Prekenforslag

Kirken på flukt
Hovedtanke for forkynnelsen
Når kristne i andre deler av verden blir forfulgt, er det ikke et dem, men et oss; vi blir forfulgt,
vi er en del av den samme kroppen. Og vi i vår del av verden kan være med å bære byrdene til
de som står i de hardeste stormene.

Bakgrunnsfakta fra Åpne Dører:
•

•

•

Pr mai 2022, var mer enn 100 millioner mennesker på flukt i verden på grunn av
forfølgelse, konflikt, vold, menneskerettsbrudd eller hendelser som rører ved den
offentlig orden.
Fra vårt arbeid med den årlige forfølgelseslisten, World Watch List, ser vi at mange av
disse er kristne som flykter fra terror, fengsling, etnoreligiøse konflikter eller fra
drapstrusler i egen familie. Sør for Sahara, til og med nordøst i Kenya, finnes det
områder som er tømt for kristne og hvor kirker blir ødelagt eller stengt. De siste årene
har hundrevis av kirker blitt forlatt Mali, Niger og Burkina Faso. I Nigeria blir hele
kristne landsbyer terrorisert, jaget på flukt og mange kristne drept.
Bare i Myanmar anslår vi at 220.000 kristne fra de etniske gruppene hvor det finnes
mange kristne – Chin, Kachin, Kayan og Shan – det siste året har blitt drevet på flukt,
10% av dem ut av landet

Prekentekster
Sal 63:1-5: - «I et vannløst, tørt og utarmet land…»
En salme av David, den gangen han var i Juda-ørkenen.
2 Gud, du er min Gud, som jeg søker.
Min sjel tørster etter deg,
min kropp lengter etter deg
i et vannløst, tørt og utarmet land.
3 I helligdommen skuet jeg deg,
jeg så din makt og herlighet.
4 For din miskunn er bedre enn livet.
Mine lepper skal synge din pris.
5 Slik vil jeg velsigne deg hele livet
og løfte hendene i ditt navn.

1.Kor 12,26 - «Om ett lem lider, lider hele legemet.»
For om ett lem lider, lider alle de andre med. Og om ett lem blir hedret, gleder alle de andre seg.

Matteus 2,13-15 - «Ta det lille barnet og hans mor og flykt til Egypt»
Da de var dratt bort, viste Herrens engel seg for Josef i en drøm og sa: «Stå opp, ta med deg
barnet og barnets mor og flykt til Egypt, og bli der til jeg sier fra! For Herodes kommer til å lete
etter barnet for å drepe det.» 14 Han sto da opp, tok barnet og moren med seg og dro samme
natt av sted til Egypt. 15 Der ble han til Herodes var død. Slik skulle det ordet oppfylles som
Herren har talt gjennom profeten: ‘Fra Egypt kalte jeg min sønn.’

Matteus 24,4-14 - «Dere skal forfølges, men evangeliet om riket skal bli forkynt i
verden»
4 Jesus tok til orde og sa: «Pass på at ikke noen fører dere vill! 5 For mange skal komme i mitt
navn og si: ‘Jeg er Messias!’ Og de skal villede mange. 6 Dere skal høre om kriger, og det skal gå
rykter om krig. Se da til at dere ikke lar dere skremme! For dette må skje, men ennå er ikke
enden kommet. 7 Folk skal reise seg mot folk og rike mot rike, og det skal være hungersnød og
jordskjelv mange steder. 8 Men alt dette er bare begynnelsen på fødselsriene. 9 Da skal de
utlevere dere til forfølgelse og slå dere i hjel; ja, dere skal hates av alle folkeslag for mitt navns
skyld. 10 Da skal mange falle fra, og de skal angi hverandre og hate hverandre. 11 Mange falske
profeter skal stå fram og føre mange vill. 12 Og fordi lovløsheten tar overhånd, skal
kjærligheten bli kald hos de fleste. 13 Men den som holder ut til enden, skal bli frelst. 14 Og
dette evangeliet om riket skal forkynnes i hele verden til vitnesbyrd for alle folkeslag, og så skal
enden komme.

Prekenpunkter
Det er Jesus Kristus som forfølges
•

Kirken på flukt er ikke noe nytt. Etter at Jesus ble født og de vise menn kom for å tilbe
jødenes kong leser vi i Matteus 2,13-15:
o Da de var dratt bort, viste Herrens engel seg for Josef i en drøm og sa: «Stå opp,
ta med deg barnet og barnets mor og flykt til Egypt, og bli der til jeg sier fra! For
Herodes kommer til å lete etter barnet for å drepe det.» 14 Han sto da opp, tok
barnet og moren med seg og dro samme natt av sted til Egypt. 15 Der ble han til
Herodes var død. Slik skulle det ordet oppfylles som Herren har talt gjennom
profeten:’Fra Egypt kalte jeg min sønn’.
o Siden Jesu fødsel har kampen mellom denne verdens fyrste og Guds rike rast på
jorden. Vi blir minnet om at det er ikke kirken som forfølges, men Jesus Kristus
som er i kirken. (Apg.9,4b) En palestinsk pastor sa det slik: Når de forfølger oss

kristne i dette området, er det ikke fordi vi er vanskeligere borgere enn andre, –
det er Jesus i oss de forfølger.

Håpet om en ny verden
•

•

La oss gå til det Jesus sier i Matt 24. Disiplene spør Jesus:
o «Si oss: Når skal dette skje, og hva er tegnet på ditt komme og verdens ende?»
Jesus sier: Forførelser vil komme, Rykter om krig, Folkeslag skal reise seg mot
folkeslag Det skal bli hungersnød, pest og jordskjelv. Men så sier Jesus:
• MEN ALT DETTE ER BARE BEGYNNELSEN PÅ FØDSELSVEENE.
Veldig ofte snakker vi om ‘denne tidsalders ende’ uten å tenke på at det Jesus egentlig
snakker om er det nye som kommer, ikke det gamle som skal ta slutt.
o Da er det vikrig å sette søkelys på løftene Gud har gitt i sitt ord framfor å
fokusere på de problemene vi står i.

Når Kirken blir tvunget på flukt, blir Evangeliet spredt.
•

•

•

Fra vers 9 (Matt 24) snakker Jesus om at de som tror på han skal bli forfulgt og hatet.
Det vil være vanskelig for de som tror, men se hva som står i vers 14. På tross av
forfølgelse og hat står det at evangeliet om riket skal bli forkynt i hele verden.
o Dette er det vi ser når de kristne flykter fra Jerusalem etter Stefanus’ død. I Apg
8,4 står det «De som var spredt omkring, dro rundt og forkynte Ordet.»
Når kirken tvinges på flukt, blir også evangeliet spredd. Kirken er ikke på flukt fordi Gud
har mistet kontrollen. Midt i det som kan oppfattes som kaos, har Gud likevel kontroll.
o De flykter ikke fra Gud, men fra de ytre omstendighetene.
Jesus sa aldri at det er galt å flykte, i Matt 10,23 sier han: «Men når de forfølger dere i
den ene byen, så flykt til den neste!» Noen ganger er det rett å flykte.

Å være lys og salt der man er
•

•

•
•

Samme hvor du er, er du sammen med Jesus Du kan holde fast i Jesus uavhengig av
omstendigheter og du kan være lys og salt. Be derfor om at våre forfulgte kristne søsken
som må flykte, at de skal få være lys for Jesus også da, og be om at de som har valgt å bli
igjen - for nettopp kanskje å være det eneste lyset som er igjen. Be om at de skal få
daglig styrke og mot til å være et lys som skinner.
En syrisk pastor som ser at mange kristne som flykter fra Syria sa følgende: «Jeg er ikke
bekymret for alle kristne som forlater Syria. Jeg er mer bekymret for et Syria uten
kristne.»
Han vet at de kristne har svaret på det Syria trenger, nemlig kontakten og fellesskapet
med Jesus Kristus, Syrias og verdens frelser.
En pastor i Libanon fortalte hvordan de tenker, tar imot og hjelper flyktninger i det
allerede kriserammede Libanon. Han sier på spørsmål om hvordan og hvorfor de hjelper

syrere som har flyktet til et land som har rikelig problemer med seg selv: «We don`t like
them, but we love them»
o For et perspektiv: «LIKER du alle mennesker»? Det kan nok være vanskelig for de
fleste her å svare høyt og frimodig JA på det. Men Jesus sa aldri: LIK alle
mennesker, han ga en annen og helt utrolig virkningsfull beskjed: Elsk dem!

Å stå med våre forfulgte søsken
•

•

Når vi ber og hjelper våre forfulgte søsken i andre deler av verden, er ikke målet å stanse
forfølgelsen. Jesus har gjort det klart at Hans etterfølgere vil bli forfulgt. Men det er
viktig å hjelpe, det er viktig å be, og det er viktig å minne hverandre på at vi er en del av
den samme kroppen. For «Når ett lem lider, lider hele legemet» (1.Kor 12,26)
Som kirke i den frie verden kan vi ikke sitte stille og si: «Når kommer forfølgelsen til
oss?»
o Forfølges de i Syria, Nord-Korea eller Afghanistan er også vi forfulgt - for det
finnes bare ett Jesu legeme. Vi kalles til å stå sammen og identifisere oss med
den forfulgte kirke – som også er vår kirke.

Hvordan kan vi stå med våre søsken?
•
•

•

•
•

Søndag for forfulgte er en påminnelse om å stå med våre forfulgte søsken. Men
hvordan?
Vi kan få et hjerte for de forfulgte ved å sette oss inn i hvordan kristne som blir forfulgt
lever. Åpne Dørers månedsblad inneholder mye oppdatert informasjon for å skape en
nød og et bønneengasjement for den forfulgte kirke.
Vi kan gi penger – enten som en engangsgave - som i dagens kollekt (om det nå er satt
opp som dagens kollet) eller fast. Å hjelpe den forfulgte kirke til å overleve og vokse er
en fornuftig misjonsstrategi og det er med å gi kristne søsken håp.
Vi kan alltid be målrettet for de forfulgte . For eksempel ved å bruke Åpne Dørers
bønnekalender, som følger med bladet ‘Åpne Dører’.
Kanskje trenger du nye perspektiver på bønn? Kanskje har du «gått deg fast» i eget
bønneliv, eller til og med i perioder gitt opp ditt bønneliv?
o Det er det den onde vil mest av alt, at kraftkilden som han VET er livsviktig for
troen, skal dø ut, miste sin glød, ikke la få virke.
o Heftet «Bønn – der kampen avgjøres», skrevet av Broder Andreas og Al Jansen,
kan hjelpe deg til nye og utvide perspektiv i ditt bønneliv. For, som det står sitert
i heftet: «Å folde hendene i bønn er begynnelsen på et opprør mot det som er
gått galt i verden» (Karl Barth s.25).

Ressurser
Mer informasjon og ressurser på Åpne Dørers hjemmeside: www.opendoors.no

Åpne Dørers ressursside i forbindelse med Søndag for forfulgte: opendoors.no/sff
Forslag til bønner og filmer om den forfulgte kirke: www.opendoors.no/sff
Bestilling av blad med bønnekalender: www.opendoors.no/bladet
Bestilling av heftet «Bønn – der kampen avgjøres»: opendoors.no/webshop/boeker/product/boennder-kampen-avgjoeres)

