RESSURS FOR

HVA OM?
RESSURS FOR

MÅL: Å hjelpe ungdomsgrupper til å bruke World Watch List, lære dem
mer om forfølgelse som en global utfordring og vise dem at deres
bønner er viktige.

1. INTROAKTIVITET:
Du trenger: Penn og papir
Før samlingen begynner, tegn et bilde av noe - en hund, lyspære, planet,
hva du vil. Ikke fullfør bildet. Vis det uferdige bildet til gruppen din og
be dem kopiere det. Gi dem noen minutter på å fullføre bildet, mens du
gjør ferdig ditt. Når du er ferdig, be alle om å vise bildene sine og be dem
forklare hva de har tegnet. Hvor vanskelig synes de utfordringen var?
Endte de med det samme bildet som deg? Hadde det vært lettere å se
hele bildet?
Forklar: På denne samlingen skal vi lære mer om kristne som lever
under forfølgelse og som opplever begrensinger når det gjelder å
kunne uttrykke sin tro. I Norge kan vi leve ut vår tro som kristne i
frihet, men i dag skal vi se litt på det globale bildet.
Spør:
Les gjennom listen under. Hva tenker en om prisen mange kristne må
betale for troen på Jesus. Er dette rettferdig? Hvorfor? Hvorfor ikke?
• Hva om troen på Jesus førte til at du havnet i fengsel? Hva om spioner
fulgte etter deg? Hva om kirken din måtte møtes i det skjulte? Hva om
familien din kastet deg ut av hjemmet på grunn av troen din? Hva om
det å eie en bibel var ulovlig? Hva om troen førte til at du ble mobbet?
Hva om det å være kristen betydde at en ble utsatt for vold, eller stod i
fare for å bli drept?
Forklar: Disse spørsmålet gir et bilde av hvordan mer enn 340
millioner kristne rundt om i verden har det. En av åtte kristne blir
forfulgt. Det betyr at valget om å følge Jesus kan føre til at en blir
banket opp, arrestert, kastet ut hjemmefra, mister jobben eller
utdanningsmuligheter, blir fengslet eller drept. De velger å følge Jesus
fordi de mener det er verdt det.
Hva om du velger å følge Jesus, til tross for at det koster?
Under resten av samlingen skal vi se litt nærmere på et av disse 'Hva
om' spørsmålene...
2. HVA OM KIRKEN DIN MÅTTE MØTES I DET SKJULTE...
World Watch List-kartet: Be ungdommene finne Colombia på kartet
sitt og se hvor på World Watch List 2021 landet ligger (30).
Se: Se filmen om Timóteo: https://vimeo.com/504287700

Har du brukt elementer fra dette opplegget?
Gi oss gjerne en tilbakemelding.
norway@od.org
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Før du begynner
Bestill Åpne Dørers World Watch List-kart 2021 for ungdom til alle i
gruppen din. Del dem ut før eller ved starten av samlingen. Du kan
bestille den gratis på:
Send mail til norway@od.org

Forklar: I Colombia blir kristne ofte forfulgt av narkotiakarteller som
kontrollerer hele områder. Det er lite beskyttelse for kristne som står
opp mot dem. Alle som står i mot deres trussler og som ikke støtter
de ulovelige aktivitetene deres, eller som prøver å hindre andre å bli
involvert i narkotrafikken, blir et mål.
Spør:
• Hva tror du er de største utfordringene kristne som lever her
opplever?
• Hva tenker du om å skulle stå opp for det du tror på, når det medfører
fare for vold og avvisning?
Pastorer og familiene deres blir presset til å betale bestikkelser til
kartellene. Kirker som hjelper mennesker å bli fri fra narkotika og de
kriminelle gjengene, kan møte trusler og vold. Andre avsidesliggende
lokalsamfunn truer og avviser kristne fordi de ser på kristen tro som
en trussel mot deres tradisjonelle tro og livssyn.
En måte kristne møter truslene på er å flykte til avsidesliggende
steder for å ha felleskap og be sammen i skjul.
Se: Del denne videoen av Colombiske kristne som tilber Gud i det
skjulte: https://vimeo.com/545399332
Aktivitet: Fortell ungdommene at dette er siste gang de kan møtes
som normalt. Gi dem utfordringen om å lage en plan for å møtes i all
hemmelighet.
De trenger:
• Et møtested, et tidspunkt, en måte å kommunisere på (kanskje et
enkelt kodespråk de kan finne på. For eksempel å plassere ut et objekt
som kan representere hvor og når møtet er), en fluktplan dersom de
oppdager at noen kommer for å raide møtet (hvor skal de møtes igjen).
Gi gruppen 60 sekunder å memorere planen. For sikkerhetsskyld mvå
de ødelegge notatene de har laget. De vil ikke at spioner skal avsløre
planen deres! Test ungdommene på planen deres. Hvor mange husker
den? Hvor mange ville blitt tatt?
BIBEL: MØTE I DET SKJULTE
I Første samuelsbok måtte David og Jonathan kommunisere i det skjulte
fordi Saul (Jonathans far) var sjalu på at David var utvalgt av Gud til å
bli den neste kongen. Saul ville drepe David, men Jonathan og David var
bestevenner. Jonathan elsket David som en bror, som familie.
Les: Be en ungdom lese Første samuelsbok 20:19-22 (dersom de
ønsker å vite hva som skjedde videre, kan du oppfordre dem til å lese
resten av kapittelet senere).

Leter du etter flere ressurser til bruk i
ungdomsgruppen? Besøk:
opendoors.no/ungdom
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Forklar: David og Jonathan måtte møtes i det skjulte på grunn av
trusler fra Saul, på samme måte som kristne i Colombia må skjule seg
fra narkotikakarteller. David og Jonathans plan var ganske forseggjort
med piler og en stor stein. Sannsynligvis er deres nye plan for å
kommunisere sammen ganske annerledes. For David og Jonathan var
det verdt det. De forble gode venner og David overlevde.

toalettet i fengselet - det eneste stedet hvor fengselvaktene ikke kom
fordi det var så skittent og luktet så vondt. Hae Woo og noen få andre
hadde noen korte møtepunkt for å dele bibelvers, viske lovsanger og
be sammen. På samme måte som Hae Woo, stå i de små toalettbåsene
sammen med en eller to andre. Bruk World Watch List-kartet til å be
for fem av de ti landene som ligger øverst på listen. Du finner fakta om
landene på kartet.

BIBEL: ÉN KIRKE, ÉN FAMILIE
Les: Be en ungdom lese Første korinterne 12:12-27.
Spør:
• I vers 27 skriver Paulus: “Dere er Kristi kropp, og hver av dere et lem
på ham.” Hva tenker dere om å være en del av Jesu kropp, av Guds
familie?
Bruk tid med gruppen til å snakke om hvordan alle har ulike gaver
og noe verdifult å tilføre Guds familie. Dere kan bruke tid på å navngi
gavene som hver enkelt tilfører gruppen. Forklar at det ville vært en
svakere kirke, ikke sterkere, dersom noen manglet.
Forklar: Idéen om at vi er én kropp, én familie, betyr ikke bare at
vi er koblet sammen med dem som går i kirken vår på søndager.
Denne familien går utover våre landegrenser, og inkluderer millioner
av kristne som opplever restriksjoner, trusler og press bare fordi
de elsker Jesus. Når de lider, lider vi sammen med dem (Første
Korinterne 12:26).
Spør:
• Hvor mange kristne lever under høy grad av forfølgelse?
Svar: 1 av 8 kristne i verden eller 340 millioner
Få gruppen til å gjøre noen raske reknestykker:
• Hvor mange er det i din lokale menighet?
• Dersom 1 av 8 blir forfulgt, hvor mange ville det vært?
• Dersom noen i din menighet hadde opplevd angrep eller stod i fare
for å bli arrestert eller jaget fra hjemmet sitt, hva ville dere gjort som
menighet for å støtte dem?
• Kan dere komme opp med en praktisk plan for hjelpe dem? For eksempel,
hvor kunne de bodd, hvordan skaffe dem mat, hvem kunne hjulpet dem i
møte med politiet, hvem kunne trøstet dem, hvem kunne bedt for dem?
Overfør dette til din globale kristne familie:
• Hvor mye av planen for å støtte din lokale menighet kan du overføre til
din globale kristne familie som opplever forfølgelse?
Hva med deg? Etter alt du har hørt, hva tenker du om dette:
• Hva om du fortsatt velger å følge Jesus, selv om det koster?
• Tror du at du fremdeles ville fulgt Jesus dersom du bodde på et sted
hvor du ville møtt forfølgelse?
BØNN:
Før samlingen, bruk maskeringstape for å markere opp rektangler
på omtrent 85 cm x 150 cm på gulvet (gjennomsnittsstørrelsen på en
toalettbås). Du trenger en rektangel for hver tredje person.
Forklar: I Nord-Korea kan kristne havne i fengsel bare fordi tror
på Jesus. En kvinne, Hae Woo, startet en liten undergrunnskirke på

Har du brukt elementer fra dette opplegget?
Gi oss gjerne en tilbakemelding.
norway@od.org

Se: Nord-Korea: Åpne Dørers feltarbeider Peter
https://vimeo.com/544887419
Spør:
Nord-Korea er det farligste landet i verden for kristne. Hvilke av de
følgende påstandene tror du er rett?
• På skolene lærer de språk, matte og å spionere på foreldrene sine. Å
gjenkjenne en bibel er en viktig ferdighet.
• De som blir oppdaget med en bibel blir sendt, sammen med hele
familien sin, til fengsel og aldri sett igjen.
• I Nord-Korea er det flere bibler nedgravd i jorden, enn det er i
bokhyller.
Forklar: Alle disse påstandene er sanne og viser hvorfor NordKorea har vært det farligste landet for kristne i over tjue år. I videoen
forteller Peter om nordkoreanske kristne. Han sier: “Akkurat nå går
de gjennom trengsler og smerte, men de stoler fortsatt på Gud og ber til
Ham ... Vi må be for disse troende. Dine bønner styrker dem til å fortsette
å tilbe Gud i dette landet.”
Våre bønner kan gjøre en forskjell for kristne over hele verden. Åpne
Dørers grunnlegger, Broder Andreas, sa en gang: “Dersom vi fullt ut
hadde forstått bønnens kraft, ville vi vært på knærne dag og natt og bedt
Gud om å snu verden opp ned." Gud hører våre bønner og kan utrette
mer en vi noen gang kan forstå.
La oss be for vår familie som står overfor vold, sult, trusler,
utestengelse og fengsel fordi de tror på Jesus. La oss rope til Gud, og be
om at Han skal styrke troen deres selv når det betyr at de mister alt.
Bruk denne bønnen til å avslutte bønnestunden:
Far i himmelen, vi takker Deg for kristne over hele verden, vår familie. Vi
ber for vår bror Timóteo i Colombia og Peter som jobber sammen med
nordkoreanske kristne i Kina. Vi ber for våre søsken som risikerer alt for
å følge Deg. Styrk dem, beskytt dem når de møtes i det skjulte, og gi dem
mot til å dele troen sin med andre. Amen.
AVSLUTNING: BØNN GJENNOM HELE ÅRET
Få ungdommene til å se på kartet og markere landene dere har snakket
om. Forklar at vi kan være med på å forandre verden ved å bruke kartet
som et bønnekart. Det er 50 land på kartet. Det er nesten et land per
uke i et helt år. Hva med å bestemme seg for å be for et land hver uke i
et år. En kan legge til bibelvers og bønner, og klistre på klistremerkene
etterhvert som en ber. Dere kan gjøre det sammen i gruppen eller hver
for dere.
Følg med på Åpne Dørers nettside, facebook-side og instagram for å
holde deg oppdatert på situasjonen til dine forfulgte søsken.

Leter du etter flere ressurser til å
ufordre ungdomsgruppen? Besøk:
opendoors.no/ungdom

