Prekenforslag

Allehelgensdag – Søndag 6. november 2022
Hovedtanke for forkynnelsen
Å følge i Jesu fotspor kan gjøre livet vanskeligere og kan til og med gjøre at man blir
drevet på flukt. Men Jesus er også den eneste som kan gi håp, et håp som både er
uavhengig av omstendighetene og som er evig.

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
Jes 60,18–22 Herren skal være ditt lys
18 Ingen skal høre mer om vold i ditt land,
om herjing og ødeleggelse
innenfor dine grenser.
Du skal kalle murene dine Frelse
og portene dine Lovsang.
19 Solen skal ikke lenger være ditt lys om dagen,
måneskinnet skal ikke lyse for deg,
men HERREN skal være ditt lys for evig,
din Gud skal være din herlighet.
20 Din sol skal ikke mer gå ned,
din måne skal aldri avta.
For HERREN skal være ditt lys for evig.
Sørgedagene dine er til ende.
21 I ditt folk skal alle være rettferdige,
de skal eie landet til evig tid.
De er et skudd i min hage,
som hendene mine har laget til min ære.

22 Den minste skal bli til tusen,
den ringeste til et mektig folkeslag.
Jeg er HERREN,
når tiden er inne,
lar jeg det skje i hast.

Hebr 11,11– 16.39–40 Et bedre land de lengter etter
11 I tro fikk også Sara kraft til å grunnlegge en ætt, enda hun var ufruktbar og for gammel til
å få barn. For hun stolte på at han som hadde gitt løftet, var trofast. 12 Fra én mann, som
var uten livskraft, kom det derfor en ætt så tallrik som stjernene på himmelen og så talløs
som sanden på havets strand. 13 I denne troen døde alle disse uten å ha fått det som var
lovet. De bare så det langt borte og hilste det, og de bekjente at de var fremmede og
hjemløse på jorden. 14 Når de taler slik, viser de klart at de lengter etter et fedreland. 15
Hvis de hadde tenkt på det landet de dro ut fra, hadde de hatt tid til å vende tilbake. 16 Men
nå er det et bedre land de lengter etter: det himmelske. Derfor skammer ikke Gud seg over
dem, men vil kalles deres Gud, for han har gjort i stand en by til dem.
...
39 Alle disse fikk godt vitnesbyrd for sin tro, men de oppnådde ikke å få det som var lovet. 40
Gud så for seg noe som er bedre for oss: at de ikke skulle nå fram til fullendelsen uten oss.

Luk 6,20–23 Saligprisningene
20 Da løftet han blikket, så på disiplene sine og sa:
«Salige er dere fattige,
Guds rike er deres.
21 Salige er dere som nå sulter,
dere skal mettes.
Salige er dere som nå gråter,
dere skal le.
22 Salige er dere når folk hater dere,
når de utstøter dere og håner dere
og skyr navnet deres som noe ondt –
for Menneskesønnens skyld!
23 Gled dere på den dagen og hopp av fryd,
stor er lønnen dere har i himmelen.
Slik gjorde også fedrene med profetene.

Prekenpunkter
Innledning
•
•

Midt på natten måtte de flykte, Pastor Jeremiah og resten av landsbyen. Fulani-militsen
som angrep mente at dette var muslimsk land, og at kristne bosettinger var legitime mål.
(Se film om pastor Jeremiah her: https://vimeo.com/756500545)
‘Kom til Jesus med dine problemer’ sier vi ofte

•
•
•
•

•

•

o Men hva om det å velge Jesus gjør livet vanskeligere?
o Hva når det fører til at man blir mobbet, utestengt eller plaget?
o Eller – som i noen land – at man mister jobben, blir slått, drept, voldtatt eller
jaget på flukt?
Denne høsten arrangeres det fakkeltog for forfulgte kristne på mer enn 20 forskjellige
steder over hele landet
I november måned markerer kirker verden over ‘søndag for forfulgte’
Ved å gjøre dette minner vi hverandre på at vi som kristne er ett legeme
o At deres problemer er våre problemer, at deres smerte er vår smerte.
o Og i år har man valgt å fokusere spesielt på de som er på flukt for sin tro.
Ifølge FN er det nå over 100 millioner flyktninger i verden
o Mange av disse er kristne, for den kristne kirke er en stor minoritet i mange land
hvor trosfriheten har dårlige kår.
o Og én av årsakene til at de flykter at de har en annen tro enn flertallet.
I så forskjellige land som Afghanistan, Eritrea, Iran, Irak, Mosambik, Myanmar, Niger,
Nigeria og Pakistan er det mange flyktninger
o og i alle disse landene bidrar diskriminering og forfølgelse av trosminoriteter til
flyktningestrømmen.
Det er et hav av forskjell på den utenforskapet som kristne her hjemme kan oppleve, og
virkeligheten til kristne som tvinges på flukt for sin tro. Men Guds ord har noe å si til
både dem og oss.

Tekstgjennomgang
Velsignelsen ved å ikke ha noen ting

Luk 6:20 Da løftet han blikket, så på disiplene sine og sa:
«Salige er dere fattige,
Guds rike er deres.
•

•
•

Jesus har trøst å gi til alle dem som mangler ressurser
o Enten det er materielle ressurser – som her – eller man på annen måte opplever
at man ikke har ressurser til å komme seg videre, som Matteus vektlegger når
han skriver ‘Salige er de fattige i ånden’.
Vi skal aldri romantisere det å være fattig eller ressurssvak
o Fattigdom er et onde
o Det å ikke ha ressurser til å komme seg videre er et onde
Samtidig trenger vi Jesu perspektiv på livet;
o Den som ikke har noe, kan være rike i Gud
o Eller, enda sterkere – den som ikke har noe, kan få oppleve himmelrikets krefter:
o «Når vi ikke har noen ting, er Jesus alt vi har», sa Mariam fra Irak på 14 år, som er
i flyktningleir i Jordan.
o Den som ikke har noe, har bare én å henvende seg til – Gud
o Den som ikke har noe, må sette lit til bønnen

•

•
•

o Og en slik bønn vil bli besvart, sier Jesus.
o Enten i denne tidsalderen, eller i den neste
For det er ikke slik at alle Guds løfter blir oppfylt i denne tiden
o I heb 11:13 leste vi nettopp: 13 «I denne troen døde alle disse uten å ha fått det
som var lovet. De bare så det langt borte og hilste det, og de bekjente at de var
fremmede og hjemløse på jorden.»
o Og ‘alle disse’, som ikke fikk oppleve løftene oppfylt, er ikke noen hvemsomhelst.
Det var Abel, Noa, Abraham, Sara, Isak og Jakob.
o Men med troens øyne så de likevel oppfyllelsen av løftene.
o Og de gledet seg over det de så, de «så det langt borte og hilste det», står det
På samme måte er det kristne i dag som må rope til Gud; Gud, hvor lenge?
o Som ikke ser noen vei videre, som ikke kan gjøre annet enn å klamre seg til Gud
Som Gulshan fra Afghanistan, som har opplevd å måtte flykte for Taliban, og som lever
med frykten for bli angitt, og for å måtte sulte. (Se film om Gulshan her:
https://vimeo.com/756500085)
o Vi kan være med å bære noe av hennes byrder ved å be.
o Vi kan være med å løfte henne og alle andre som ikke ser noe håp
o or ‘For om ett lem lider, lider alle de andre med’ (1 kor 12:26)

Velsignelsen ved å være i en fortvilet situasjon
21 Salige er dere som nå sulter,
dere skal mettes.
Salige er dere som nå gråter,
dere skal le.
• Resonnementet er det samme her
o Den som sulter, vil bli mettet
o Og den som gråter, vil finne trøst hos Gud.
• Når vi sulter, og når vi gråter, er Gud vårt eneste håp
o «For i sin nød ble de hardt prøvet, men deres overstrømmende glede og dype
fattigdom har gjort dem rike og villige til å gi», sier Paulus om menighetene i
Makedonia (2. kor 8:2)
o Prøvelser kan skape glede, fattigdom kan skape raushet om vi gir alt til Gud
• Er det noe vi kan lære av dette i vår tid, hvor det å søke det perfekte, smertefrie liv
kanskje tar fra oss en mulighet til å bli kjent med Gud på dypet?
Velsignelsen ved å bli utstøtt – for menneskesønnens skyld

22 Salige er dere når folk hater dere,
når de utstøter dere og håner dere
og skyr navnet deres som noe ondt –
for Menneskesønnens skyld!
• Men det er når vi kommer til vers 22 at vi kommer til essensen
o Her er det ikke lenger problemer som livet fører med seg
o Her er det problemer som kommer fordi man ønsker å følge Jesus.

•

•

Troen på Jesus er en trøst og en glede, men kan også være en årsak til forfølgelse og
smerte
o De kristne konvertittene i I Nge Anh-provinsen i Vietnam hadde hatt det enklere
om de ikke hadde holdt fast på Jesus. De som er blitt kristne, blir jaget fra
hjemstedet uten å få med seg annet enn det de står og går i, leser vi. Dersom de
ikke vender tilbake til landsbyens animistiske praksis, risikerer de å miste både
nettverk, levebrød og samvær med egne barn.
Har disse noe å lære oss når det gjelder å holde fast på troen under alle forhold? Der de
opplever å bli jagd hjemmefra, kan vi oppleve å bli holdt utenfor eller bli baktalt på
grunn av at vi har valgt å følge Jesus. Der disse opplever et press til å gjenoppta sine
animistiske ritualer, kan vi oppleve et press til å mene eller forkynne eller praktisere ting
som er i strid med Guds ord.

Den himmelske gleden

23 Gled dere på den dagen og hopp av fryd,
stor er lønnen dere har i himmelen.
Slik gjorde også fedrene med profetene.
• Det finnes en glede – en himmelsk glede. Og det er den Jesus snakker om her.
o Det er den gleden som er grunnfestet i sannheten. I Gud. I å stå for det som
er rett, uansett. Det er den gleden som våre brødre og søstre under andre
himmelstrøk erfarer, og det er den gleden vi selv kan få del i.
o Og det er den evige gleden, vissheten om at Herren skal være vårt lys for
evig, som det står i Jesaja 60, teksten vi nettopp leste. Om at sørgedagene en
dag skal være til ende. Det er dette evighetshåpet som gjør det mulig for
holde ut lidelse, smerte, flukt og forfølgelse.
Når vi ber...
• Når vi ber for våre søsken som er på flukt for sin tro, så ber vi for mennesker som
bærer den tyngste byrden av å være en Jesu etterfølger på denne jorda.
o Vi ber for dem, men vi trenger også å be for oss – at vi må få del i noe av den
samme utholdenheten, gleden og frimodigheten som preger våre brødre og
søstre under andre himmelstrøk.
o At vi også må være villige til å bli hatet, utstøtt, hånt og avskydd for Jesu
skyld.

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/boenn-der-kampen-avgjoeres)

