Opplev hvordan det er å samles som kirke, i
skjul
Millioner av troende rundt om i verden møtes i hemmelighet, ber i stillhet og
tilber i det skjulte – fordi det å følge Jesus kan føre til vold, fengsling eller til og
med døden. I løpet av Søndag for forfulgte i november, inviterer vi dere til å
oppleve noe av hvordan det er å være et medlem av en undergrunnskirke.

Tips til aktiviteter, hentet fra undergrunnskirker rundt i verden:
Hold et hemmelig bibelstudium
I Afghanistan er det farlig å eie en bibel, derfor memorerer de kristne Skriften. I Vietnam hadde en
forsamling så få bibler at de måtte bevise hvor mye de virkelig ønsket en bibel ved å lære hele Salme
119 utenat – 176 vers! Greide de det, kom de på en venteliste.

Del dere opp i små grupper, og mens dere ber, del bibelvers dere kan utenat. Be noen dele et bibelvers
som har hjulpet dem i vanskelige tider. Noen i gruppen kan smugle inn en del av Bibelen – kanskje en
håndskrevet side? Bra om dere utfordrer hverandre til å lære versene utenat. Bruk bibelvers som
utgangspunkt når dere ber for våre forfulgte trossøsken.

Finn et hemmelig møtested
Forfulgte kristne møtes i alle typer lokaler. Mange møtes i hjemmene, noen treffes i restauranter og får
det til å se ut som et vanlig måltid eller en fødselsdagsfeiring. Vi hører også om kristne som møtes på
forlatte byggeplasser, i halvferdige bygninger. I nordkoreanske flyktningeleierer møtes kristne i all
hemmelighet på toalettene.

For å skape en opplevelse av å møtes i skjul kan dere sette "Adgang forbudt"-skilt på dørene til
menighetslokalet, eller der dere ønsker å møtes, om dere velger et annet sted, slik at det ser ut som
kirken er stengt. Få folket til å bruke en bakdør når de kommer til samlingen. Sørg for at måten dere
velger å gjøre dette på, er forsvarlig og avklart med rette ansvarlige.

Delta i hemmelig nattverd
I Nord-Korea er det sjelden brød og vin å få tak i, så de bruker kjeks eller frukt og juice.

Sitt eller stå i ring og del nattverd med hverandre ved bruk av ikke-tradisjonelle elementer, del for
eksempel pita- eller nanbrød og dypp det i olivenolje.

Tilbe slik den skjulte kirke gjør det
Når kristne møtes i hjemmene, er lovsangen og bønnene mange steder helt stille, av frykt for at
naboene kan høre det, og angi dem. De synger lydløst.

Prøv det samme når dere samles. Syng hviskende elller uten lyd.
Visste du at Amazing Grace er den sangen som synges mest blant kristne i Nord-Korea? Tenk på dem i
deres hjerter, og syng denne sangen stille, når dere møtes til Søndag for forfulgte.
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Be som den skjulte kirke
I undergrunns/huskirker rundt om i verden ber kristne med hviskende stemmer for å unngå å bli hørt.
For å ikke vekke oppsikt, møtes noen kristne for å be, på offentlige steder som kaféer og restauranter.
Men de har øynene åpne slik at det ser ut som om de fører en normal samtale med hverandre.

Be for de forfulgte kristne ved å be på denne måten, se ut som dere fører en samtale med hverandre.

Be for dem som forfølger
Bibelen snakker om at vi skal be for dem som forfølger oss. Dette er et viktig fokus for den forfulgte
kirken.

Be for kirkens fiender. Dere velger selv hvem dere vil fokusere på, det kan være myndighetene i et land,
eller opprørsgrupper som IS og Boko Haram. Se gjerne World Watch List på www.opendoors.no for å
hente mer informasjon.

Ta en hemmelig «kirke-selfie»
I Somalia kan det å følge Jesus koste alt. Den eneste trygge, anonyme måten disse troende kunne finne
for å vise at de var sammen, var å ta bilde av skoene ved døren (Se bilde).

Tre inn i deres sko ved å ta av dere skoene.

Ta en ”secretchurchselfie" av skoene og del på sosiale medier. Merk bildet med Open Doors Norge
(Facebook) som en påminnelse om hvor risikabelt det kan være å gå til kirke mange steder.

Tid til refleksjon
Vi vil oppmuntre dere til å avslutte den hemmelige samlingen ved å gi deltakerne en mulighet til å dele
det de har opplevd og hvordan de føler seg.

Snakk om spørsmål som:

Har denne opplevelsen gitt deg innsikt i hvordan de forfulgte kristne lever? Har Gud talt til deg i løpet av
samlingen?

Takk for at dere tok dere tid til å identifisere dere med, og å lære av, den forfulgte kirke. Vi ber om at
denne tiden med refleksjon, der dere dere ser og kjenner på forholdene til dem som tror og tilber der
hvor troen koster mest, må være til velsignelse for dere!
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