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RELASJON 

MISJON 

ÅPNE DØRER 
“I tjeneste for forfulgte kristne” 



1 Kor 1, 9  

Gud er trofast, han som  

har kalt dere til samfunn med sin 

Sønn, Jesus Kristus, vår Herre. 
 

RELASJON - MISJON 

Matt 28, 18-19 

Da trådte Jesus fram og talte til  

dem: "Meg er gitt all makt i himmel 

og på jord. 

Gå derfor ut og gjør  

alle folkeslag til disipler, idet dere 

døper dem til Faderens og 

Sønnens og Den Hellige Ånds 

navn. 

 

 





Matteus 10,16-21 

16 Jeg sender dere ut som sauer blant ulver. Vær kloke som 

slanger og troskyldige som duer! 

    17 Ta dere i vare for menneskene! For de skal utlevere dere til 

domstolene og piske dere i synagogene sine. 18 Og for min skyld 

skal dere føres fram for landshøvdinger og konger og stå som 

vitner for dem og for folkeslagene. 19 Men når de arresterer dere, 

skal dere ikke bekymre dere for hvordan dere skal tale, eller hva 

dere skal si. Det skal bli gitt dere i samme stund hva dere skal si. 

20 For det er ikke dere som taler, men det er deres Fars Ånd som 

taler gjennom dere. 21 Bror skal sende bror i døden, og en far sitt 

barn, og barn skal reise seg mot sine foreldre og volde deres død.  

Forfølgelser vil komme 



1. Vi vil gjerne at forfølgelsen skal stoppe. 

2. Vi ønsker å redde dem som blir forfulgt. 

3. Vi ønsker at forfølgerne skal straffes. 

4. Vi vil gjerne tro at vestlig former for demokrati og 
medfølgende borgerrettigheter vil bring Guds rike 
nærmere og skape en setting der forfølgelse forsvinner. 

5. Vi fokuserer gjerne på å skaffe økonomisk støtte for å 
redde og hjelpe forfulgte troende. 

 

Alle disse fem reaksjonene er helt normale. De er fornuftige fra et 
menneskelig perspektiv. De er vanlige reaksjoner på forfølgelse, både 

personlig og på organisasjonsnivå. Disse reaksjonene er faktisk så 
normale og vanlige at de nesten er hevet over enhver tvil og enhver 

kritikk. 

 

 Men, alle disse reaksjonene svikter  

når vi prøver dem på bibelen! 

5 ulike reaksjoner blant troende på forfølgelse 



1. Vi vil gjerne at forfølgelsen skal stoppe. 

Forfølgelse, naturlig følge av tro 
 

1 Peter 4,12-13 
 Mine kjære! Undre dere ikke over den ild 
som kommer over dere til prøvelse, som 
om det var noe merkelig som hendte dere.  
 
Johannes 15,20 
Har de forfulgt meg, så vil de også forfølge 
dere.  
 
Matteus 10,23  
Når de forfølger dere … 
 
Matteus 24,9 
 Da skal de overgi dere til trengsel og slå 
dere i hjel.  
 
2. Timoteus 3,12 
Alle som vil leve et gudfryktig liv i Kristus 
Jesus, skal bli forfulgt.  

Guds løfter 

 

5 Mos 33,25 

Som dine dager er, 
skal din styrke være!  

 

Matteus 28,20  

Og se, jeg er med 
dere alle dager inntil 

verdens ende!  

 



1. Vi vil gjerne at forfølgelsen skal stoppe. 

2. Vi ønsker å redde dem som blir forfulgt. 

3. Vi ønsker at forfølgerne skal straffes. 

4. Vi vil gjerne tro at vestlig former for demokrati og medfølgende 
borgerrettigheter vil bring Guds rike nærmere og skape en 
setting der forfølgelse forsvinner. 

5. Vi fokuserer gjerne på å skaffe økonomisk støtte for å redde 
og hjelpe forfulgte troende. 

 

Alle disse fem reaksjonene er helt normale. De er fornuftige fra et menneskelig 
perspektiv. De er vanlige reaksjoner på forfølgelse, både personlig og på 

organisasjonsnivå. Disse reaksjonene er faktisk så normale og vanlige at de 
nesten er hevet over enhver tvil og enhver kritikk. 

 

Men alle disse reaksjonene svikter  

når vi prøver dem på bibelen 

5 ulike reaksjoner blant troende på forfølgelse 



JOSEF 
 

1. Mos. 45,4-8 

Jeg er Josef, deres bror, som dere solgte til Egypt.  5 Vær nå 

ikke nedslått og anklag ikke dere selv fordi dere solgte meg. 

Det var for å berge liv at Gud sendte meg foran dere.  6 I to år 

har det vært hungersnød i landet, og i enda fem år skal det 

verken pløyes eller høstes.  7 Men Gud sendte meg i forveien 

for å la dere bli en rest på jorden, slik at dere skal leve og 

mange bli berget.  8 Så det var ikke dere som sendte meg hit, 

men Gud. Han satte meg til far for farao, til herre over hele 

hans hus og til hersker over hele Egypt.  

2. Vi ønsker å redde dem som blir forfulgt. 



              SØSTER CHANG 



1. Vi vil gjerne at forfølgelsen skal stoppe. 

2. Vi ønsker å redde dem som blir forfulgt. 

3. Vi ønsker at forfølgerne skal straffes. 

4. Vi vil gjerne tro at vestlig former for demokrati og medfølgende 
borgerrettigheter vil bring Guds rike nærmere og skape en 
setting der forfølgelse forsvinner. 

5. Vi fokuserer gjerne på å skaffe økonomisk støtte for å redde 
og hjelpe forfulgte troende. 

 

Alle disse fem reaksjonene er helt normale. De er fornuftige fra et menneskelig 
perspektiv. De er vanlige reaksjoner på forfølgelse, både personlig og på 

organisasjonsnivå. Disse reaksjonene er faktisk så normale og vanlige at de 
nesten er hevet over enhver tvil og enhver kritikk. 

 

Men alle disse reaksjonene svikter  

når vi prøver dem på bibelen 

5 ulike reaksjoner blant troende på forfølgelse 



Matteus 5,38-44 

38 Dere har hørt det er sagt: ‘ Øye for øye og tann for tann.’ 

39 Men jeg sier dere: Sett dere ikke til motverge mot den som 

gjør ondt mot dere. Om noen slår deg på høyre kinn, så vend 

også det andre til. 40 Vil noen saksøke deg og ta skjorten din, 

så la ham få kappen også. 41 Om noen tvinger deg til å følge 

med én mil, så gå to med ham. 42 Gi til den som ber deg, og 

vend ikke ryggen til den som vil låne av deg.  

 

43 Dere har hørt det er sagt: ‘ Du skal elske din neste og hate 

din fiende.’ 44 Men jeg sier dere: Elsk deres fiender, *velsign 

dem som forbanner dere, gjør godt mot dem som hater dere, og 

be for dem som mishandler dere og forfølger dere.  

3. Vi ønsker at forfølgerne skal straffes. 



1. Vi vil gjerne at forfølgelsen skal stoppe. 

2. Vi ønsker å redde dem som blir forfulgt. 

3. Vi ønsker at forfølgerne skal straffes. 

4. Vi vil gjerne tro at vestlig former for demokrati og medfølgende 

borgerrettigheter vil bring Guds rike nærmere og skape en 

setting der forfølgelse forsvinner. 

5. Vi fokuserer gjerne på å skaffe økonomisk støtte for å redde 

og hjelpe forfulgte troende. 

 

NORD-Koreanske kristne sier: 

«Gjennom forfølgelse ser vi at Gud helliggjør kirken.  

Hvis vi dør, så dør vi.» 

5 ulike reaksjoner blant troende på forfølgelse 



Apg. 2,41  

De som tok imot budskapet hans, ble døpt, og den dagen ble det lagt til 
omkring tre tusen mennesker. 

Apg. 2,46 

Hver dag holdt de trofast sammen på tempelplassen, og i hjemmene brøt de brødet og 
spiste sammen med oppriktig og hjertelig glede. 47 De sang og lovpriste Gud og var godt likt 

av hele folket. Og hver dag la Herren til nye som lot seg frelse.  

Apg. 4,4  

Men mange av dem som hadde hørt budskapet, kom til tro, og tallet på 
menn var nå omkring fem tusen. 

 

De proklamerte Jesus, som den eneste sanne frelser 

 

NÅR MENNESKER FÅR EN RELASJON MED JESUS KOMMER 
FORFØLGELSEN HAKK I HÆL 

 

Hvorfor oppstår forfølgelse? 



Apg. 4,16  

De sa: «Hva skal vi gjøre med disse menneskene? De har gjort 
et åpenlyst under; det er klart for alle som bor i Jerusalem, og 

vi kan ikke nekte for det.  

17  

Men dette må ikke få lov til å spre seg mer blant folk. Derfor 
skal vi true dem så de ikke taler til noe menneske  

mer i dette navnet.» 

18  

De kalte dem inn igjen og påla dem å holde helt opp med å 
forkynne og undervise i Jesu navn.  

19 Men Peter og Johannes svarte dem: «Døm selv om det er 
rett i Guds øyne å adlyde dere mer enn ham. 20 Men vi kan  

ikke la være å tale om de vi har sett og hørt.» 

Forfølgelse, et biprodukt av tro 



«Vi kan dra der vi vil. 
Alle veier er åpne for 

oss. Vi kan for 
eksempel når som 
helst reise til USA. 

Men det er ikke noe 
annet sted enn 

Damaskus vi vil være 
akkurat nå. Herren 

har et guddommelig 
prosjekt på gang, og 
vi får være en del av 

det. Det er dypt 
meningsfylt.» 

Edvart og Raana 
Pastorpar i 
Damaskus 



Be for Abu Bakr al-Baghdadi, den  
såkalte kalifen. Be om at han må få et møte med 
Herren Jesus og at han må forstå at det er Ham han 
forfølger. Be om at Gud må gjøre ende på volden. 


