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Hva gløder du for?
En venn av meg åpner til vanlig samtalen med dette spørsmålet:
”Hva gløder du for nå?”

I dag lar jeg spørsmålet gå til deg. Tenk gjennom det. Hva er viktigst for deg? Hva er 
det du særskilt lar deg engasjere av?

Det er viktig for å få glede i tilværelsen – og for å kjenne tilværelsen meningsfull – at 
vi slipper iver og glød løs.  Det gjelder like mye i det helt lokale som i storsamfunnet. 
All den fine innsatsen som gjøres rundt om, gjør lokalsamfunnene gode å leve i. I vårt 
distrikt er det en større innsats lokalt sammenlignet med mange andre steder. Det gjør 
det godt å leve. Glød og engasjement er godt for omgivelsene – og godt for deg selv.
Hva gløder du for nå? 

Jeg har vært på reiser i mange av landene i Midt-Østen. Egypt, Israel/Palestina, Jordan, 
Tyrkia, Syria og Iran. I alle disse landene lever kristne menigheter under sterkt press. 
Dette har skapt et engasjement i meg.

Dersom du snakker med en kristen turistgaid eller andre som er sterkt avhengige av 
myndighetene, vil de vanligvis fortelle at det er gode forhold i landet.  Når du kommer 
innpå menneskene er sannheten en annen. Det er vanskelig å være kristen i disse 
landene. Og problemene er blitt gradvis større gjennom de siste 10 årene.

Problemene fører til at kristne oftere enn andre har vansker med å få seg arbeid og 
bolig. Noen opplever direkte forfølgelse. Stadig flere søker seg vekk og flytter til land 
der kristne ikke er under slik press.

De små og svake kristne menighetene i disse landene er de viktigste og beste 
utgangspunktene for å bringe folk evangeliet om Jesus – hans lære om kjærlighet 
og tilgivelse.  Men de får liten støtte fra oss kristne i de rike land. Av en eller annen 
merkelig grunn finner vi det ofte lettere å støtte andre enn disse våre kristne brødre 
og søstre. Det er disse som er våre kristne brødre og søstre i disse landene – enten 
de hører til et kirkesamfunn som ligner vårt eget eller de tilhører et fremmed og 
annerledes kristent kirkesamfunn. Det er disse som har best mulighet til å bringe 
sine landsmenn evangeliet. Det er godt at både Kirken i Krødsherad og Det norske 
misjonsselskaps forening i Krødsherad støtter og samarbeider med den lokale koptiske 
kirke i Kairo – særskilt rettet mot et dagsenter for gatebarn og en øye-klinikk som 
hjelper fattige med øyensykdommer,

Jeg gløder for at vi skal gå sammen om å støtte kristne menigheter i jødisk og 
muslimske land – slik at de kan få mot til å være der de er, og styrke til å bringe 
evangeliet til naboer og venner. 
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