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2. Thessalonikerbrev 3, 1-5 
I øvrigt, venner, bed også for os. Bed om, at Herrens ord må slå igennem her hos os med samme herlighed 
som dengang, det kom til jer. Bed også om, at vi må blive reddet ud af kløerne på de nederdrægtige, onde 
mennesker, der modarbejder os. Det er jo ikke alle, der tager imod troen. Men Herren er trofast. Han vil 
styrke jer og beskytte jer mod den ondes angreb. Fordi I hører Herren til, regner vi med, at I både nu og 
fremover vil efterleve det, vi har påbudt jer. Vi beder om, at Herren vil føre jer endnu dybere ind i Guds 
kærlighed og Kristi udholdenhed.  
 
Der er kraft og styrke i en bøn, der bedes for andre.  Især når der bedes om, at retfærdighed, så de, der 
undertrykkes og angribes, sættes i frihed. Friheden skal bruges til at komme tættere på Gud, opleve hans 
kærlighed og blive stærkere i troen.  
 
Filipperbrevet 4, 4-8 
Vær altid glade i jeres tro på Herren. Jeg siger igen: Vær glade. Lad alle mærke, at I har et venligt sind. 
Herren er nær. Vær ikke bekymrede for noget, men sig altid Gud tak og læg jeres ønsker frem for ham i 
bøn. Så vil I opleve, at Guds fred, som overgår al menneskelig forstand, vil beskytte jeres tanker og hjerter 
og bevare jeres tillid til Jesus Kristus.  
 
Midt i prøvelserne siger Paulus, at vi skal være glade. Gud beder os om det umulige, gør han ikke? Hvordan 
kan vi glæde os, når der er krig i Myanmar – når mennesker undertrykkes og slås ihjel? Når magten 
misbruges? Vi glæder os ikke over ondskaben, der råder, vi græder over den sammen med resten af Guds 
folk. Vi glæder os, at vi kan lægge vores bekymringer over på Gud – så vi ikke skal bære dem selv. Det er vi 
ikke stærke nok til. Gud siger, at vi skal bede til ham. Det er den eneste måde, vi kan få fred på. En fred, 
som holder os tæt på Jesus, en fred, som beskytter vores tanker og vores hjerter.  
 
Efeserbrevet 6, 10-18 
Til sidst vil jeg minde jer om at hente styrke fra Herren og hans vældige kraft. Ifør jer hele Guds rustning, så 
I kan forsvare jer mod Satans lumske angreb. Den kamp, vi står i, er jo ikke imod mennesker, men imod 
åndelige magter, autoriteter og herskere i denne mørke verden, mod en hær af onde ånder i 
himmelrummet. Derfor skal I tage Guds fulde rustning på, så I kan forsvare jer imod den ondes angreb og 
stå fast, indtil alle angrebene er overstået. Spænd sandheden som bælte om livet. Tag ret levevis på som 
brynje, og budskabet om fred som støvler, så I kan stå fast. Løft troens skjold, som I kan bruge til at stoppe 
Satans brændende pile. Tag frelsens hjelm på og forsvar jer med Åndens sværd, som er Guds ord. Vær altid 
i bøn under Åndens inspiration, hvad enten det er forbøn eller bøn om hjælp. Vær udholdende og årvågne, 
når I beder for alle dem, der hører Kristus til.  
 
Når vi beder, sker der ting i den åndelige verden. Så går vi i kamp. Vi involverer os i krigen mod ondskab og 
står fast. Vi kæmper ikke uden beskyttelse. Guds rustning er effektiv og dækker os fra top til tå. Fra vores 
hoved til vores fødder. Helligånden inspirer os til at bede om det, der er efter Guds hjerte.  Vi går i forbøn 
for folket i Myanmar. Vi tror på, at det nytter at bede for vores brødre og søstre, som kæmper. Vi står side 
om side med dem i den åndelige verden. Vi kalder på Gud, og fra ham kan vi hente styrke midt i vores 
svaghed, midt i vores magtesløshed.  
 
Vi takker Gud, fordi han er trofast, retfærdig, kærlig og stærk. Vi er hans børn, og han er vores far. Vi er en 
del af Guds familie, som er overalt på jorden, fra nord til syd og fra øst til vest.  
Sammen er vi en krop – og bibelen siger, at når en del af kroppen gør ondt, gør hele kroppen ondt. Derfor 
må vi ikke være tavse, når uretfærdigheden blomstrer. Derfor må vi folde vores hænder og vende vores 
hjerter mod Gud. Han vil lytte. Og han vil gribe ind med sin mægtige kraft.  
 
I Jesu navn. Amen. 


