Forfølgelse

Jesus sender sine disciple ud – og advarer
dem – de vil møde modstand og blive forfulgt
•

Se, jeg sender jer ud som får blandt ulve. Vær derfor snilde som
slanger og enfoldige som duer. Tag jer i agt for mennesker! De
skal udlevere jer til domstolene og piske jer i deres
synagoger, og I vil blive stillet for statholdere og konger på
grund af mig, som et vidnesbyrd for dem og for hedningerne.
Matt kap 10, v. 16-18

Der er mennesker, der i særlig grad er fyldt af
djævelens raseri og falskhed
•

Sølvglasur som overtræk på lertøj:
brændende læber og ondt hjerte
Med læberne forstiller den hadefulde sig,
men i sit indre tilrettelægger han svig;
Når han taler venligt, skal du ikke tro ham,
for han har syv afskyelige ting i hjertet.
Hans had skjules i bedrag,
men hans ondskab afsløres i forsamlingen.
Ordsp. Kap, 26, v. 23-26

•

De overholder ikke deres aftaler og frygter ikke Gud
Deres mund er glattere end smør, men i hjertet vil de krig;
deres ord er blødere end olie, men er dog dolke.
Salme 55, v. 20b-22

Kristne i DK bliver ikke slået ihjel, men forfulgt
gennem løgn, manipulation og bagtalelse
•

De overholder ikke deres aftaler og frygter ikke Gud
Deres mund er glattere end smør, men i hjertet vil de krig;
deres ord er blødere end olie, men er dog dolke.
Salme 55, v. 20b-22

•

For uden grund har de lagt et net ud for mig, uden grund har de
gravet en grav for mig. Ødelæggelse skal ramme dem uventet,
nettet, de lagde ud skal fange dem, og de skal selv falde i
graven.
Salme 35, v. 7-8

•

Men jeg siger jer: Enhver som bliver vred på sin broder, skal
kendes skyldig af domstolen…
Matt kap. 5, v. 22:

Jesus mødte også meget modstand
•

Da tog de sten op for at kaste dem på ham; men Jesus
forsvandt og forlod tempelpladsen.
Joh kap 8, v. 59

•

Atter samlede jøderne sten op for at stene ham (Jesus).
Joh kap 10, v. 31

•

Så ville de igen gribe ham (Jesus), men han slap fra dem.
Joh kap 10, v. 39

•

Så gik hele byen ud for at møde Jesus, og da de traf ham, bad
de ham om at forlade deres egn.
Matt kap 8, v. 34

•

Og de skriftkloge, der var kommet ned fra Jerusalem, sagde:
”Han (Jesus) er besat af Beelzebul! Det er ved dæmonernes
fyrste, at han uddriver dæmonerne.”
Mark kap 7, v. 22

•

har vi ikke ret i at sige, at du (Jesus) er en samaritaner og besat
af en dæmon?
Joh kap 8, v. 48

Jesus blev forfulgt
– og de som tror på ham vil blive forfulgt
•

En discipel står ikke over sin mester, og en tjener ikke over sin
herre. Det må være nok for en discipel, når det går ham som
hans mester, og for en tjener, når det går ham som hans herre.
Har de kaldt husbonden Beelzebul, hvor meget snarere da ikke
hans husfolk!
Matt kap 10 , v. 24-25

•

Husk det ord, jeg sagde til jer: En tjener er ikke større end sin
herre. Har de forfulgt mig, vil de også forfølge jer;
Joh., kap 15, v. 20

•

Salige er I, når man på grund af mig håner jer og forfølger jer og
lyver jer alt muligt ondt på. Fryd jer og glæd jer, for jeres løn er
stor i himlene; således har man også forfulgt profeterne før jer.
Matt kap 5, v. 11-12

•

Forfulgt bliver alle, som vil leve et gudfrygtigt liv i Kristus
Jesus. Men onde mennesker og bedragere vil komme længere
og længere ud i det onde, føre andre vild og selv fare vild.
2. Tim, kap 3, v. 12-13

Kirken – og de kristne – vil blive forfulgt
•

Af alt dette kan man let se, hvordan det er gået til fra begyndelsen af i
kirkens historie: Når Guds ord åbnede sig for mennesker, og hans lille
flok samledes omkring det, blev Djævelen opmærksom på dette lys.
Straks gav han sig til at blæse og puste og storme løs fra alle hjørner
og kroge med stærke, heftige vindstød for at blæse det guddommelige
lys ud..…………… De andre, der ikke offentligt eller på tryk har gået til
angreb på mig, – hvilke giftige skriverier og ord jeg personligt har
måttet tåle fra dem, vil jeg ikke engang fortælle om. Kun det vil jeg
sige, at jeg af egen erfaring (uden at inddrage kirkehistorien) har
måttet lære, at kirken ikke kan leve i ro på grund af det kære Ord, ja,
på grund af det frydefulde, frelsende lys. Vi må stadig på ny vente nye
storme fra Djævelen, sådan som det har været fra den første
begyndelse…….
Martin Luther. Imod de lovløse. Weimar-udgaven bind 50, 468-77 ”Wider die
Antinomer”.

Forfølgelse foregår også i menigheden og i IM
•

En bror skal udlevere sin bror til døden, og en far sit barn, og børn
skal rejse sig imod deres forældre og få dem dømt til døden. v22 Og I
skal hades af alle på grund af mit navn. Men den, der holder ud til
enden, skal frelses.
Matt, kap 10, v. 21

•

Mener I, at jeg er kommet for at bringe fred på jorden? Nej, siger jeg,
ikke fred, men splid. Fra nu af vil fem i samme hus være i splid, tre
mod to og to mod tre, far i splid med søn, og søn med far, mor med
datter, og datter med mor, svigermor med sin svigerdatter,
svigerdatter med sin svigermor.
Luk, kap 12, v. 51-53

•

Der findes uretfærdige i mit folk, de ligger på lur, som fuglefængere
kryber de sammen, de sætter fælder og fanger mennesker. Som en
kurv fyldt med fugle er deres huse fyldt med falskhed.
Jer, kap 5, v. 26-27a

•

I øvrigt, brødre, bed for os om, at Herrens ord må få frit løb og æres,
som det allerede sker hos jer, og at vi kan fries fra vanartede og onde
mennesker; for det er ikke alle, der har troen. Men trofast er Herren,
han vil styrke jer og bevare fra det onde.
2. Tess., kap. 3, v. 1-3

Er der vrede og bitterhed i dit liv?
•

Han blev vred. Det er netop så typisk for den slags folk. Det er en ganske
mærkværdig vrede og bitterhed, de lægger for dagen mod troens børn, for
hvem nåden er det største af alt………..Nogen naturlig forklaring på den
bitterhed, de ”kainske helgener” nærer mod troens børn, gives derfor
næppe. Men følgen af denne indre bitterhed er, at de hvisker og tisker, får
alting vendt til det værste og har alle hånde ondt at sige om dem.
Rosenius samlede skrifter 1953, bd. 8, p. 158-159

•

Vi ser at den ældste bror ”blev vred.” Alt hvad han siger drypper af harme.
Det første kendetegn på et ældste-bror-sindelag er, at når livet ikke forløber
som man ønsker, bliver man ikke kun ked af det, men inderligt vred og
bitter.
De fortabte sønners Gud, Timothy Keller, 2010, p. 49.

•

Hvis den ældste bror havde haft selvindsigt, ville han have sagt: ”Jeg er
præcis lige så selvcentreret som min bror og på min egen måde til sorg for
min far. Jeg har ingen ret til at føle mig overlegen.” Så ville han have haft
frihed til at tilgive sin bror, ligesom faderen gjorde. Men sådan ser ældstebrødre ikke på sig selv. De er taget til fange af deres vrede.
De fortabte sønners Gud, Timothy Keller, 2010, p. 55.

Ældste brødre og omvendte kristne
•

Han viser der, hvorledes den søn, som var falden og fortabt, men
som takket være faderens kærlighed blev overøst med uforskyldt og
uventet nåde og forladelse, derved fik en lykke og en indstilling til
faderen, som den anden aldrig havde kendt. Et i kærlighedens
blusel blødgjort og brændende hjerte, modsat den kulde og uvilje,
som hans broder, der aldrig havde været borte fra sin fader og aldrig
overtrådet hans bud, lagde for dagen.
Rosenius samlede skrifter 1953, bd.5, p. 48-49

Yngste brødre, ældste brødre og kristne
•

Det vigtigste, når Guds ord betragtes, er netop at anvende det på
sig selv. Havde der så kun været en enkelt hist og her, på hvem
beskrivelsen af den ældste søn kunne passe – men det ligefrem
vrimler af dem. De findes blandt mennesker, som er ”nidkære for
Gud,” i enhver stand og enhver stilling, blandt lærde og ulærde,
snart i grovere og snart i finere skikkelse.
Rosenius samlede skrifter 1953, bd. 8, p. 156

•

Hvor evangeliet forkyndes og af nogle modtages til frelse, vil der
altid findes disse tre kategorier af mennesker: de letsindige og
gudløse, de omvendte og benådede og de egenretfærdige. Den
første kategori er helt verdslig, de to andre er religiøse, men dog
indbyrdes vidt forskellige.
Rosenius samlede skrifter 1950, bd.1, p. 117-118

”Ældste brødre og søstre” skaber konflikter
•

Mange siger at religioner og kirker er den største kilde til strid i
verden – og Jesus giver dem ret……….(p. 60) De ældste brødres
vrede og overlegenhed, som vokser ud af usikkerhed, frygt og indre
tomhed, kan skabe et massivt bjerg af skyldbetyngede, frygtbundne,
åndeligt blinde mennesker, som er en af de største kilder til social
uretfærdighed, krig og vold.
De fortabte sønners Gud, Timothy Keller, 2010, p. 60-61.

•

USA’s storbyer er fyldt med yngste-brødre, som flygtede fra kirker i
det centrale USA, som var domineret af ældste-brødre.
De fortabte sønners Gud, Timothy Keller, 2010, p. 61.

Kulde, strid og konflikter i kirkerne
•

Mange åndeligt søgende mennesker har haft dårlige erfaringer med
kirker. De ønsker en relation til Gud, men ikke hvis de er nødt til at
have noget et gøre med en organisation. I denne bog har jeg
forklaret hvorfor kirker – og religiøse institutioner – ofte er så
ubehagelige. De er befolket af ældste-brødre. Men at holde sig fra
dem af den grund er bare en ny slags selvretfærdighed. Desuden er
der ingen anden mulighed for at vokse åndeligt end gennem et dybt
engagement i et fællesskab med andre troende.
De fortabte sønners Gud, Timothy Keller, 2010, p. 100.

•

Skønt kirken egentlig er de helliges og sandt troendes, er der dog
tilladt at modtage sakramenter, der forvaltes af onde, da kirken i
dette liv er blandet med mange hyklere og slette mennesker. Det er i
overensstemmelse med Kristi stemme: ”På Moses’ stol har de
skriftkloge og farisæerne taget sæde o.s.v., Matt. 23, 2.
Den augsburgske bekendelse artikel 8

….hele verden ligger under for den Onde
1. Joh. Kap 5, v. 19b

•

Ak, jeg burde i det mindste have fred for mine egne. …………. Men jeg må
ikke agte mig selv højere end vor kære Herre, Jesus Kristus, der også
undertiden klagede: ”Jeg har arbejdet forgæves – min møje er forgæves.”
Men Djævelen er denne verdens herre. Jeg har aldrig for alvor troet, at
Djævelen var verdens herre og gud, før end nu, hvor jeg virkelig har erfaret,
at det også er en artikel i troen: Verdens fyrste, denne tidsalders gud. Det
bliver dog (Gud ske lov) ikke troet af menneskenes børn, og selv tror jeg det
kun svagt. For enhver synes godt om sit eget og alle håber, at Djævelen er
over alle bjerge, og at Gud er i vor lomme.
Men for de troendes skyld, for deres frelses skyld må vi leve, prædike,
skrive, gøre og tåle alt. Med henblik på Djævelen og de falske brødre var
det bedre, om der aldrig var blevet prædiket, skrevet, gjort noget, men at vi
hurtigst muligt var døde og begravet. For de fordrejer og spotter alligevel alt,
og der kommer kun forargelse og elendighed ud af det, fordi de har
Djævelen som rytter og ledes. Derfor skal og må der kæmpes og lides. Vi
kan ikke have det bedre end de kære profeter og apostle, som det også gik
sådan.
Martin Luther. Imod de lovløse. Weimar-udgaven bind 50, 468-77 ”Wieder die Antinomer”.

Paulus glæder sig over sine lidelser
•

…….og ikke på nogen måde skræmmes af modstanderne; det
er et tegn for dem på deres fortabelse, men på jeres frelse, og
det tilmed fra Gud. For I har for Kristi skyld fået skænket den
nåde ikke blot at tro på ham, men også at lide for hans skyld i
den samme kamp, som I har set mig i, og som I nu hører, at jeg
stadig står i.
Fil, kap 1, v. 28-30

•

Nu glæder jeg mig over det, jeg må lide for jer; og hvad der
mangler af Kristi trængsler, udfylder jeg med min egen krop, for
hans legeme, som er kirken.
Kol, kap 1, v. 24

Gud trøster sit folk
•
•

Lad dig ikke overvinde af det onde, men overvind det onde med
det gode. Rom kap 12, v. 21
Da han havde fået den ordre, satte han dem i det inderste
fangehul og spændte deres fødder fast i blokken. Ved
midnatstid sad Paulus og Silas og bad og sang lovsange til
Gud, og fangerne lyttede….
Ap.G., kap 16, v. 24-25

•

Lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi fader, barmhjertighedens
fader og al trøsts Gud, som trøster os i al vor trængsel, så vi
kan trøste alle dem, der er i trængsel, med den trøst, vi selv
trøstes med af Gud. For ligesom Kristi lidelser i rigt mål
kommer til os, således kommer også den trøst, som Kristus
giver, i rigt mål til os. Er vi i trængsler, er det, for at I kan trøstes
og frelses; får vi trøst, er det, for at I kan blive trøstet og være
udholdende i de samme lidelser, som også vi udsættes for. Og
det håb, vi har for jer, er fast, fordi vi ved, at ligesom I har del i
lidelserne, således har I det også i trøsten. 2. Kor, kap 1, v. 3-7

Gud velsigner midt i forfølgelsen
•

•

•

Herren er min hyrde, jeg lider
ingen nød, han lader mig ligge i
grønne enge, han leder mig til
det stille vand.
Han giver mig kraft på ny,
han leder mig ad rette stier
for sit navns skyld.
Selv om jeg går i mørkets dal,
frygter jeg intet ondt, for du er
hos mig, din stok og din stav er
min trøst.
Du dækker bord for mig
for øjnene af mine fjender.
Du salver mit hoved med olie,
mit bæger er fyldt til overflod.
Godhed og troskab følger mig,
så længe jeg lever,
og jeg skal bo i Herrens hus
alle mine dage. Salme 23

•

Jesus sagde: »Sandelig siger
jeg jer: Der er ingen, der har
forladt hjem eller brødre eller
søstre eller mor eller far eller
børn eller marker på grund af
mig og på grund af evangeliet,
som ikke får det
hundreddobbelt igen nu i denne
verden, både huse og brødre og
søstre og mødre og børn og
marker, tillige med forfølgelser,
og evigt liv i den kommende
verden.« Mark kap 10, v.

Spørgsmål
•
•
•
•
•
•
•
•

Hvorfor blev Jesus forfulgt?
Hvordan bliver i kristne i DK forfulgt?
Er der mennesker, der er fyldt med djævelens raseri og falskhed i IM?
Er der kristne, der bliver forfulgt i IM?
Hvad skal jeg gøre, hvis der er vrede og bitterhed i mit liv?
Hvorfor er ”ældste brødre” – og farisæere fyldt med vrede og
bitterhed?
Hvordan kan man undgå at blive vred eller bitter når man bliver udsat
for forfølgelse?
Hvordan kan man være fyldt af glæde midt under trængsler og
forfølgelse?

