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Kampen 
for frihet
Årlig bønnedag for ofre  
for menneskehandel

Ressurser for bønn og handling
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«Herrens Ånd er over meg,
for han har salvet meg

til å forkynne et godt budskap for fattige.
Han har sendt meg for å rope ut

at fanger skal få frihet
og blinde få synet igjen,
for å sette undertrykte fri          

og rope ut et nådens år fra Herren.» 
Luk 4,18–19 (2011)

«Nei, dette er fasten jeg har valgt:
å løse urettferdige lenker,
sprenge båndene i åket,

sette undertrykte fri
og bryte hvert åk i stykker

...
Da skal lyset bryte fram for deg som morgenrøden,

brått skal helbredelsen komme.
Din rettferd skal gå foran deg

og Herrens herlighet følge etter deg....»
 — Jes 58,6,8

Da Jesus forkynte offentlig hva oppdraget hans var, leste han fra profetien i Jes 61,1–2. Dette 
oppdraget er det samme som det Jesus ga til kirken. Disse ordene er et kall som blir oppfylt 
i dag: Frihet for dem som lever i undertrykkelse, frihet for dem som er menneskehandleres 
slaver. Det er godt nytt: Herren har omsorg for lidende og sårbare enkeltmenneskers lege
dom og gjenopprettelse. Dette er gode nyheter som vi som kirke kan dele. Gjennom å delta i 
den årlige bønnedagen og samarbeide om å få slutt på menneskehandel, kan vi være med på 
å fullføre Jesu oppdrag i dag.  

Sammen med våre brødre og søstre over hele verden, er ønsket vårt for 
denne årlige bønnedagen, å være en ressurs og et arrangement som vil 
inkludere et økende antall kirker rundt omkring i verden. Gjennom vår 
tilbedelse roper vi til Gud om at det må bli slutt på menneskehandelens 
ondskap, og vi søker å bli en del av det arbeidet. 
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Frelsesarmeens årlige bønnedag for ofre for menneskehandel er en dag da man over hele 
verden lovpriser, ber og aksjonerer mot menneskehandel. I  september hvert år vil korps 
(menigheter) over hele verden samles for å skape bevissthet om menneskehandel og mod
erne slaveri og vise vår sympati med menn, kvinner og barn som blir utnyttet over hele 
verden. Som Kristi kropp i verden samles vi om en konkret respons mot menneskehandelens 
ondskap. 

Gjennom den årlige bønnedagen vil korps (menigheter) forplikte seg på å gå til aksjon for å 
hindre menneskehandel og utnyttelse av mennesker i våre globale og lokale samfunn, og vise 
omsorg for ofre for denne forbrytelsen. I fellesskap kan vi stoppe menneskehandel og bringe 
Guds budskap om frihet for de undertrykte. 

Menneskehandel er …
Det er rekrutteringen eller flyttingen av en person, ved makt, svindel, eller tvang med den 
hensikt å berike seg ved å utnytte den personen. Enkeltmennesker kjøpes og selges og 
 tvinges inn i kommersiell seksuell utnyttelse eller tvangsarbeid. 

Menneskehanel er …
Det er ikke bare noe som skjer «der ute». Det rammer hvert eneste land i verden på en eller 
annen måte, og det kan fange hvem som helst – mann eller kvinne, barn eller voksen, rik 
eller fattig. Ofrene finnes på tvers av raser, etnisitet, geografi, økonomi og utdannelses
bakgrunn.

Menneskehandel er …
Det er et kriminelt system basert på grådighet, kontroll og makt. Uansett i hvilken form, 
drømmer alle mennesker om en håpefull framtid, enten det er etter å bli elsket, å bli sett,  
å tilhøre eller å finne en bedre framtid for familiene sine. Menneskesmuglere utnytter disse 
ønskene hos dem som er mest sårbare, og gir dem falske løfter. 

Menneskehandel er …
Det er ofte vanskelig å se eller erkjenne. Noen ganger er det vanskelig å snakke om. Det er 
likevel noe vi som kirke må ta opp. 

Menneskehandel er …
Det er noe som avhumaniserer mennesker, gjør dem til objekter og handelsvarer. Som Guds 
folk bryr vi oss om spørsmålet om menneskesmugling, fordi vi tror at alle mennesker er 
skapt i Guds bilde, og at de derfor er verdifulle og fortjener verdighet. Håpet vårt er å se 
mennesker som gjenopprettes til den helheten som Gud skapte dem til. 

Menneskehandel er …
Det er noe som er for stort til å stanse på egen hånd. Vi trenger å komme sammen med 
 a ndre kirkesamfunn, organisasjoner, forretningsvirksomheter og samfunnsledere for   
å bekjempe menneskesmugling, og fremfor alt vender vi oss til Gud for å be om at han skal 
arbeide gjennom kirken for å stoppe menneskesmugling. 

1. PLANLEGG EN GUDSTJENESTE 
I dette heftet vil du finne et variert materiale som kan være en ressurs når du planlegger en 
gudstjeneste viet ofre for menneskehandel. Det er ment å være fleksibelt. Du kan velge  
å benytte utvalget slik det er, eller du kan velge å tilpasse det til behovene i din kontekst eller 
forsamling.  

Tilbedelsesressursene inkluderer bønn, forslag til sanger, relevante bibelvers/avsnitt, bibelske 
refleksjoner og innledning til prekener. Disse ressursene har blitt designet for å gi støtte til 
forsamlingen når dere samles for å lære mer om menneskehandel og for å utforske hvilken 
rolle dere kan spille når det gjelder å hanskes med denne urettferdigheten. 

2. PRAKTISK HANDLING OG RESPONS
Menneskehandel rammer alle land i verden på en eller annen måte, som destinasjons
land, transittland og/eller opprinnelsesland. Menigheten deres har mulighet til å adressere 
menneske smugling både lokalt og globalt. Vi kan arbeide sammen for å gjøre samfunn til 
tryggere steder for barn og voksne, slik at det blir vanskeligere for menneskesmuglere  
å operere og gjemme seg selv og ofrene sine. Et utvalg av ressurser er tilgjengelig for  
å utstyre menigheten din slik at dere kan begynne å handle for å hindre menneskesmugling. 
 Ressursene inneholder ideer til hvordan menigheten deres kan engasjere lokalsamfunnet og 
tilleggsressurser for pågående læring og deltagelse.

Hva er den årlige bønnedagen? Hva er menneskehandel?

Hvordan bli involvert
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Her er eksempler på bønner til bruk i offentlige samlinger. Velg den bønnen du tror egner seg 
best i din forsamling, eller lag din egen bønn. La oss be i fellesskap om at Guds vilje må skje 
for å få slutt på misbruket og utnyttelsen av mennesker. 

Be for dem som ikke har en stemme som blir hørt: de forsvarsløse, de som er fanget og 
de nedbrutte. Be for gjenopprettelse og gjenoppbygging av dem som lever i slaveri både 
hjemme og rundt omkring i verden. (Jes 42,22, 3 Mos 19,29, 5 Mos 20,14)

Be for dem som lever som slaver i vår verden. Be om Guds forløsning i alle forhold der det 
finnes ofre. Selv om de er bundet av utnyttelsens synd i denne nåværende verden, så be om 
frihet i Kristus.  (Jes 61,7, Åp 21,1–5, Jer 29,11, Jes 58,6)

Be for dem som daglig kjemper mot menneskehandel og for dem som gir av sin tid, sine 
penger og hjerter for å tjene ofre: de første respondenter, aktivister, talspersoner, rådgivere, 
sosialarbeidere og kirkeledere. Be om visdom, medfølelse, dømmekraft og empati. Be om at 
et stort lys kan komme til syne i dette mørket. (Rom 8,20–21, Gal 5,13–14)

Be mot propagandaen av løgner som påvirker samfunnet – normaliseringen av skadelig 
sex. Be om at det onde som finnes i pornografi, strippeklubber og oppfordring til sex, skal 
avsløres. Be om at Gud vil overbevise hjertene til dem som utøver makt over andre menne
sker, at Gud vil lege utnytterens hjerte og gjøre slutt på etterspørselen. (Sal 10, 2 Mos 19,29)

Be for de sårbare: barn, de misbrukte, immigranter og barn i fosterhjem. Be om visdom til 
dem som tar vare på barn, inkludert foreldre, lærere, kirkeledere, sjåfører i skolebusser, tre
nere og andre autoriteter. Be om beskyttelse for dem som lever i risikosituasjoner, at de skal 
skjermes fra alt ondt. (2 Tess 3,2–3, Jes 41,10, Sal 121,7–8)

Be om at Guds vilje må skje: At lover som avskaffer enhver utnyttelse av mennesker, inn
føres og iverksettes, slik at enhver virksomhet som omfatter kjøp og salg av  mennesker, 
forbys. Be om at globale ledere besvarer oppfordringen og står opp for å få slutt på 
 menneskehandel. Be om at forbrukerne tar riktige avgjørelser når det gjelder de produktene 
de kjøper og støtter selskaper som har kvittet seg med forbindelser som utnytter slavearbeid. 
(Jes 10,1–2, Sal 2,10–12)

Be om at Guds folk skal gå sammen i kampen for å gjøre slutt på slaveri og menneske handel. 
Be om at den lokale kirken skal få kraft til å stå imot ondskap. Be om at kirkens utøvere skal 
få visdom og kunnskap til å bli de sterkeste forsvarerne og beskytterne mot utnyttelse av 
mennesker. Be om at kirken vil reise seg, og ha mot til å stå opp for rettferdigheten. Be om 
at kirken skal gi håndfast trøst, støtte og beskyttelse idet vi kalles til å være Guds legende 
hender. (Jes 61,1–3, 1 Pet 2,9–10, 1 Tess 4,3–5, Ef  4,19–20)

Bønner

En ledet bønn for å få slutt på slaveri og menneskehandel

Kjære Gud, vi ber for ofre for menneskehandel … for dem som har blitt fratatt menneske
verdet og blir holdt fanget av en ødelagt verdens grådighet og vold. For jenter og gutter, 
kvinner og menn, som er kjøpt og solgt og misbrukt av dem som har glemt menneskesjelens 
evige verdi. Må de gjenoppdage sin verdi i deg. Og må vi bekrefte deres verdi som enkelt
mennesker som er skapt i ditt bilde. 

Herre, vis oss hvordan valgene våre kan medvirke til å holde andre fanget ved å skape etter
spørsel etter flere slaver, og gi oss mot til å ta andre valg. Åpne øynene våre, slik at vi ser 
urettferdighet og utnyttelse og gi oss mot til å påpeke ondskap.  

Bruk oss til å bringe lys til de mørkeste hjørner i denne verden, slik at de ikke skal forbli 
mørke for bestandig. 

Må ditt lys avsløre kidnappernes onde gjerninger, og må din kjærlighet skape en hjerte
forandring hos gjerningsmennene.

Bruk oss til å løsne urettferdighetens lenker og la de undertrykte gå fri. Vi ber om at det må 
bli en slutt på den ondskapen menneskehandel er, og vi ber om at ofrene for menneske
handel kan finne gjenopprettelse og legedom i deg.

Amen.

Bønner

En bønn for ofre for menneskehandel
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Vær meg nådig, Herre, for jeg er i nød.
Øyet sløves av bitter sorg,
pust og kropp svinner bort.          
Livet mitt ender i sorg,
årene mine i klage.
Min styrke svikter på grunn av min skyld,
og knoklene mine svinner.          
Jeg blir til spott for fienden,
til hån for naboene,
en redsel for dem som kjenner meg,
de som ser meg på gaten, viker unna.          
Som en død er jeg glemt av mennesker,
lik et kar som er kastet bort.          
For jeg hører mange som hvisker
– å, redsel på alle kanter! –
når de samler seg mot meg
og legger planer om å ta mitt liv.
Sal 31,10–14
 
Jeg roper høyt til Herren.
Jeg ber til Herren om nåde.      
Jeg øser ut min klage
og forteller ham om min nød.          
Når min ånd blir svak, kjenner du min sti.
På veien der jeg går, setter de snarer.          
Vend blikket mot høyre og se:
Ingen kjennes ved meg,
jeg har ikke noe sted å flykte,
ingen bryr seg om meg.          
Herre, jeg roper til deg.
Jeg sier: Du er min tilflukt, 
min del i de levendes land.
(forts. neste side)

Bønner

Be Skriften
Klagesalmer på vegne av ofre for menneskehandel Hør når jeg roper,

for jeg er fattig og hjelpeløs!
Fri meg fra dem som jager meg,
de er for sterke.          
Før meg ut av fengselet
så jeg kan prise ditt navn!
De rettferdige skal samle seg om meg,
for du gjør godt mot meg.
Sal 142

Jeg lar sårene dine gro
og leger slagene du fikk, sier Herren,
du som ble kalt
Hun som er drevet bort,
Sion, som ingen spør etter.
Jer 30,17 

Vend om, vend om fra alle syndene, så ingen skyld skal felle dere! Kast fra dere alle syndene 
dere gjør, og skaff  dere et nytt hjerte og en ny ånd! Hvorfor vil dere dø, israelitter?
Esek 18,30–31 

For vår kamp er ikke mot kjøtt og blod, men mot makter og åndskrefter, mot verdens hersk
ere i dette mørket, mot ondskapens åndehær i himmelrommet.
Ef  6,12

Bønner

Be om legedom og gjenopprettelse for ofre

Be om av det skal bli slutt på etterspørselen

Be for menneskehandlere
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Øyet kan ikke si til hånden: «Jeg trenger deg ikke», eller hodet til føttene: «Jeg har ikke bruk 
for dere». Tvert imot! De delene av kroppen som synes å være svakest, nettopp de er nød
vendige. De kroppsdelene som vi synes er mindre ære verdt, dem gir vi desto større ære. Og 
de delene vi føler skam ved, kler vi desto mer sømmelig; de andre trenger det ikke. Men nå 
har Gud satt sammen kroppen slik at det som mangler ære, får mye ære, for at det ikke skal 
bli splittelse i kroppen, men alle lemmene ha samme omsorg for hverandre. For om ett lem 
lider, lider alle de andre med. Og om ett lem blir hedret, gleder alle de andre seg.
1 Kor 12,21–26

Gud er vår tilflukt og vår styrke,
en hjelp i nød og alltid nær.          
Derfor frykter vi ikke når jorden skaker,
når fjellene vakler i havets dyp.          
Vannet buldrer og bruser,
fjellene skjelver når havet reiser seg.          
Det finnes en elv
med bekker som gleder Guds by,
den helligste bolig for Den høyeste.          
Gud er midt i byen, den kan ikke vakle,
Gud hjelper den når morgenen gryr.          
Folkeslag buldret, riker vaklet,
han lot røsten runge, jorden skalv.          
Herren Sebaot er med oss,
Jakobs Gud er vår faste borg.          
Kom og se hva Herren har gjort,
han som gjør skremmende ting på jorden!          
Han gjør slutt på krig over hele jorden,
han bryter buer og splintrer spyd,
han setter fyr på vogner.          
Hold opp! Kjenn at jeg er Gud.
Jeg er opphøyd over folkeslag,
opphøyd på jorden. 
Herren Sebaot er med oss, Jakobs Gud er vår faste borg.
Sal 46 

Bønner

Be om enhet blant kirkene for å få slutt på menneskehandel

Be om at vi må huske på at vi ikke kan bekjempe denne 
urettferdigheten på egenhånd

Dette er foreslåtte sanger og kor som utfyller temaene i forbindelse med den årlige bønnedagen. 
Velg dem du tror egner seg best i din forsamling. La oss sammen søke Gud og påkalle ham. 

All Who Are Thirsty (Brenton Brown)
Amazing Grace! My Chains Are Gone (Chris Tomlin) 
God of  Justice (Tim Hughes)
Here Is Love (Matt Redman) 
I Belong to You (Sean Curran)
Jesus, You Are Worthy (Brenton Brown, Don Williams)
Let My People Go (Beth Redman, Gary Baker, Jonas Myrin, Matt Redman) 
Love Came Down (Brian and Jenn Johnson)
Our God Is Mercy (Brenton Brown)
The King Has Come (Eoghan Heaslip, Neil Bennetts) 
The Power of  Your Name (Lincoln Brewster)
Your Grace Is Enough (Matt Maher) 
Your Great Name (Natalie Grant)

Abide With Me
All Hail the Power of  Jesus’ Name
Amazing Grace
Arise, My Soul, Arise
Come, Holy Spirit
Come, Thou Long Expected Jesus
He Lifted Me
His Eye Is on the Sparrow 
Let Your Heart Be Broken
Make Me a Servant

Sangforslag

Kor

Sanger
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Dette er bibelavsnitt som omhandler temaer rundt menneskehandel og moderne slaveri.

«Og Gud skapte mennesket i sitt bilde, i Guds bilde skapte han det, som mann og kvinne 
skapte han dem.»
1 Mos 1,27 

Kommentar: Vi bryr oss om temaet menneskehandel og moderne slaveri fordi vi tror at 
hvert eneste menneske, barn eller voksen, kvinne eller mann, er skapt i Guds bilde, og derfor 
er verdifull og har verdighet. Menneskehandel avhumaniserer mennesker og gjør dem til 
objekter og handelsvarer. Håpet vårt er å se mennesker gjenopprettet til alt hva Gud skapte 
dem til å være. 

Han kom også til Nasaret, hvor han var vokst opp, og på sabbaten gikk han inn i synagogen, 
slik han pleide. Da han reiste seg for å lese, 17 rakte de ham profeten Jesajas bok. Han åpnet 
bokrullen og fant stedet der det står skrevet:
Herrens Ånd er over meg,
for han har salvet meg
til å forkynne et godt budskap for fattige.
Han har sendt meg for å rope ut
at fanger skal få frihet
og blinde få synet igjen,
for å sette undertrykte fri          
og rope ut et nådens år fra Herren.
Så rullet han bokrullen sammen, rakte den til synagogetjeneren og satte seg. 
Alle i synagogen stirret spent på ham. 21 Han begynte da med å si: «I dag er dette skriftordet 
blitt oppfylt mens dere hørte på.»
Luk 4,16–21 

Kommentar: Da Jesus offentliggjorde sitt oppdrag som Messias, siterte han Jes 61,1–2, idet 
han sa at han hadde kommet for å bringe gode nyheter, for å proklamere at mennesker skal 
settes fri og leges, og for å tilby frihet. Jesus kom for å tilby frelse som begynner her og nå. 
Som Kristi kropp er vi pålagt det samme oppdraget: å tilby nytt liv i Kristus til de under
trykte.

«Rop av full hals, spar deg ikke!
La stemmen runge som et horn!
Fortell mitt folk om deres lovbrudd
og Jakobs hus om deres synder.          
De søker meg dag etter dag
og ønsker å kjenne mine veier.
De ligner et folk som gjør det som er rettferdig,
og ikke vender seg bort fra det som er rett for deres Gud. 
(forts. neste side)

Relaterte bibelvers 

De spør etter mine rettferdige lover
og ønsker å være nær Gud.          
«Hvorfor ser du ikke at vi faster,
hvorfor merker du ikke at vi plager oss selv?» 
Se, på fastedagen gjør dere som dere vil, 
dere driver alle arbeidsfolk hardt.  
Se, når dere faster, 
blir det strid og trette og slagsmål 
med urettferdige never. 
Dere faster ikke slik i dag
at stemmen deres kan høres i det høye.          
Er dette den fasten jeg har valgt,
en dag da mennesket plager seg selv,
bøyer hodet som et siv og legger seg i sekk og aske?
Kaller du dette for faste 
og en dag etter Herrens vilje?          
Nei, dette er fasten jeg har valgt: 
å løse urettferdige lenker,
sprenge båndene i åket, sette undertrykte fri
og bryte hvert åk i stykker, å dele ditt brød med sultne
og la hjelpeløse og hjemløse komme i hus.
Du skal se til den nakne og kle ham,
du skal ikke snu ryggen til dine egne.          
Da skal lyset bryte fram for deg som morgenrøden,
brått skal helbredelsen komme. 
Din rettferd skal gå foran deg 
og Herrens herlighet følge etter deg. 
Da skal du kalle, og Herren skal svare, 
du skal rope, og han skal si: «Her er jeg!» 
Om du tar bort hvert åk hos deg, 
ikke peker med fingrene og snakker ondskapsfullt, 
om du gir av ditt eget til den sultne 
og selv metter den som lider nød, 
da skal ditt lys gå opp i mørket, 
din natt skal bli som høylys dag.?
Jes 58,1–10 

Kommentar: Vi ærer ikke Gud rett gjennom vår lovprisning og våre ritualer hvis vi samtidig 
ignorerer de undertryktes vanskelige situasjon.  

Relaterte bibelvers 
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Herren sa: «Jeg har sett mitt folks nød i Egypt og har hørt skrikene deres under 
slavedriverne. Jeg kjenner deres smerte. Jeg har steget ned for å fri dem ut av hendene 
på egypterne og føre dem opp fra dette landet og inn i et godt og vidstrakt land, inn i et 
land som flyter av melk og honning, stedet hvor kanaaneerne og hetittene, amorittene og 
 perisittene, hevittene og jebusittene bor. For nå har skriket fra israelittene nådd meg, og jeg 
har også sett hvor hardt egypterne undertrykker dem. Gå nå! Jeg sender deg til farao. Du skal 
føre mitt folk, israelittene, ut av Egypt.»
Moses sa til Gud: «Hvem er jeg? Kan jeg gå til farao og føre israelittene ut av Egypt?» Han 
svarte: «Jeg vil være med deg! Dette skal du ha til tegn på at det er jeg som har sendt deg: Når 
du har ført folket ut av Egypt, skal dere tjene Gud på dette fjellet.»
2 Mos 3,7–12 

Kommentar: Gud hørte israelittenes rop, der de var slaver og undertrykte Egypt. Han lovet 
å bringe folket sitt ut av slaveriet. Gud ønsker ikke at noen av dem han elsker skal bli gjort til 
slaver, og han elsker alle. 

«Lukk opp din munn for den som ikke selv kan tale,
før saken for dem som nær bukker under. 
Lukk opp din munn og døm rettferdig,
la hjelpeløse og fattige få sin rett!»
Ordsp 31,8–9 

Kommentar: I Skriften oppfordrer Gud oss til å føre ordet på vegne av dem som har blitt 
truet til taushet.

Reis deg, Herre!
Gud, løft din hånd!
Glem ikke den som er hjelpeløs! 
Hvorfor skal den lovløse ringeakte Gud
og si i sitt hjerte: «Du krever ikke til regnskap»? 
Du ser både ulykke og sorg,
du ser det og tar det i din hånd.
Den vergeløse kan overgi seg til deg,
for du er den farløses hjelper. 
Bryt armen på den som er urettferdig og ond!
Krev ham til regnskap for hans urett
så den ikke må finnes mer. 
Herren er konge til evig tid,
(forts. neste side)

Relaterte bibelvers 

fremmede folk skal utryddes av hans land.          
Hva de hjelpeløse lengter etter, hører du, Herre,
du gir deres hjerte styrke, du vender øret til.          
Du hjelper de farløse og undertrykte til deres rett.
Mennesker skal ikke lenger drives fra landet i frykt.
Sal 10,12–18

Kommentar: Bønnene og ropene fra mennesker som er undertrykt og utnyttet, er hjerte
skjærende, og Gud hører dem. Gud bryr seg om den som er undertrykt og utnyttet, og det 
skulle vi også.

Gud, lær kongen å dømme som du,
la kongssønnen få din rettferd!          
Han skal dømme ditt folk med rettferd,
dine hjelpeløse med lov og rett.          
Fjellene skal gi folket fred
og haugene bære rettferdighets frukt.          
Han skal la de vergeløse i folket få sin rett,
han skal berge de fattige.
Undertrykkeren skal han knuse.         
Han berger en fattig som roper, en stakkar som ingen hjelper.          
Han bryr seg om fattige og svake, han berger de fattiges liv.          
Han løser dem fra tvang og vold, deres liv er dyrebart i hans øyne.
Sal 72,1–4, 12–14

Kommentar: Hvert eneste menneske som lever i undertrykkelse er dyrebart for Gud. 

Jeg ventet og håpet på Herren.
Han bøyde seg til meg og hørte mitt rop.
Han dro meg opp av fordervelsens grav,
opp av den dype gjørmen.
Han satte mine føtter på fjell og gjorde skrittene faste.
Han la en ny sang i min munn, en lovsang til vår Gud.
Mange skal se det og frykte og sette sin lit til Herren.
Sal 40,2–4

Kommentar: Bruk tid på å be om beskyttelse og befrielse for ofre for menneskehandel. 
Be om at de skal føle og kjenne Guds nærvær og erfare friheten han ønsker for dem. 

Relaterte bibelvers 
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Så sier Herren:
Tre ugjerninger av Israel, ja, fire
– jeg holder det ikke tilbake!
For de selger den rettferdige for penger, 
den fattige for et par sandaler. 
De tramper de svakes hode ned i støvet 
og trenger hjelpeløse bort fra veien.
 En mann og hans far går til samme jente så mitt hellige navn blir vanhelliget.
…
Jeg forakter, ja, hater festene deres,
høytidssamlingene holder jeg ikke ut.          
For om dere bærer fram brennoffer eller grødeoffer,
vil jeg ikke ha dem.
Og fredsofrene deres med gjøkalvkjøtt
vil jeg ikke se.          
Fri meg fra de støyende sangene dine,
jeg vil ikke høre på harpespill!          
La rett velle fram som vann
og rettferd lik bekker som alltid strømmer.
Amos 2,6–7, 5,21–24 

Kommentar: Våre forsøk på å ære Gud er uakseptable hvis vi prøver å tilbe ham på guds
tjenestene og andre religiøse begivenheter, men ignorerer de undertryktes vanskelige  
 situasjon og Guds kall til rettferd i hverdagen vår. 

Husk på dem som sitter i fengsel, som om dere var lenket sammen med dem, 
og husk på dem som blir mishandlet, som om det gjaldt deres egen kropp.
Hebr 13,3 

Kommentar: Å snu ryggen til og ignorere verdens urettferdighet, er ikke et alternativ. Gud 
kaller oss til å identifisere oss med og lide sammen med dem som lever i trelldom. Han kaller 
oss til å vise sann, aktiv medfølelse.

Relaterte bibelvers 

Bruk tid på å reflektere over emnet menneskehandel ut fra et bibelsk perspektiv idet du 
 forbereder deg på å lede en gudstjeneste på den årlige bønnedagen. 

Gud gikk langt utover kallet til rettferdighet og barmhjertighet. I Jesus ble Ordet menneske 
(Joh 1,14). I kjærlighet og ydmykhet kom Gud til vår verden for å gi liv og overflod til alle 
mennesker (Joh 10,10). Jesu erklærte oppdrag, å oppfylle Jesajas profeti (Jes 61,1–2), tydelig
gjør Guds forløsende hensikt – særlig for dem som lever i fattigdom, de som er frarøvet 
frihet, de som lider, og de undertrykte (Luk 4,18–19).

Gjenopprettelse, fornyelse og forsoning tilbys alle gjennom Jesu offerdød og oppstandelse 
(Ef  2,14–18). Dette demonstrerer Guds kjærlighet til oss og menneskets verdi på en kraftfull 
måte. I Jesus var Gud forberedt på å ofre seg selv for å gjenskape, fornye og gjenopprette alt 
det skapte på en kraftfull måte (2 Kor 5,17). 

Når vi besvarer Guds kjærlighet, begynner vi å leve etter nye verdier – Guds verdier. Vi lever 
bønnen: «La riket ditt komme. La viljen din skje på jorden slik som i himmelen» (Matt 6,10). 
Vi lærer at det å virkelig elske Gud, strømmer videre til vår neste også (Mark 12,30–31). Som 
mennesker som har blitt forsonet med Gud i Kristus, deltar vi i Guds gjenskapende forson
ingsverk (2 Kor 5,19). Lik Jesus, lærer vi å ha omsorg for mennesker som kalles de minste 
og de laveste (Matt 25,40). På slike måter streber vi etter å gjøre Guds kongedømme her på 
jorden til en synlig virkelighet. Dette er en kamp, en åndelig strid (Ef  6,12).

Bibelsk refleksjon

Evangeliets gode nyheter

Guds kongedømme på jorden
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Vår respons på den ondskapen menneskehandel er, baserer seg på hva vi tror om Gud og 
Guds hensikt for menneskeheten. Vi er også forpliktet til å lytte og lære fra dem som har 
overlevd menneskehandel. Deres stemmer er sentrale for å danne og endre både vår teo
logiske og praktiske respons på menneskehandel. Deres vanskelige liv må ikke ignoreres. 
Behovene deres er presserende.  

Underliggende årsaker til menneskehandel må erkjennes, også hvordan etterspørselen etter 
billig arbeidskraft, billige tjenester og billige varer fører til menneskehandel. Som kirke må vi 
også adressere måten pornografi nører opp under handel av barn og voksne for kommersiell 
seksuell utnyttelse. Hvis vi har vært medskyldige eller uaktsomme på disse områdene, trenger 
vi å utfordres til endring og til å arbeide for en verden fri fra utnyttelse av andre mennesker 
til egen fordel.  

Både som enkeltindivider og som Kristi kropp blir vi kalt til å respondere med bønn og på 
praktiske måter. Vår første prioritet er å be for mennesker som har blitt utsatt for menneske
handel. Når det er mulig, burde også kristne være aktivt engasjert i å vise omsorg for og tilby 
legedom og helhet for dem som blir utnyttet. Frihet og verdighet må gjenopprettes. 

Kirken ønsker å stå sammen med mennesker som har blitt utsatt for menneskehandel, ved å 
beskytte dem og forhindre denne forbrytelsen. Det kan vi gjøre ved å snakke tydelig mot det 
mektige systemet som gjør det mulig for denne type kriminalitet å blomstre, systemer som 
vi alle er en del av på en eller annen måte. I samarbeid med andre engasjerte grupper, har 
kirken en plikt til å presse på for samfunnsmessige og strukturelle endringer for å beskytte de 
sårbare.

Kristne tror at mennesket har en unik plass i Guds skaperverk. Skapt i Guds bilde (1 Mos 
1,26–27), gjenspeiler mennesket Guds herlighet og har en gudgitt verdighet og verdi. Vi 
er også utrustet med individualitet, selvstendighet, fornuft og kreativitet, og vi har evne til 
kunnskap og moralsk bevissthet (Rom 2,14–15). Når vi gjenspeiler Guds natur, som er Far, 
Sønn og Hellig ånd, søker vi relasjon og fellesskap både med Gud og med hverandre. Vi har 
en medfødt lengsel etter et dypt åndelig fellesskap med vår skaper (Sal 42,2).  

Våre holdninger, valg og adferd faller ofte langt under Guds skaperplan for mennesket (Rom 
3,23). I konflikt, fiendskap og splittelse og i mishandling av mennesker, er det tydelig at 
forholdet til Gud og hverandre har blitt brutt og forvrengt. Bruk av makt til å misbruke og 
utnytte andre mennesker, er ytterligere bevis på en ødelagt verden. 

Bibelsk refleksjon

Praktisk kristen respons på menneskehandel

Skapt i Guds bilde: Hva det betyr å være menneske

Hvordan vår verden og våre forbindelser ble forvrengt

Menneskehandel rammer kjernen av hva det betyr for mennesket å være skapt i Guds  bilde. 
Det avhumaniserer mennesker som utsettes for det, og nekter dem deres gudgitte verdi 
og frarøver dem deres verdighet og selvstendighet. Motivert av profitt og grådighet gjøres 
 mennesker om til en handelsvare.

Menneskehandlere jakter på mennesker i sårbare situasjoner,mennesker i fattigdom og des
perasjon. Deres ofre er  undertrykte og gjort til slaver, har mistet sin frihet ved tvang, frykt, 
falske løfter eller bedrag. Kropp, sjel og ånd er berørt. 

Kjøp og salg av mennesker er ikke noe nytt. Bibelen forteller historien om Josef, som ble 
 solgt av sine egne brødre (1 Mos 37,28). Joel beskriver hvordan det beseirede Israel ble 
spredt, og folket ble en handelsvare (Joel 3). Amos beskriver fattige mennesker som blir 
 solgt, tråkket på, nektet rettferdighet og undertrykket av sitt eget folk (Amos 2,6–7).

Likevel er Guds tanker om rettferdighet også blitt tydeliggjort i Bibelen. Da de var satt fri fra 
slaveriet i Egypt, ble israelitten kalt til å leve annerledes enn de omkringliggende nasjonene 
– som Guds paktfolk. De ble pålagt aldri å glemme hva det betød å være utnyttet og under
trykt (3 Mos 19,33–34). Den levittiske koden angir Guds instruksjoner for å sikre beskyttelse 
og sørge for vanskeligstilte, fattige og sårbare mennesker, som fremmede, enker og mennesk
er som lever med en funksjonshemning (3 Mos 19,9–18).

Salmisten vitner om at Gud opprettholder de undertryktes sak, mennesker som er sultne, 
fanger, mennesker som er nedbøyd, fremmede, foreldreløse barn og enker (Sal 146,7–9). 
Profetene erklærer at Gud elsker rettferdighet (Jes 61,8), og de ber om at den skal «velle 
fram» (Amos 5,24). Forpliktelsen er tydelig at «du gjør rett, viser trofast kjærlighet og vandrer 
ydmykt med din Gud» (Mika 6,8). 

Bibelsk refleksjon

Hvorfor menneskehandel er ondt

Guds omtanke for rettferdighet for de sårbare og undertrykte 
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Hva slags preken eller budskap du vil komme med, vil variere etter type møte og forsamling. 
Her finner du et utvalg av ressurser vi håper vil være nyttige i forberedelsene dine.

Avsnitt: 1 Mos 37,1–36, 39–45 (Josefs historie)

Hovedpunkt: Gud tilbyr gjenopprettelse for den sårbare og utnyttede.

Oversikt: I første Mosebok får vi en tidlig redegjørelse for menneskehandel i historien om 
Josef  som ble solgt som slave av brødrene sine. I Egypt ble Josef  gjort til slave, først hos 
Potifar. Så ble han kastet i fengsel fordi Potifars kone løy om ham etter at Josef  hadde avvist 
henne. Men selv i sitt livs mørkeste tid var Gud fortsatt med Josef. Farao fikk godhet for 
Josef, og etter hvert fikk han en posisjon som gjorde det mulig å hjelpe familien sin. Gud 
ga ham også muligheten til å tilgi brødrene og forsone seg med familien sin. I historien om 
Josef  ser vi et eksempel på hvordan Gud brakte noe godt ut av en situasjon som tydelig var 
vondt ment. 

Gud aksepterer ikke slaveri og utnyttelse. I historien om Josef  ser vi at Gud brukte det 
brødrene hans hadde onde hensikter med og gjorde det til noe godt i stedet. Det er ikke en 
aksept av ondskap, men et vitnesbyrd om Guds forløsende verk. Menneskehandel berører 
ting overalt rundt oss, inkludert maten vi kjøper, den underholdningen vi koser oss med og 
klærne vi har på oss. Det finnes ikke kriminalitet uten ofre. Når vi handler egoistisk på disse 
områdene, påvirker det de sårbare (Rom 2,8 og Gal 5,19–21). 

Gud er sammen med oss i smerten vår. Skriften minner oss mangfoldige ganger om at 
«Herren var med ham». Gud forlot aldri Josef. Josef  ble forrådt av familien sin, gjort til 
slave, utsatt for falske beskyldninger og feilaktig fengslet, men Gud var alltid nær ham. Selv 
om mennesker skuffet Josef, sviktet Gud ham aldri. Selv i sine mørkeste og smerteligstee 
omstendigheter, var Gud med Josef. Uansett hvor du er, er Gud der sammen med deg også 
(Hebr 10,23).

Gud kan skape noe godt ut av det onde. Gud er en Gud for gjenopprettelse. Det andre 
 hadde onde hensikter med, det kunne Gud bruke til noe godt. Noen ganger vil andre prøve  
å skade oss eller utnytte oss til sin egen fordel. Noen ganger lykkes de. Men Gud er aldri 
blind for smerten vår. Gud ser. Gud vet. Gud viser omsorg. Gud er i stand til å gjen opprette 
livene til ofre for menneskehandel og utnyttelse. 

Prekenforberedelser

Prekenforberedelse 1

Avsnitt: Luk 4,14–21 (Jesus presenterer sitt oppdrag)

Hovedpunkt: Jesus ønsker frihet for de undertrykte.

Oversikt: Etter at Jesus vender tilbake etter å ha blitt fristet i ødemarken, drar han til hjem
byen sin. I synagogen der han vokste opp, blir han gitt bokrullen fra Jesaja til å lese fra. Han 
åpner den og velger avsnittet han ønsker å lese: Jes 61,1–2. Så setter han seg ned og erklærer 
at han er Messias og at dette er oppdraget hans. Han har kommet for å bringe gode nyheter, 
erklære frigjøring og legedom og tilby frihet. Jesus kom for å tilby frelse som starter her og 
nå. Som Kristi kropp er vi pålagt det samme oppdraget, å tilby nytt liv og frihet til de under
trykte, inkludert ofre for menneskehandel

Jesus presenterer oppdraget sitt som Messias. Jesus har nettopp kommet tilbake fra 40 dager 
da han ble fristet i ødemarken, og han begynner sitt offentlige virke. Han har utført  mirakler, 
og mennesker viste ham oppmerksomhet, men i dette øyeblikket erklærer han at han er 
 Messias. Han tar imot bokrullen. Av alle de avsnitt han kunne velge, plukker han ut Jes 
61,1–2 og forteller dem som er samlet, at ordene blir oppfylt i ham.

Jesus kom for å bringe godt nytt til de fattige. Jesus kom i kraften av Den hellige ånd for å 
kommunisere, eller annonsere, gode nyheter til de fattige. Det har vært mye debatt om «de 
fattige» betyr de som er «fattige i ånden» eller de som er fattige materielt sett, men det er ikke 
noe enten/eller. Lukas refererer konsekvent til dem som lever i samfunnets ytterkant. Det 
ordet som blir brukt i avsnittet er «ptóchos», som skaper inntrykk av noen som er krypende 
eller nedbøyd – lik en tigger. Å være «fattig» var mer enn bare å mangle penger, det var 
også å mangle en stemme, innflytelse og posisjon. Å være fattig var å bli tråkket på. Som 
et  resultat hadde de ingen krefter til å endre forholdene sine og ble ofte ofre for utnyttelse 
og undertrykkelse. Men Jesus kom også for å bringe gode nyheter til dem som er åndelige 
 tiggere – dem som er åndelig nedbrutt og i behov av et gjenopprettet forhold til Gud. 

Ofre for menneskehandel faller inn under begge kategorier. De er utnyttet og undertrykt, 
fordi de er sårbare og maktesløse, slik at noen andre kontrollerer livene deres. De trenger 
også legedom og helhet som kommer gjennom et gjenopprettet forhold til Gud. 

Jesus ble sendt for å bringe befrielse og frihet. Gud sendte Jesus for å forkynne – erklære – 
at fanger skulle få frihet, at blinde skulle få synet igjen, de undertrykte skulle settes fri. Han 
kom for å gjøre mer enn å snakke om hvordan ting skulle være. Han kom for å oppfylle 
ordene. Han kom for å legemliggjøre et nådens år fra Herren – en hentydning til jubelåret, 
et år med frihet og løslatelse fra trelldom og gjeld. Jesus kom for å befri oss fra de tingene 
som holder oss bundet. Dette kan bli korrekt oversatt til tilgivelse fra synd, og det innebærer 
også bli befridd fra krefter som undertrykker mennesker fysisk. Jesus kom for å gjenopprette 
Guds bilde i oss – for å gi oss frihet til å leve med gudgitt verdighet.  

Ofre for menneskehandel behøver tilgivelse for synd – slik vi alle gjør. Men for å kunne leve 
slik Gud skapte dem til å gjøre, må de også settes fri fra fysisk trelldom og undertrykkelse. 
Vi må spørre oss selv: Er det ting vi gjør som holder andre trellbundet? Er det ting vi kunne 
gjøre for å sette andre fri fra slaveriet og tilby frihet? 

Prekenforberedelser

Prekenforberedelse 2
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Vi har med hensikt planlagt dette materiellet for den årlige bønnedagen for å hjelpe til med 
å engasjere din menighet og ditt lokalsamfunn. Forbered det du kommer til å presentere og 
hvilke deler av vårt foreslåtte «Kall til handling» du ønsker å inkludere. Vi foreslår også å 
invitere lokale organisasjoner til å delta og sette opp stands rundt stedet deres. 

START LOKALT
Undersøk din lokale kontekst og del hvordan problemet med menneskehandel påvirker ditt 
lokalsamfunn. Vend deg mot lokale, likesinnede organisasjoner for å lære mer eller for å be 
dem om å dele kunnskapen med forsamlingen din. 

HA EN BØNNESAMLING
Det er bare Guds kraft som kan få ende på en så gjennomgripende tragedie. Avsett en tid for 
å komme sammen i bønn. Inviter venner, familie og medarbeidere til å be. 

HA ET BIBELSTUDIUM
Ta en dypere titt på hva Bibelen sier om problemet, Guds hjerte for rettferdighet og kirkens 
rolle i å adressere menneskehandel. Bibelstudier for både voksne og eldre barn er tilgjengelig 
gjennom Frelsesarmeens elæringssystem «Kamp for frihet» samt ressurser på Globaluke.no.

INVITER TIL ET BEVISSTGJØRINGSARRANGEMENT
Vurder å vise en dokumentar som adresserer problemet med menneskehandel. Det finnes 
mange forslag til tema man kan bruke på Globaluke.no.

LAG EN STRATEGI
Gå gjennom Engage Togethers kirkeverktøy sammen med menigheten din. Den veileder for
samlingen i å utvikle en strategisk handlingsplan som er tilpasset din kirkes styrke og ditt 
lokalsamfunns behov. Lær mer fra engagetogether.com/church.

LÆR BARNA ONLINE TRYGGHET
Du kan finne ressurser på netsmartz.org.

UTDANN LEDERE OG FRIVILLIGE
Utdann mennesker som gjør tjeneste for barn og unge i risikogruppen, for å identifisere og 
rapportere mistenkelige aktiviteter. Utdann alle som arbeider med barn og unge i menighet
en din slik at de kan gjenkjenne tegn på traumer og vet hva de skal gjøre når de mistenker 
 misbruk. Kontakt FAbU og/eller personalavdelingen for kursmateriell.

Kall til handling
KJEMP IMOT ETTERSPØRSELEN
Du kan lære mye om forbindelsen mellom pornografi og seksuell menneskehandel på 
 lightup.no. Lightup er en organisasjon som hjelper med å bekjempe etterspørselen etter 
kommersiell seksuell menneskehandel ved å adressere kampen mot pornografi eller seksuell 
avhengighet. Frelsesarmeen i Sverige har mye kunnskap om temaet og kan kan kontaktes for 
mer informasjon. Lær om forbindelsen mellom forbruk og menneskehandel fra the Global 
Slavery Index (globalslaveryindex.org) og Slavery Footprint (productsofslavery.org). Disse 
nettsidene er verktøy for å forstå problemet, responsene og medvirkende faktorer relatert til 
menneskehandel. 

INNGÅ SAMARBEID MED ANDRE
Samarbeid med anerkjente direktetjenester i ditt område, for eksempel krisesentre eller skjer
mede boliger. De har ofte behov som menigheten din eller enkeltpersoner i kirken din kan 
møte.

Kall til handling
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Ytterligere verktøysett og andre ressurser rettet mot kirker som ønsker å delta i kampen mot 
menneskehandel, er tilgjengelig via disse nettstedene:

• Stop the Traffik: stopthetraffik.org/uk

• Faith Alliance Against Slavery and Trafficking (FAAST): faastinternational.org

• Informasjon om menneskehandel i Norge: mennesketilsalgs.no

• The Salvation Army: salvationarmy.org/ihq/antitrafficking

• Global Uke: globaluke.no

• Frelsesarmeens informasjonsside: antitrafficking.no

Flere ressurser Herrens ånd er  
over meg, for han  
har salvet meg til  

å forkynne et godt  
budskap for 

 fattige. 

Han har sendt  
meg for å rope ut  
at fanger skal få  

frihet 
og blinde få synet  

igjen, 
for å sette  

undertrykte fri 
og rope ut et  
nådens år fra  

Herren.

Luk 4,18–19 
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Takk for at du står 
sammen med oss   
#FightforFreedom



Hvis du  mistenker at noen er utsatt for 
menneskehandel eller utnyttelse i arbeid 
eller for kriminelle tjenetster, eller hvis 
du trenger hjelp eller råd, ring den  
nasjonale hjelpetelefonen på:

22 33 11 60

#FIGHTforFREEDOM

 

Ta gjerne kontakt med oss!
www.sajustice.us

      @sajusticeus

«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


