be om at de skal være trygge og at de skal få det de 
behøver. Be om at Guds ord og tilgivelse vil bringe forvandling fra et smertefullt trauma til håp 
gjennom barmhjertighet. 
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DAG 12
LES
Sal 86,14–16

REFLEKTER
Det var bare en drøm, men likevel ble den hengende, og selv om jeg våknet til en ny dag, virket den 
fortsatt ekte. Jeg var i ferd med å tale på et arrangement bare for å finne meg selv på talerstolen, 
målløs. Selv om jeg prøvde å snakke, kom det ikke et ord over leppene mine. Kjente ansikter så 
medfølendeog tause på meg. Jeg hadde sviktet den eneste oppgaven – å snakke. Lettet, kom jeg 
sakte tilbake til en våken tilstand. Det var bare en drøm!

PEARL Essence er et oppsøkende program mot salonger som tilbyr ulovlige massasje i New York, 
som formidler at også mennesker som har vært utsatt for moderne slaveri er både målbevisste, 
selvstendige,  verdsatte, respekterte og elsket. At det finnes salonger som tilbyr ulovlig massasje i 
New York, kan virke uvirkelig, nesten som å komme inn i den grusomme virkeligheten av en dårlig 
drøm. Denne tjeneste etterlater en målløs. Når vi ser for oss øynene til ofrene for moderne slaveri og 
menneskehandlere, lurer vi på hvor de er nå og hvordan de takler livet. For noen av dem betyr kanskje 
«vi» ingenting for dem, «Men du, Herre ...» står i spennet, og din medfølende lidelse er betingelsen 
for at du kan ofre deg for å redde oss. «Men du, Herre ...» utruster oppsøkende team med medfølelse 
til å være til stede personlig og i Ånden, mens vi tilbyr en gave når vi oppsøker dem, en gave som 
symboliserer håp som et usynlig bånd av Guds kjærlighet i retning av en alternativ fremtid.

Salmisten har tidligere fastslått «Du alene er Gud» (86,10), umiddelbart etterfulgt av en bønn om 
et helt hjerte, før han roper til Gud om miskunn. Å følge Gud inn i denne tjenesten, blir en toveisgate, 
den har potensial til på lik linje å forvandle oppsøkende team, overlevende og menneskehandlere, 
ettersom bakken er helt jevn ved Jesu kors, med en invitasjon til å modig storme mørkets fort i våre 
egne liv og på de vanskelige stedene der de overlevende befinner seg.

SVAR 
Guds kjærlighet er evig og fullstendig virkelig. Hvis du har smakt og sett Guds kjærlighet i livet 
ditt, vil du vurdere å reise i tankene dine til en ulovlig massasjesalong? Vil du vurdere å gjøre et 
målløst Getsemane-øyeblikk til en lydig hvisking sammen med i salmisten?  «Men du, Herre ... 
barmhjertig og nådig ... rik på miskunn og sannhet. Gi ... kraft fra deg, frels...» Hvordan ville du 
gjøre rett, vise trofast kjærlighet og vandre ydmykt med din Gud (Mika 6, 8) i dag for å påvirke 
endring? Vil du godta invitasjonen til å lide med Kristus, om bare i noen få øyeblikk, med tanke 
på hvordan Guds hjerte blør for de fortapte i denne verden? Vil du snakke eller vil du forbli 
målløs som i en dårligdrøm?

TA IMOT
«Men du, Herre ... »forbarm deg over oss,gjør oss villige til å dele din medfølelse, slik at 
våre direkte tjenester til overlevende kan være preget av seieren ved din lidelse, død og 
oppstandelse. Utrust dine tjenere med medfølelse i denne ødelagte og vakre verden, slik at 
mennesker kan gjenoppstå til etnytt liv. AMEN.
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LES
Mark 5,1–20

REFLEKTER
I Matt 6,13 lærte Jesus oss å be: «Vår Far, ... frels oss fra det onde.»

I en tid hvor alt er relativt, kan vi spørre: Hva er egentlig ondskap? Praktisk sett er det mange 
ting. Bibelsk sett er ondskap alt som avviser, motarbeider eller holder oss borte fra Guds 
godhet. I begynnelsen levde Adam og Eva en mønstertilværelse. Fristet og lokket av løgn, 
avviste de Guds evige, livgivende nærvær, forsørgelse og hellige kjærlighet. Ved å velge å leve 
utenfor reglene og Guds rikes herredømme, ble ondskapen satt i gang.

I Markus’ beskrivelse av den demonbesatte mannen ser vi ondskapens undertrykkende og 
besatte natur. Skilt fra Gud opplever den gale mannen fremmedgjøring, isolasjon, selvskading, 
avhumanisering, nakenhet og trelldom. Åpenbart ond, løsrevet og skremmende sterk, er 
det ikke rart at han ble forvist, bundet og overlatt til å dø i en mørk hule blant griser og døde 
mennesker. For jødene var dette en skrekkhistorie. De vedtok faktisk lov på lov for å beskytte 
seg mot å bli truet eller skitnet til av urene ånder, mennesker, steder og griser. I hengiven 
avhengighet av Faderen, og fylt med Den hellige ånd, seirer Jesu kraft og autoritet over det 
onde. Fylt av  medlidenhet,  sender  Gud sin sønn, Jesus, over  sjøen  for å svare på  en hednings 
håpløse klage. I  Guds nærvær bøyer  mannen seg ydmykt ned  for Jesu  føtter, og  en legion  av  
onde  ånder  skjelver,  bønnfaller  og  flykter. Den  plagede  mannen  blir  utfridd  fra  det onde.

I og gjennom Kristus driver Guds hellige kjærlighet ondskap og synd bort og renser oss innenfra 
og ut. Gjenfødt, fornyet, forløst og forsonet med Gud, blir vi utfridd FRA ondskapens kraft og 
overgitt TIL friheten som bare finnes i Kristus.

SVAR 
I dag flommer det av ondskap rundt oss, på mange nivåer. Hver enkelt av oss er kalt til fronten 
for å konfrontere det onde, uansett hvor det ligger på lur. Bare gjennom Den hellige ånds 
visdom og kraft og dekket av Kristi blod kan vi ha håp omå beseire denne onde fienden. 
Menneskehandel i alle dens mange former er virkelig i hjertet av «fiendens leir». Rundt kloden 
er det millioner av mennesker fanget i denne falskheten. Men det er også forsøk på å komme 
sammen med ofre og overlevende for å tilby ressurserog tjenester for å gi håp og vise en vei ut.

TA IMOT
Vår Far, utfri oss, våre familier, samfunn og nasjoner fra ondskapens makt. Ydmyk oss i overgitt 
avhengighet av din vilje og din vei i livene våre og i verden. Salv oss og mett oss med din 
Ånd. Gi oss ører til å høre dem som gråter og hjelp oss til å svare med overflod av din hellige 
kjærlighet i og gjennom oss. Beveg oss med din medfølelse til å krysse grenser, kulturer og sjøer 
for å være budbringere for befrielse. I Jesu kraft og myndighet, la oss med frimodighet komme 
inn i din tronsal for å be med forventningsfullt håp: Vår Far, frels oss fra det onde. Amen.

DAG 13
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LES
1 Sam2,1–3

REFLEKTER
Disse tre versene gjenspeiler Hannas takkebønn. Å takke er en viktig del av bønn. I enhver tale 
til Gud er det viktig å uttrykke takknemlighet til ham som ivaretar alle våre behov. I Bibelen 
betyr «horn» makt, ære, styrke, kongelig autoritet, som muliggjør makt, ære, verdighet og 
herredømme. Å ha sitt horn opphøyd betegner velstand, triumf og seier! Hanna er utrolig 
takknemlig og gleder seg over at hun løfter hornet, hun trekker sin styrke, ære og verdighet 
fra Herren og gleder seg over den friheten hun hargjennom ham. (Engelsk bibeloversettelse 
bruker ordet «horn» – vi må tilbake til 1930-oversettelsen: «høit er mitt horn i Herren» (v. 1). 
2011-oversettelsen sier: «Herren gir meg stor kraft.»)

Som kongens sønner og døtre er vi automatisk ikledd en overnaturlig styrke som utstråler 
verdighet, ære og verdi. Den onde vil ikke annet enn å fortære oss med sine løgner ved å lede 
oss til å tro at vi ikke er verdige, men vi har seier i Kristus! Akkurat som Hanna kan du også 
seire. Fienden vil ikke seire over deg. Måtte hver skam forsvinne. Måtte ditt horn bli opphøyet 
gjennom frelse og seier!

TA IMOT
Min far, jeg kommer til deg med stor takk i hjertet mitt. Takk, fordi du er kongen min. Hjelp 
meg å huske på og gripe tak i vissheten om at jeg er din dyrebare sønn eller datter, arving 
til din evige trone. Min identitet og styrke er gjennom deg og hvem du sier at jeg er! La meg 
løfte hornet og glede meg over friheten du gir meg. Kle meg med en overnaturlig styrke som 
utstråler verdighet, ære og verdi. Hjelp meg å huske at kilden til min identitet og styrke, er din 
identitet og styrke. Fokus for troen min er din trofasthet. Kilden til tryggheten min er din evige 
kjærlighet. Amen.

DAG 14
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DAG 15
LES
Sal 32

REFLEKTER
«Du er mitt skjulested, du verner meg mot nød, med frelsesjubel omgir du meg.» Sal 32,7

For en inderlig uttalelse, full av håp, vi ser i denne salmen. David deler det innerste av hjertet 
sitt. Selv under prøvelser og kamper kan  han  erklære at Herren  er hans tilflukt. Når han skjuler 
seg  i Herren, vil han være omgitt av «frelsesjubel».

Hvor ofte føler vi oss fanget, uten håp og trenger svar? Denne salmen er en erklæring om at 
Herren er vår befrier, og at vi kan finne håp i ham. Finner du deg selv, eller dem du elsker, i en 
situasjon der de føler seg som en slave eller langt fra Gud? Dette kapittelet minner oss om at vi 
kan stole på at Herren vil omgi oss med «frelsesjubel». Søk Herren nå og vit at han vil møte deg 
og at han ønsker å gi deg frihet og håp. «Får Sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri.» (Joh 
8,36)

TA IMOT
Herre, vi ber om at du skal være vårt skjulested og vårt tilfluktssted – at vi skal vite at når vi 
kommer til deg, er du alltid klar til å omgi oss med «frelsesjubel». Vi ber for dem som lever midt 
i menneskehandel og utnyttelse – at du vil gi håp til de mest håpløse stedene, at du vil la oss 
være dine hender og føtter for dem som leter etter en vei ut.
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LES
Joh 14

REFLEKTER
De gode nyhetene – nei, de store nyhetene – om Jesus, er at i ham har vi håp som overvinner 
frykten! Jesus gjenoppretter et håp som setter oss fri fra fortida vår, gjør det mulig å leve et 
fullt liv i dag uten frykt, og som til slutt lar oss få nyte et liv med Jesus i all evighet. General John 
Gowans fanget dette håpet da han skrev: «He came to give us life and life in all its fullness. He 
came to set his people free». (Han kom for å gi oss liv og liv i all sin fylde. Han kom for å frigjøre 
sitt folk.) Frihet fra fortida til å nyte nåtida med trygghet for fremtida. Det er håp! Det er håpet 
mitt! Men vent, vi må erkjenne at ikke alle har denne opplevelsen. Mange har plagede hjerter. 
Mange er redde. Ofre og overlevende fra menneskehandel opplever ofte frykt, undertrykkelse 
og et ønske om frihet som kan virke for langt unna til å forestille seg. Håp er kanskje ikke nær 
nok til at de kan se, enn si forstå. De trenger hjelp. De trenger en budbringer. De trenger å 
kunne se en fremtid uten utnyttelse. Budskapet om Jesus i Joh 14 er at håp overvinner frykt og 
at det er ytterligere håp. I Joh 16 innrømmer Jesus at livet kan være vanskelig, og at det vil være 
normalt med problemer og utfordringer. Men Jesus sier at han har overvunnet verden, noe 
som betyr at et urolig hjerte og frykt ikke definerer oss som et folk. Jesus gir håp utover fortida 
vår. Vi har alle en fortid. Livet med Jesus beveger oss gjennom fortida for å omfavne og nyte 
det «fryktløse»livet han kom for å gi. Vi har alle en nåtid. Vi kan bare leve i øyeblikket. Jesus gir 
håp i nåtida for å holde ut og overvinne frykt. Han har seiret over smerte, sorg og skuffelser.  
Vi har alle en fremtid. Han gir håp om en himmelsk fremtid, uten undertrykkelse og frykt. Joh 
14 beskriver dette fremtidige håpet som at Jesus forberedte et sted for oss, men først, ved Den 
hellige ånds trøst og styrke, gir han oss evnen til å leve i nåtiden. 

Vær et levende eksempel på håp uten frykt, og lev for å vise andre et håp som går utover vår 
fortid og nåtid. 

SVAR
Jesu etterfølgere er kalt til å være ambassadører som bringer budskapet om en høyere autoritet. 
Det beskriver på en treffende måte arbeidet med menneskehandel når vi bringer Jesu lys til 
mørke steder. Finn noen som bor i mørket. Vis dem ytterligere håp. Vær deres hjelp. Vær deres 
budbringer. Vis dem redningsmannen. Vær en god ambassadør.

TA IMOT
I Jesu navn ber jeg om styrke når jeg er svak, mot når jeg er redd, fortrøstning når jeg 
har problemer, medfølelse med dem som er i krise, en armé for dem som er utsatt for 
menneskehandel, og et hjerte for dem du elsker. Amen.

La ikke hjertet bli grepet av angst og motløshet. 
    — Joh 14,27

ÆRE

DAG 16
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LES
1 Sam 2,8

REFLEKTER
I en ødelagt verden går livet ofte galt, og vi føler oss ensomme, forlatte, glemte og avvist. Enten 
det er traumer, tap, avvisning, katastrofe, eller til og med tvil, er det lett å lure på hvor Gud er i 
disse øyeblikkene. Vi føler at vi befinner oss på askehaugen, eller som en bibeloversettelse sier, 
«søppeldynga».

I 2 Mosebok leser vi historien om Guds folk. De utholdt år med overgrep, mishandling og 
undertrykkelse fra egypterne. Israels folk tilbrakte førti intense, varme, tørre år i ørkenen – førti 
år på vandring. De hadde blitt lovet et vidunderlig land som ville flyte med melk og honning, 
men i ørkenen hadde de ikke engang en dråpe vann å drikke.

Ødemarken er aldri lett. Men Gud har en hensikt for oss i ødemarken, som ikke kan oppnås 
ved å bli værende i Egypt. Ødemarken er et sted med fare og sårbarhet. Når ting virker rotete 
og kaotiske, kan det være vanskelig å lytte til håpets stemme. Men ødemarken er døren til 
det lovede land. Det er grobunn for Gud til å komme gjennom på de mest dyptgripende og 
mirakuløse måter med tegn og underverk som vil utruste oss for reisen videre.

Når vi ser på Bibelens store helter, ser vi at ødemarken er et forberedelsessted. I 1 Sam har 
Hanna følt seg avvist på grunn av mange år med infertilitet. Desperat roper hun til Gud, og 
han hører henne gråte og gir henne en sønn, Samuel. David tilbrakte tid i ødemarken før han 
ble konge. I 2 Mosebok ble Moses forvist fra Egypt og levde som en enkel hyrde som førte 
flokkene langt ute i ødemarken, hvor han så den brennende busken og ble kalt til å redde Israel 
fra egypterne. Og Josef ble forlatt, gjort til slave og fengslet, før han ble en av de mektigste 
mennene i sin generasjon. Ja, det er et sted med fare og sårbarhet, men det er også et sted for 
pakt og makt, et sted forunder. Det er der, i Guds hender, at tilsiktet ondskap til slutt blir til noe 
godt.  

SVAR
De som jobber i våre anti-menneskehandel-programmer over hele verden, trenger ekstra 
styrke, støtte og omsorg. Mange kan føle at de vandrer i en endeløs villmark av fortvilelse når 
de kjemper mot denne undertrykkelsen. De kan lide av former for stedfortredende traumer. Det 
er viktig at systemene er på plass for egenomsorg og oppmuntring.

TA IMOT 
Herre, takk for at du er med oss, selv i tider når vi føler at vi er i ødemarken. Jeg ber om at du vil 
nærme deg dem som jobber i frontlinjene med å bekjempe menneskehandel, og vise dem at du 
er der, selv midt i prøvelser og tilbakeslag. Jeg ber om at du vil frigjøre håp og styrke til dem som 
trenger det mest.  
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DAG 18
LES
Sal 50

REFLEKTER 
«Kall på meg på nødens dag, så vil jeg utfri deg, og du skal gi meg ære.»  

For år tilbake skrev den avdøde kristne samtidskunstneren Keith Green en sang med tittelen 
«To Obey is Better Than Sacrifice.» (Lydiget er bedre enn offer) Han fortsetter med å skrive: 
«I want hearts of fire, not your prayers of ice. And I’m coming quickly to give back to you 
according to what you have done». (Jeg ønsker brennende hjerter, ikke iskalde bønner, og jeg 
kommer raskt tilbake for å gi deg igjen for hva du har gjort.) Det minner oss om at vi har en 
tendens til å blande sammen vår forståelse av hva Gud forventer av oss med det Gud virkelig 
ønsker av oss. Forvirringen vår kommer fra våre egne egoistiske ambisjoner eller å tro at det er 
nok for Gud at vi bare går gjennom forslagene. 

I Salme 50 taler Asaf til israelsfolket. Han forteller dem at Gud ikke venter av oss at vi skal 
ofre tid, talenter og ressurser, men det som er mer viktig, er at når vi ofrer, må vår etikk og våre 
holdninger være rene og hederlige. Sammen med vår tjeneste og hva vi gir, forventer Gud at 
noen ting følger med, slik som medfølelse, barmhjertighet, kjærlighet, takknemlighet, lidenskap 
og hengivenhet. Israel manglet den åndelige lydighetsfaktoren i sine ofringer. De var ikke 
avhengige av Gud og levde dobbeltliv fulle av hykleri. Æret de virkelig Gud i det de gjorde? Jeg 
må si «Nei». Det var i beste fall halvhjertet.  

Vers 15 oppfordrer oss til å kalle på Herren på nødens dag. Han lover å komme og utfri. Det 
skulle komme naturlig for oss, hans barn å ære ham med en holdning av takknemlighet og 
å være lydig mot vår Frelser. Han hører og besvarer bønnene våre når vi kommer til ham i 
helhjertet tilbedelse. 

Menneskehandel er et mørke som er så ondt at mange ikke kjenner eller kan gjenkjenne det 
i sine egne bakgårder. Så, i sammenheng med dette, hva skal vi gjøre for å være lydige mot 
Guds kall til å kjempe denne krigen mot mørket? Vi skal ære Gud ved å ydmyke oss selv og 
erkjenne at vi trenger noen andre til å redde oss. Vi kan ikke gjøre det alene. Det er bra å bry 
seg om andre, men det er enda bedre å be Gud om hjelp til å sette fri dem som er fanget i 
menneskehandel. Vi ærer Gud når vi påkaller ham for andres skyld, og så handler slik han 
instruerer. 

TA IMOT 
Far, når vi benytter denne tiden til å påkalle deg, må vi virkelig søke din vilje i våre liv. Vis oss din 
barmhjertighet og nåde når vi prøver å gi oss selv til deg, med takk og lydighet, for den du er. 
La oss ære deg i alt vi gjør. Amen. 
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LES
Luk 7,11–17

REFLEKTER
Forfatteren holder ikke noe skjult i Lukas 7,12 når han sier at «en død person» ble båret ut av 
byen Nain. Sammen med en stor folkemengde var moren hans, en nå sårbar enke uten flere 
barn. Med knust hjerte følte Jesus med den sørgende moren. Han «så henne» og ville hjelpe 
henne. Med noen få ord reiste han opp sønnen hennes fra de døde og «ga ham tilbake til 
moren». Jesus så det som ødela, gikk inn og forandret alt. Hvert trinn var som en enkelt tone i 
en lovsang til Gud vår Far. 

Kan du forestille deg det ukontrollerbare jubelropet som kom fra denne kvinnen, omfavnelsen 
hun ga sønnen og den enorme takknemligheten i øynene da hun så på Jesus og hvisket: «Takk! 
Takk skal du ha!» Jeg forestiller meg at hun knapt kunne puste eller stå. Jesus hadde reddet to 
liv den dagen, og gjenopplivingen av denne sønnen påvirket alle som var til stede. «Gud har 
gjestet sitt folk», sa folk. Jesus forvandlet en begravelse til en kjærlighetsprosess, forvandlet tap 
til gjenopprettelse og smerte til forløsning. Byens befolkning gikk ut for å delta i en begravelse, 
og de møtte Gud selv. Kanskje var det en ung kvinne i mengden som tenkte med seg selv: «Hvis 
Jesus kan gjøre det, kanskje, bare kanskje, kan han hjelpe meg også.» 

TA IMOT
Til den Gud som berører kisten, sier vi takk for at du ser alt. Du vender ikke ansiktet ditt fra 
ondskap, men ser den rett i øynene og sier: «Nei!» Du ser de sårbare og forlater ingen som ser 
etter deg for å få hjelp. Du kjemper for rettferdighet og inviterer oss til å ta vare på arven med å 
stå i gapet og gjenoppbygge ødelagte byer. Hjelp oss å aldri slutte å kjempe før alle mennesker 
har blitt gjenopprettet og har funnet en plass i Guds familie. Berør «menneskehandels-
kisten»og ødelegg den for godt. Berør min ånd så jeg kan se. Berør hendene mine så jeg kan 
forhindre urettferdighet. Må byene våre synge: «Gud har gjestet sitt folk!» I Guds navn, du som 
avbryter begravelser, ber vi deg om å avbryte oss igjen. Amen.

DAG 19
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LES
Jer 22,2–4

REFLEKTER
Profeten Jeremia var kjent som «den gråtende profet». Kan du klandre ham? Gitt at Jeremia 
hadde til oppgave å profetere om Jerusalems ødeleggelse på grunn av deres åpenbare ulydighet 
mot Gud og ignorering av deres paktforhold – det er bokstavelig talt ingen overraskelse at 
Jeremia følte seg litt vemodig under sin tjeneste for en ødelagt nasjon. Jeremia 22,2–4 inneholder 
en rask og kraftig irettesettelse av kongen av Juda, hans tjenestemenn og i det vesentlige alle som 
gikk inn byportene. Rop så høyt du kan: SÅ SIER HERREN, og kom deg på Jeremias nivå fordi 
ordet han bringer er tungt og Guds befaling er tydelig:
1. Ivareta rettferdighet. 
2. Gjenopprett menneskers relasjoner. 
3. Sett ofre fri fra utnytterne. 
4. Ikke utnytt de hjemløse, foreldreløse barn, enkene. 
5. Stopp drapene! (Les: ikke vær fornøyd med å la de uskyldige, sårbare og svake dø). 

Disse eldgamle profetiske instruksjonene ble gitt for å tydeliggjøre Guds hjerte for rettferdighet 
og hans hensyn til de marginaliserte, mens de med politisk makt (eller hvilken som helst makt 
for den saks skyld) blir bedt om å herske på samme måte. I Guds «bakvendtland» er en konge 
ikke stor fordi han hersker med et septer og sverd, men med rettferdighet, barmhjertighet og en 
forpliktelse overfor dem som for ofte blir presset unna, og som i motsetning til oss, er uønskede 
og glemte. Jeremia gjør det klart at en uvillighet til å handle ellers bare vil føre til fullstendig 
ødeleggelse av dette stedet og av makthaverne. 

SVAR
Som Frelsesarmé beveger vi oss og opererer med et strategisk oppdrag for å møte 
menneskelige behov i Jesu navn. Det er ikke kraft eller makt som gjør det mulig for oss å gå 
videre for å gjenopprette det som er galt med vår sosiale konstruksjon. Det er ved Ånden 
vi handler rettferdig, får slutt på seksuell utnyttelse og behandler alle som er ulik oss, bedre 
enn vi behandler oss selv. Enkeltpersoner som blir tvunget, lurt eller overtalt til sex-handel 
og slavearbeid, tror de ikke har noe annet valg. Be om at Frelsesarmeen vil fortsette å styrke 
forholdet til mennesker og steder der dette onde skjer, slik at nye mulighetsdører kan åpnes. 
Gud, vil gjøre mer enn vi noen gang kunne be om eller forestille oss.

TA IMOT
Gud, gi oss et hjerte som Jeremias – et mykt hjerte som blir berørt både av det store behovet for 
dem rundt oss og av Åndens kraft til å påvirke oss til å handle rettferdig, elske barmhjertighet 
og vandre ydmykt med Gud. La oss kjenne ubehaget av våre egne privilegier når du gir oss 
øyne for å se hvordan vi kan gjøre det som er rett og rettferdig. Hjelp oss å være påvirkere. 
Gi oss ord for å overtale makthaverne til nye måter å tenke og handle på, og hjelp til å «snu» 
ørene til dem som kan påvirke endring i lovgivning og politikk i byene våre som hindrer kvinner, 
barn og alle sårbare voksne i å bli utnyttet.

DAG 20
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LES
Sal 71,1–3

REFLEKTER
Salme 71,1–3 gir oss håp om at Gud er en tilflukt for de undertrykte, han er en Gud som er i 
stand til å redde, han er en klippe, en festning. Når det onde omgir oss, gir denne salmen håp 
om at Gud har makten til å frelse. Gud er rettferdig og vil aldri forlate oss. Han ser oss og 
verdsetter hvert enkelt menneske mer enn vi noen gang vil kunne forstå. Han vil hjelpe oss når 
vi har det vondt. Han forblir den samme når vi er tråkket ned og tror ingen vil elske oss, eller 
kanskje ingen noen gang har vist oss ekte kjærlighet. Gud er vår tilflukt. Selv om vi ikke kan se 
ham nå, er hans ånd alltid med oss.

Når vi tenker på menneskene som er ofre for menneskehandel, er mitt håp at de vil oppleve 
Guds frigjøring, at han vil bruke oss som sitt folk til å kjempe for dem som blir undertrykt 
av menneskehandlere, samtidig som viber Gud om å trøste dem. For de overlevende fra 
menneskehandel er det vår bønn at de skal finne fred og styrke i Gud, og at de vil være i stand 
til å søke og finne den hjelpen og de ressursene de trenger. Men Gud kaller oss til å være 
hender og føtter i denne verden, det er vårt kall å handle i tro, å kjempe for ressurser for dem 
som ikke har noen, og å arbeide for å bekjempe pågående urettferdighet.

Når vi leser disse bibelversene i forbindelse med menneskehandel, oppfordres vi til fortsatt å 
øke bevisstheten og undervisningen om temaet menneskehandel i samfunnene våre, ettersom 
det er så mye misforståelse som fører til mangel på gjenkjennelse av ofre og overlevende i 
vår midte. Alle har ulik forståelse av menneskehandel, som ofte påvirkes av deres kultur og 
bakgrunn. Vi må undervise samfunnene våre og være villige til å dele mer informasjon med 
andre. 

TA IMOT
Kjære himmelske Far, jeg takker deg igjen for denne muligheten til å gjøre tjeneste i arbeidet 
mot menneskehandel. Jeg ber for menneskene som venter på gjenopprettelse, at de skal ha 
håp og ikke gi opp, og jeg ber om at menneskene som er i ferd med å komme seg, vil finne deg, 
fordi du elsker oss mer enn vi kan forestille oss. Jeg fortsetter å be for samfunnet mitt,for deres 
bevisstgjøring om menneskehandel. Herre, vær så snill å gi meg styrke og veiled meg når jeg 
hjelper samfunnet mitt. Jeg takker deg for din rettferdighet. I Jesu navn ber jeg, Amen! 

DAG 21

 BEDRING • 33



GJENOPPRETTELSE

34



LES: 
Luk8,42–48

REFLEKTER 
Vi kan kalle henne Jane Doe. Hun var en kvinne vi ikke kjente identiteten til. For alt vi vet, brukte 
samfunnet henne, syntes synd på henne, mishandlet henne, løy for henne, ignorerte henne 
og helt sikkert avviste henne. For å bevise det, var det ingen som la merke til henne. Disiplene, 
de gudfryktige eller åndelige menneskene i følget rundt Jesus, så henne ikke. Hun blandet seg 
i mengden den dagen vi leste om i Lukas 8. Minner hun deg om noen? Deg? En slektning? 
En klient eller sognebarn? Mest sannsynlig kan du ha empati med henne. I det minste så 
langt i historien. Vi leser i vers 43, «ingen hadde klart å gjøre henne frisk». Ikke bare gikk hun 
ubemerket, hun var en håpløs sak – uten hjelp fra leger – etterlatt til å blø i hjel.  

Akkurat som så mange som til slutt nådde bunnen, strakte hun seg mot Jesus for den hjelp og 
helbredelse som ville gjøre henne hel. Hun strakte ut hånden – ikke for å håndhilse, motta en 
klem eller til og med for noen anerkjennelse. Hun så ikke engang på ansiktet hans. Hun var 
så langt nede at hun strakte seg mot Jesus bakfra for å kunne røre ved kappen hans. Straks 
gjenopprettet han Jane Doe. Hun var ikke lenger «ingen». Jesus kalte henne «datter» og 
bekreftet at hennes tro hadde helbredet henne. Hvis du er som denne kvinnen i begynnelsen 
av historien, hva hindrer deg i å være som henne på slutten? Datter, ved tro kan du i dag bli 
gjenopprettet og bli det Guds barn han skapte deg for å være.

TA IMOT
Herre, må jeg ha ører til å høre hva Herren sier og øyne til å se hva Herren gjør i livet til dem 
rundt meg. Må jeg ha et sinn til å lære hva Herren lærer og et hjerte til å elske Herren og min 
neste som meg selv. Amen. 

DAG 22
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LES
Jes 49,21–22

REFLEKTER
Liker du retoriske spørsmål? Vær ærlig! Vel, det gjør ingen, spesielt ikke når de gjør oss forvirret 
og føler at vi har tapt! Ofte synes jeg at det verbale bildet hos Jesaja hindrer meg i å se under 
dekket av komplisert enkelhet. 

«Det er umulig,» hvis ikke det var for nåden!

«Det er for mye for meg å bære,» hvis ikke det var for kraften! 

«Det er ingen vei tilbake fra dette,» hvis ikke det var for oppstandelsen! 

Guds kompliserte enkelhet! Uten hjelpemidler, uten tall, uten hensyn til om det ser vanskelig 
ut, bringer Gud de døde tilbake til livet, de nedbrutte fornyes, og menn og kvinner blir frelst av 
Guds enkle kjærlighet under de mest umulige omstendigheter. Dette skjer uavhengig av hva 
jeg tenker. Det skjer slik at vi kan se ingen ringere enn Han som gjør alle ting nye. 

Det trengs ingen innviklet forklaring av kongen vår. Han er fantastisk, sterk, voldsom, kompleks 
og enkel. For kirken er dette forunderlig. For de fortapte, kan han virke fjern. For de frelste, 
er han fantastisk. For de nedbrutte, er han legen. For de fortapte, er han håp. For dem som 
befinner seg i mørke, er han rent lys. Guds rene, vidunderlige arbeid, er gjenopprettelse. Vi 
stoler på vår Herres suverene løfter. Vi feirer seirene når han gjenoppretter dem som er satt fri. 
Vi ber ham sende oss inn som barmhjertighetsbannere til dem som har det vondt.

TA IMOT
Vi ber med tillit. Herre over alt, mektig konge, forløser, hjelp oss til å se dine ord med hellige 
bilder. Idet vi ser for oss menneskers gjenopprettelse, hjelp oss til å forstå at du er suveren – at 
din timing er grenseløs – at din nåde er fullkommen kjærlighet. Vi ber om rettferdighet og 
forankrer vårt håp i deg. I Jesu navn. Amen. 
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LES
Sal 126,1–6

REFLEKTER
Vår Gud er i ferd med å gjøre ting nye. Uansett hvordan historiene våre har sett ut, hvor vi har 
kommet fra, hva som er gjort mot oss eller til og med hva vi har gjort mot oss selv, vil Gud nå 
inn i de mørke stedene og gjøre oss nye.

Som mennesker kan vi ikke unngå å sammenligne oss med andre, fra vårt utseende, til vår 
nåværende økonomisk situasjon, til de personene vi prøver å vise på sosiale medier og til og 
med til historiene våre. Noen ganger hører vi vitnesbyrdet eller historien om andres livsreise, og 
fordi historien deres er «verre» enn vår, antar vi at vår ikke betyr noe lenger. Vi stiller spørsmål 
som: «Historiene deres er så mye mer smertefulle enn mine, hvorfor kan ikke jeg bare gå videre 
fra mine ting?» Eller: «Jeg har vært kristen så lenge, hvorfor gjør dette fortsatt vondt?» Mine 
venner, sammenligning ødelegger alt det rører ved. Selv om smertene dine er forskjellige fra 
andres, er de fremdeles ekte – og det har fortsatt betydning. 

Når vi bagatelliserer historiene og sårene våre, kan sjelefienden bruke den tunge tristheten til  
å forstyrre oss og skape avstand mellom oss og Herren. 

Smerten din er ekte. Gud ser det, og han vil også gjøre deg ny. Det som holder deg fanget, 
tristheten eller synden som holder deg oppe om natten, den personen du er og som du ville dø 
for å skjule – det er deg Jesus hang på korset for. Han ser på den tingen, synden, svakheten, 
sår eller svik, og i stedet for å vende seg bort i avsky som vi ville anta at han ville, henter Jesus 
fram sine mengder av nåde, tilgivelse og barmhjertighet, og uten noen form for fordømmelse 
sier han: «Jeg kan rense det bort hvis du vil la meg gjøre det.» Og når vi bringer våre mørkeste 
deler til ham, fyller han hendene sine med helbredelse helt til alt som er igjen er hans nærvær 
og vennlighet. 

Dette er moderne mirakler. Det er hva Herren har gjort, og hva han ønsker å fortsette å gjøre i 
livet vårt, uansett hva. Vil du la ham gjøre det i livet ditt i dag? 

TA IMOT
Herre, i dag ber vi din beskyttelse for alle dem som er i fosterhjemssystemet, og som står i fare 
for å utsettes for menneskehandel. Beskytt dem mot dem som ønsker å utnytte deres sårbarhet. 
Veiled oss til å gå til handling og strekke oss ut i samfunnene våre for å gjøre en forskjell  
i livene deres.

DAG 24

GJENOPPRETTELSE • 37



RESPEKT

38



LES
Luk 10,38–42   

REFLEKTER
Når vi møter mennesker med forutinntatte meninger, kan vi stenge for meningsfulle utvekslinger. 
Denne historien om to søstre er så kjent for oss at vi ofte tar i bruk den stereotype tenkningen: «Begge 
kvinner burde ha vært på kjøkkenet og forberedt måltidet til Jesus!» klaget Marta. Men Jesus forsvarte 
Marias valg om å ta seg tid til å være en disippel, sitte ved føttene Hans, lytte til hva han underviste. 
Marta var bekymret for hva andre kunne tenke om søsteren hennes: en kvinne som oppførte seg som 
en mannlig disippel! Ett var nødvendig. Maria var stille og lyttet, viste respekt. 

Jesu kommentar hedret Maria: Hun ble ansett, ønsket velkommen, på samme nivå som andre 
mannlige disipler. Jesus tok seg tid til henne. Respekten var gjensidig, og det er det som skjer 
når vi bevisst tar oss tid til å lytte. Jesus gikk imot kulturelle normer og skapte nye muligheter. 
I dag, i vårt forsøk på å møte ofre og overlevende fra menneskehandel, kan vi vise respekt, 
ønske dem velkommen og vise kjærlighet. Ved å gi dem respekt og utvikle transformative 
forhold som eksperter på deres livserfaringer, kan vi åpne dører for nye muligheter. Og under 
disse forholdene strømmer Jesu nåde ut. Vi kan også utfordre kulturelle normer. Vi kan også 
inkludere dem som kanskje på forhånd ble ekskludert. Vi må begynne med å vise respekt.

SVAR 
Ta deg tid til å lytte til noen i dag – handle motkulturelt.

Kjærlige Herre, vær med alle som er i personlig kontakt med overlevende fra menneskehandel. 
Hjelp dem til å lytte, endre stereotyp tenkning og ønske hver person velkommen i et nådefullt 
miljø. Amen.

DAG 25
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LES
Dom 4,4–24

REFLEKTER
I dette avsnittet ser vi at Israel var i hendene på kananeerkongen, Jabin (v. 2) Konkret betød 
dette at en hel befolkning ble redusert til slaver, noe som igjen betødtap av identitet og frihet. 
Deres ressurser ble utnyttet, og de var ofre for vold og tyranni.

Debora var direkte berørt og bekymret. Hun var dommer i Israel, en stilling som var mer som å 
være regjeringssjef. Da muligheten bød seg, reiste hun seg og tok den modige avgjørelsen om 
å lede folket sitt til å angripe undertrykkeren og hærføreren hans, Sisera. (v. 6–10)

Jael hadde derimot en helt annen posisjon. Faktisk var hun ikke direkte opptatt av 
undertrykkelsen av Israels folk. Hennes folk, kenittene, levde i fred og på god fot med kong 
Jabin (v. 17). Imidlertid flyttet hun og mannen hennes fra folket sitt og var nå nær fronten. Selv 
om mannen hennes var lojal mot kanaaneerne, var ikke Jael det. Etter at israelittene beseiret 
troppene hans i kamp, flyktet Sisera til en han trodde var en lojal tilhenger. Jael brukte denne 
muligheten på en klok måte da han kom til teltet hennes for å søke tilflukt. Hun risikerte eget liv, 
men så brukte hun stillingen sin til å fange ham og drepe ham. 

Israelsfolkets frihet ble gjort mulig på grunn av Deboras mot og Jaels solidaritet. 

SVAR
I vår tid og i dag kan vi tro at vi ikke trenger å heve stemmen lenger på vegne av de sårbare og 
undertrykte, men la oss huske at rasisme, undertrykkelse, utnyttelse, menneskehandel og antall 
undertrykkende faktorer stadig finnes over hele verden. Mange av våre brødre og søstre over 
hele verden opplever ikke grunnleggende menneskerettigheter. Vi må ikke lukke øynene for 
urettferdigheten de som utsettes for menneskehandel, opplever, både i opprinnelseslandene 
og over landegrensene. Vi er kalt til å heve stemmen på vegne av menn, kvinner, gutter og 
jenter som menneskehandlerne truer til å tie. 

TA IMOT
Søk enhver informasjon, enhver handling om vold i hjemmet eller menneskehandel i din region 
– og engasjer deg! Herre, berør vårt sinn og våre øyne, slik at vi kan se og forstå lidelsen til våre 
brødre og søstre her og der. Gi oss Deboras mot og Jaels medfølelse.

DAG 26
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DAG 27
LES
Ordsp 31,8–31

REFLEKTER
Dette avsnittet er et veldig kjent avsnitt som fremhever det som ofte blir sitert som egenskapene 
til den fullkomne «Ordspråkenes kvinne». Det leses ofte til morsdagsfester eller spesielle dager 
der kvinner hedres. Det er en beskrivelse av en gudfryktig kvinne. Kapittelet skisserer en edel 
kvinnes aktiviteter, der mannen hennes arbeider som dommer ved byporten. Kvinnen er flittig 
og forsørger familien og husstanden. Hun er energisk, sterk, jobber hardt fra morgen til kveld. 
Hun er både forsiktig og klok og har sin egen forretningsvirksomhet. Hun er også snill og gir til 
de fattige og trengende. Mannen hennes roser og stoler på henne, og barna hennes velsigner 
henne. Mens skriften hovedsakelig fokuserer på den dydige kvinnen –er det også en feiring av 
en familie, der mannen respekterer sin kone (v. 11), og familien er preget av kjærlighet (v. 28) og 
gir ære til mor og kone. 

Avsnittet tar oss tilbake til Edens hage og minner oss om Guds opprinnelige hensikt; der 
mennesket blir gitt «en hjelper av samme slag», en hvis kreative kapasitet er perfekt kompatibel 
med hans egen. Det hedrer også kvinner og fremhever noen av de mange fasettene i en 
kvinnes hverdag som ville bli inkludert iet «perfekt verdensbilde».

I vår ødelagte verden i dag er denne typen forhold mellom en kvinne og hennes familie dessverre 
langt fra normen. Globalt strever tusenvis av kvinner bare for å gi familien mat. For mange er ikke 
en jobb eller et yrke en mulighet. Altfor ofte blir de bytte for lumske menneskehandlere som lover 
dem et bedre liv, bare for å lure dem og fange dem med løgnene sine.

Dette avsnittet gjenspeiler Guds ideal for forholdet mellom menn og kvinner, et forhold bygget 
på likhet og gjensidig respekt. Der dette nivået av kjærlighet, ære, respekt og likhet mangler, 
må vi først se det i øyneneog deretter arbeide for og be om rettferdighet.

Versene 8 og 9 i kapitlet ber oss om å gjøre nettopp det: erkjenne at det finnes noen som er 
undertrykt og marginalisert i samfunnet. Vi blir utfordret til å si fra og gjøre noe! Det er vår plikt 
å komme sammen og styrke kvinner slik at de kan nå det potensial som Gud gir, slik at de kan 
være slik Ordspråkene beskriver: «Styrke og verdighet er hennes drakt, hun ler mot dager som 
kommer» (v. 25).

SVAR 
Others er Frelsesarmeens globale sosiale virksomhet, som samarbeider med over 1200 kvinnelige 
håndverkere i Kenya og Bangladesh. Målet for Others er å skape verdig arbeid som respekterer 
kvinners styrke og kreativitet, slik at de kan forsørge seg selv og familiene sine. Når du kjøper 
et Others-produkt, bidrar du direkte til å skape arbeid for kvinner som ellers ville ha begrenset 
mulighet. Du kan bli en del av Others-historien. Du kan handle på: www.others.no/nettbutikk.

TA IMOT 
Herre, åpne øynene og hjertene våre for behovene og bekymringene til de utsatte og 
marginaliserte i verden. Vis oss hvor vi kan komme sammen med dem som trenger verktøyet 
som hjelper dem til å bli alt du skapte dem til å være.
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LES
Joh11,17–37

REFLEKTER
Arbeid mot menneskehandel betyr å etablere en rettferdig verden der menneskehandel er 
umulig – en verden der mennesker har Kristi hjerte og ånd, som blir uroet og beveget ved synet 
av andres lidelse – en verden der folk kan se Guds speilbilde i hverandre.

I denne historien har vi sett at vår Herre Jesu Kristi, vår Guds ånd ble uroet og rørt da han så 
Marias og Martas og alle jødenes lidelse og bedrøvelse etter Lasarus’ død. I denne historien 
har vi sett at Lasarus allerede var død og hadde vært i graven i fire dager da Jesus kom til 
Betania. Ikke før hadde Marta hørt at Jesus var kommet til Betania, før hun gikk i møte med 
ham. Da Marta møtte Jesus, sa hun til ham: «Herre, hadde du vært her, var ikke broren min 
død». De samme ordene ble sagt av Maria. Begge søstrene sa samme ordene, fordi de begge 
visste at Jesus var den eneste som kunne ha reddet broren deres fra elendighet, sykdom og 
død. På samme måte sier vi noen ganger at hvis Jesus, som er hele verdens forløser, hadde 
vært fysisk til stede, ville ikke vår verden lide i menneskehandlernes klør. Ikke et eneste land har 
unnsluppet ondskapen som gjør at menneskehandel kan fortsette.

Kjære venner, i nøkkelverset har vi sett at Jesu ånd ble rørt av én kvinnes gråt. Vi kan bare 
forestille oss hvor mye Jesu ånd blir uroet og rørt når han ser menneskene som blir handelsvarer 
ut fra egoistiske og onde motiver. Mens Jesus gråt ved Lasarus’ grav, gråter han fortsatt når 
Guds «bilder» lider på grunn av menneskehandel. Selv om Kristus ikke er fysisk til stede for 
å hjelpe våre brødre og søstre, slik han hjalp Maria og Marta, kan han ved Den hellige ånd 
som har blitt gitt oss, utruste oss til å bekjempe denne ondskapen.  Etter å ha steget opp til 
himmelen, sendte han Den hellige ånd, Pneuma, en fantastisk rådgiver, talsmann. Hver gang 
vi ser ofrene for menneskehandel, må vi tenke hva Jesus ville ha gjort hvis han var til stede her.

SVAR
Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) anslår at nesten 21 millioner mennesker er 
ofre for tvangsarbeid over hele verden – over halvparten av dem kvinner og jenter. 

• Be for ofrene som blir undertrykt og tråkket ned gjennom menneskehandel.
• Be for menn, kvinner, gutter og jenter som blir tvunget til sexhandel.
• Be om forebygging for våre unge jenter og gutter, slik at de aldri trenger å oppleve 

urettferdigheten ved å utsettes for menneskehandel.

TA IMOT
Å Gud – gjør oss urolige i vår ånd for å utrydde menneskehandel, slik at vi ved å gjøre dette kan 
la ditt rike komme her på jorden. Opprør vår ånd så vi kan være oppmerksomme overfor unge 
jenter og gutter i gudstjenestene, på retreats for ungdom og på søndagsskoler, slik at de alltid 
vil være forsiktige og årvåkne med livet sitt. Amen.

DAG 28
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LES
2 Mos 3,6–8

REFLEKTER
Når vi ser på dette skriftavsnittet fra en menneskehandel-kontekst, ser vi hvordan en 
menneskehandler kunne bruke ord og handlinger for å kontrollere en annen person, slik at 
personen tror at de vil være helt avhengig av dem for egen overlevelse, sikkerhet og levebrød. I 
noen tilfeller dukker menneskehandleren opp for å «redde» sårbare individer fra en forferdelig 
situasjon mens de skjuler det som skal skje med ofrene – fanget i sex eller arbeidsslaveri, tapte 
drømmer, rop om urettferdighet og et liv i håpløshet.

Dette var tilfellet for nasjonen Israel. Ved å prøve å unnslippe hungersnød og sult, «reddet» 
Egypt Israel ved å gi dem tilgang til mat (oppfatning om overlevelse), et sted å bo (Gosen 
–oppfatning om sikkerhet) og en jobb å gjøre (ta vare på faraoens flokk en oppfatning om 
levebrød) (1 Mos 47, 3–5). Likevel var dette forholdet for godt til å være sant, ettersom Egypt 
etterhvert brukte ord og handlinger overfor Guds folk, for til slutt å kontrollere og slavebinde 
dem. 

Når vi hører skrekkhistoriene og ropene til mennesker som opplever menneskehandel, husker 
vi løftet om håp som Gud ga om befrielse av de slavebundne israelittene – at han hørte deres 
rop på grunn av deres fangenskap og var svært bekymret og bedrøvet. Han ville redde dem fra 
dem som holdt dem som slaver og føre dem til et land med hvile, legedom og gjenopprettelse. 
Vi kan bare håpe at en dag vil disse menneskene bli gjenopprettet og ønsket velkommen hjem 
– og måtte vi da vise de nedbrutte Guds kjærlighet.

SVAR
Det er historien om Tonya * (navnet er endret) som, i en alder av 13 år, ble utsatt for 
menneskehandel av noen hun stolte på – tvunget inn i et liv med elendighet og sexhandel. 
Hun ble tvunget følelsesmessig og psykisk av menneskehandleren, fengsler som ikke er synlig 
for øyet, men de er likevel kraftige taktikker som brukes av menneskehandlerne for å nekte 
frihet. Hun ble til slutt gjenopprettet, men i tankene hennes lever hun fortsatt med traumet hun 
gjennomlevde. Måtte vi huske de mange Tonyaene som aldri kommer ut av det livet, og be om 
Guds helbredende berøring og gjenopprettelse. 

TA IMOT
Herre, bring hjelp til dem som er fanget i et liv med menneskehandel. Send en person som vil 
hjelpe til med å gjenopprette disse menneskene og gi dem håp om et nytt liv. Måtte de bli kjent 
med Jesus som deres personlige frelser.

DAG 29
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LES
Sal 28

REFLEKTER
Herren er vår hyrde. Som medlemmer av flokken hans vil vi oppleve forræderske reiser.
Terrenget vil utvilsomt bli steinete for oss alle. Noen av oss kan imidlertid oppleve dype, mørke 
grusomheter. Lidelsen på disse dype, mørke stedene er så forferdelig at de er utenkelige og 
ufattelige. Mørke. Ensomhet. Håpløshet. Smerte.

40,3 millioner av våre søstre og brødre lider under fysiske, følelsesmessige, seksuelle og mentale 
overgrep på grunn av menneskehandel. 40,3 millioner kvinner, menn, jenter og gutter blir til 
enhver tid utsatt for menneskehandel, og likevel er vi ofte skyldige i å ha døve ører og lar være å si 
noe. 

Vi tjener en Gud som hører våre rop om nåde. Måtte vi komme nær demsom lider og rope til 
Gud om barmhjertighet, idet vi setter vår lit til Herrens mektige hånd, for han er vår styrke og 
vårt skjold. 

Salme 28 avsluttes med en bønn: «Vær du deres hyrde og bær dem alltid!» Dette er vår bønn i 
dag. Er det ikke vakkert at vi tjener en Gud som er vår hyrde som skal bære oss for alltid? Gud 
hører ropene fra dem som lider, og han er villig til å bære dem for alltid. 

Når en sau i flokken lider, vil hyrden vår bære sauen. Mens han bærer sauen, er det en spesiell 
nærhet og et bånd som vil dannes mellom sauen og hyrden. Guds ufeilbarlige kjærlighet er vår 
trøst, og han oppsøker dem som lider. Vi ber i dag at Gud vil komme nær våre søstre og brødre 
som opplever smerte og trelldom ved menneskehandel. Måtte han danne et spesielt bånd med 
dem når han bærer dem for alltid.

SVAR
Be for menn, kvinner, gutter og jenter som er berørt av menneskehandel og utnyttelse. Be 
spesielt mot kjønnsforskjellene i denne forbrytelsen.

TA IMOT
Far, vi er takknemlige fordi du hører vårt rop om nåde. I en verden fylt med så mye lidelse, 
trøstes vi ved å vite at du hører oss og er med oss. Vi ber om at du vil komme nær dem som 
lider. Vi gleder oss, fordi du er vår styrke og skjold. Vi ber om at du vil være deres hyrde og bære 
dem for alltid. Ettersom denne verden er fylt med dyp smerte og lidelse, fortsetter vi å henvende 
oss til deg. Vi ber om disse tingene i ditt navn, Amen. 

DAG 30
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DAY 31
LES
Sal 10

REFLEKTER
Har du noen gang vært så sint, så frustrert, så desperat etter rettferdighet at du bare ropte til 
Gud mens blodet ditt kokte, blodårene pulserte, lungene ville sprenges? Salmisten følte det 
akkurat slik. Denne klagesalmen er så mye mer enn bare klagesang. Det er rettferdig sinne og 
harme. Salme 10 er imponerende i sin nøyaktighet – idet den beskriver den dårlige og voldelige 
utnyttelsen av utsatte og ofre for onde menn, eller «menneskehandlere» i dette tilfellet, og at den 
beskriver rettferdighetens Gud i tider med nød. Parallellene mellom ordene i dette 3000 år gamle 
skriftstedet og rapportene om hvordan menneskehandlere i det 21. århundre fanger ofrene, er 
svimlende. Hvis du vet noe om hvordan menneskehandlere opererer og hvem de retter seg mot, 
hvis du har sett noen menneskehandel-dokumentarer, og hvis du leser noe om menneskehandel i 
dagens medier, er det som om versene 8 –10 gjenspeiler dagens nyheter. Det som er så sterkt med 
denne salmen, er at den også viser oss spørsmålet om utnyttelse av de fattige og undertrykte ikke 
bare fra vårt perspektiv, men fra Guds perspektiv.

Salmisten retter sitt rop mot Gud og spør først «Hvorfor er du så langt borte?» deretter 
«Hvorfor skjuler du deg?», og så han ber Gud om å gjøre noe: «Reis deg, Herre! Gud, løft din 
hånd!» Vi har alle vært der, stilt de samme spørsmålene og spurt universets Gud om hvorfor 
han lar lidelse og urettferdighet fortsette.

Salmisten minner seg selv om at Gud ser og vil hevne det onde som har plaget verden i 
generasjoner. Han bekrefter Guds suverenitet i vers 16 og sier «Herren er konge til evig tid», og 
minner om at Gud vil bringe rettferdighet til de undertrykte. På hans måte og i hans tid. 

Ved å sende Jesus som inkarnert Gud, trådte Gud inn i en ødelagt verden og brakte den ultimate 
forløsning fra all synd. Ved å sende Den hellige ånd, har Gud også gitt kirken og de troende 
overalt og gjennom alle generasjoner myndighet til å handle på hans vegne. Vi skal være hans 
hender og føtter og hans stemme som uttaler seg og kjemper mot ondskapen i alle dens former, 
uansett hva det koster, eller hva oddsen ser ut til å være mot oss. Vi kan bringe rettferdighet som 
andre trenger.

SVAR
I mer enn 151 år har Frelsesarmeen kjempet mot menneskehandel. Be om at Herren vil styrke, 
beskytte og utruste dem som tjenestegjør ifrontlinjene. Bli med oss i kampen når du har 
mulighet til det. 

TA IMOT
Herre, vi vet at vi er i en evig kamp. Vi vet at vi har en fiende som ønsker å drepe, stjele 
og ødelegge skapningene dine og din skapelse. Vi takker deg for at du ser og hører de 
undertryktes rop. Reis opp ditt folk, din kirke og din kropp.
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Frelsesarmeens handlingsplan mot menneskehandel, «Kamp 
for frihet», er et initiativ som kommer fra USA. 
For øyeblikket har Frelsesarmeen 43 programmer der 
for å bekjempe menneskehandel, noe som gjør oss til en 
ledende leverandør av direkte tjenester i kampen mot 
menneskehandel i USA. Besøk gjerne vår nettside og 
våre sosiale medier for å lære mer om hvordan du kan bli 
involvert i #FightforFreedom. Vi adresserer menneskehandel 
helhetlig gjennom fire hovedmål: Bevisstgjøring & opplæring, 
forebygging & oppsøkende virksomhet, overlevelsestjenester 
& gjenoppretting, partnerskap & rådgiving. 

SA Justice
«På jorden slik  

som i himmelen»



SA Justice
«På jorden slik  

som i himmelen»
Takk fordi du tar deg tid til bønn og studium gjennom denne 
veiledningen. Vår bønn er at disse andaktene vil inspirere deg 
til å be for dem som har vært eller som for øyeblikket er utsatt 
for menneskehandel. Vi vil også oppmuntre deg til å delta i 
lokalsamfunnet ditt i kampen motdenne urettferdigheten, Vi 
ønsker å takke for samarbeidet mellom de fire territoriene i 
USA, vårt internasjonaleSocial Justice team, og Canada og 
Bermuda territoriet.  
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«Så lenge kvinner gråter som de gjør nå,

vil jeg kjempe.

Så lenge små barn går sultne som de 
gjør nå,

vil jeg kjempe.

Så lenge mennesker går inn og ut av 
fengsel,som de gjør nå,

vil jeg kjempe.

Så lenge noen sliter med avhengighet,

så lenge det finnes en misbrukt kvinne,

så lenge det finnes en sjel som lever 
uten Guds lys,

vil jeg kjempe. 

—Jeg vil kjempe til siste slutt.  

              — WILLIAM BOOTH





Her kan du finne mer informasjon om  
vår kamp mot menneskehandel 

frelsesarmeen.no/menneskehandel 
eller anti-trafficking.no 

Du kan også kontakte oss på e-post: at@frelsesarmeen.no 

Følg knaggen #FightForFreedom på Instagram  

Mistenker du at noen er utsatt for menneskehandel, kontakt ditt  
lokale politidistrikt tlf. 02800 eller Koordineringsenheten for ofre  

for menneskehandel (KOM), Tel: 23 36 41 45 (kontortid) eller  
mob: 92 41 55 62 (kontortid). 


