SECRET CHURCH

Barn och familjer
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Secret Church är en interaktiv resurs som är laddad
med aktiviteter att använda i hemmet. Den är ett
bra sätt att introducera barn för den underjordiska
kyrkan, och till att uppmuntra dem att be för
hemligt kristna.
s Interaktiva aktiviteter för familjer som utförs i hemmet.
s Hjälper barn att engagera sig och be för dem som är
kristna i hemlighet.
Utmanas att:
s bygga en säker mötesplats och hitta gömställen för din bibel.
s gömma allt som visar att du är en kristen.
s läsa en bibelberättelse så hemligt att den inte nämner Jesus
…och fler utmaningar.
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Secret Church
- En resurs för barn och familjer
Ssch! Berätta inte för någon, men i en del länder finns det HEMLIGT kristna.
De gömmer sina biblar och möts i små grupper i hemlighet så att de inte ska
hamna i svårigheter.
Hur skulle det vara om du var tvungen att vara kristen i hemlighet?
Hur hemlig skulle du kunna vara?
Så här kan ni kan läsa bibeln, lovsjunga Gud och be på
den underjordiska kyrkans sätt:

För att hjälpa dig att förbereda…
För att ge dig lite bakgrund till aktiviteterna kan dessa filmer och berättelser
vara till hjälp.
s Föräldrar i Nordkorea berättar inte för sina barn att de är kristna eftersom de kan berätta
det vidare. Barnen kan trots det bli involverade som vakter vid en underjordisk gudstjänst
utan att de är medvetna vad det handlar om. Se filmen ”Kan du bevara en hemlighet” (lämplig
för yngre barn) som skildrar de utmaningar som barn i Nordkorea ställs inför. Läs varför det
inte finns några kristna barn i Nordkorea.
s Många kristna i världen tvingas att fira gudstjänst på andra sätt än vi är vana vid. I
Nordafrika träffas de kristna på Café, läser Bibeln ur sina mobiler och ber som om de har ett
vanligt samtal, dvs utan att knäppa händerna eller blunda. Läs om hur Daniel firar gudstjänst
(lämplig för äldre barn).
s I Östafrika bor 17-årige Yusuf. Han tror på Jesus i hemlighet, eftersom det är omöjligt
för honom att leva ut sin tro där han är. Men han drömmer om att en dag kunna vara en
ambassadör för Kristus bland sina somaliska vänner. Läs hela Yusufs vittnesbörd här.
s Det finns många barn som mister en förälder eller vars föräldrar fängslas för att de är
kristna. Se filmen om barnen Daniela och Sebastian i Colombia. De förlorade sin pappa som
var pastor och ville nå ut med Jesu kärlek i ett område med stor kriminalitet.
Det finns många fler barnresurser på vår hemsida www.open-doors.se/resurser-barn
Surfa in och se! *namnen har ändrats av säkerhetsskäl.
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Secret Church
0.1 Göm allting som pekar på att
du är kristen
Se dig omkring i ditt hem. Kan du se och hitta alla de saker som
är tecken på att du är kristen? Kanske finns det böcker, bilder,
smycken, musik eller kort som avslöjar dig? Om du hittar sådana
saker, så göm dem. De är bevis mot dig.

0.2 Skapa en hemlig plats att mötas på
Gör en säker plats för din hemliga kyrka. Du kan göra en grotta genom att använda:
s några gamla lakan eller filtar som hängs över en tvättställning eller ett par stolar.
s ett tält i trädgården
s ett skjul, en redskapsbod eller liknande
s ett större skåp eller garderob
s soffan
s ett bord
s ett litet rum med fördragna gardinerna (använd en ficklampa för att kunna läsa).

0.3 Tillverka ett gömställe för din Bibel
I en del länder måste man gömma sina biblar.
Kan du tillverka ett hemligt gömställe? Du kan testa att:
s dekorera en skokartong och maskera den som en stor bok, en
kudde eller något annat.
s skapa en ”falsk botten” till en låda – när du öppnar lådan ser
det ut som att den är tom, men när du lyfter upp botten döljer den
dina hemliga saker!
s använda en tom matförpackning, exempelvis en kakburk.
s en stor sko, exempelvis en stövel som gömställe.
s om ditt gömställe är utomhus, kan du gräva ett hål och begrava
dina saker (lägg dem i en vattentät förpackning först).
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0.4 Tänk ut en stig till din hemliga mötesplats
Du har tillverkat din hemliga mötesplats.
Men hur ska andra kristna kunna hitta dit?
Tänk ut några ledtrådar och skapa en hemlig stig runt ditt hus, genom
att använda koder, som leder till en plats där du kan möta din familj.
Symbolen av en fisk (Ichtus-fisken) användes av hemliga kristna för
2000 år sedan. Varför inte använda den?
När du är klar, sänd ett meddelande till din familj, där du inbjuder
dem att följa stigen. Om ni är tillräckligt många deltagare kan du
också utse någon att vara spion eller hemlig polis. Utmana din familj
att följa stigen utan att bli upptäckta och tillfångatagna.
Det kan bli som en kurragömma. Är ni inte så många kan du placera
ett mjukisdjur eller leksak på vakt utanför den hemliga mötesplatsen.

0.5 Läs en berättelse så hemligt
att ni inte nämner
När ni alla är samlade i tystnad på det hemliga stället, be en bön av tacksamhet och be om Guds beskydd som hemligt kristna gör.
Nu är det dags att läsa Bibeln. Men på platser som Nordkorea är det för farligt att nämna Jesus eller
Gud, så kristna måste tala med kodspråk till varandra om Honom. Bibelberättelsen från
Johannesevangeliet 20:19-23 har blivit omskriven för att dölja vem den handlar om.

Här är koden för att förstå texten:
s Den Ende – Jesus
s Vänner – Jesu lärjungar
s Ledare – Herren
s Far – Gud
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Den Ende visar sig för sina vänner
På kvällen samma dag, den första veckodagen, var vännerna samlade bakom låsta dörrar av
rädsla för judarna. Då kom den Ende och stod mitt ibland dem och sade: ”Frid vare med er!” När
han hade sagt detta visade han dem sina händer och sin sida. Och vännerna blev glada när de
såg sin ledare.
Den Ende sade än en gång till dem: ”Frid vare med er! Som Far har sänt mig sänder jag er.”
Sedan han sagt detta, andades han på dem och sade: ”Ta emot den Faderns Ande! Om ni förlåter
någon hans synder så är de förlåtna, och om ni binder någon i hans synder så är han bunden.”
Tomas, en av de tolv, han som kallades Tvillingen, hade inte varit med de andra när den Ende
kom. De andra vännerna sade nu till honom: ”Vi har sett Ledaren!” Man han svarade dem: ”Om
jag inte får se spikhålen i hans händer och sticka mitt finger i spikhålen och min hand i hans
sida, så kan jag inte tro.”
Åtta dagar senare var hans vänner samlade igen där inne, och nu var Tomas med dem. Då kom den
Ende, medan dörrarna var låsta, och stod mitt ibland dem och sade: ”Frid vare med er!” Sedan sade
han till Tomas: ”Kom med ditt finger och se mina händer, kom med din hand och stick den i min
sida. Och tvivla inte, utan tro!” Tomas svarade honom: ”Min Ledare och min Far!” Den Ende sade till
honom: ”Du tror därför att du har sett mig. Saliga är de som inte har sett men ändå tror.”
Många andra tecken som inte är nerskrivna i denna bok gjorde den Ende för sina vänner. Men
dessa har blivit nerskrivna för att ni ska tro att den Ende är den specielle, utvalde Faderns Son,
och för att ni genom tron ska ha liv i hans namn.

0.6 Sjung lovsång med viskningar
Efter att ha uppstått från döden, kunde Jesus gå in genom låsta rum.
Han uppenbarar sig ofta för människor i Mellanöstern genom drömmar
och visioner. Likt Kyana i Iran gensvarar de på Hans kärlek – och väljer att
följa Honom.
Vi sjunger lovsånger i kyrkan. Men för hemligt kristna får inte sången
höras. Så när de sjunger sånger, sjunger de med viskningar.
Kan du viska lovsång som många hemligt kristna gör? De hemligt kristna
kanske inte kan så många kristna sånger eftersom de inte haft möjlighet att
lära sig dem.
s Kan du minnas den första kristna sången du lärde dig?
s Föreställ dig att du bara har tillåtelse att sjunga en lovsång,
vilken skulle du välja, och varför den?
s Många kristna sånger är baserade på delar av Bibeln.
Kan du komma på någon?
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0.7 Lär dig en bibelvers utantill
och göm den i din strumpa
Kristna fångar värderar även de minsta delarna av bibeln och
gömmer ibland verser skrivna på små pappersbitar.
s Blanda om orden i en bibelvers och sätt sedan ihop dem i rätt ordning igen.
s Testa dig själv för att se om du kan versen, genom att ta bort några av orden.
s Skriv ner en vers på ett toapappersark, likt Gideon från Eritrea. Göm den sedan i din strumpa.

0.8 Be Gud att hjälpa dig med något
du behöver – och be även för andra
Kristna i Kina börjar ofta sina samlingar med att fråga varandra om sina
problem och dela berättelser om hur Gud arbetar i deras liv. Här är några olika
sätt som ni kan be på:
s Ta av skorna – tacka Gud att han genom sin Ande är med dig/er just nu. Be att
kristna som möts i hemlighet ska veta och känna Guds närhet.
s Böj knä – be om beskydd för kristna som lever på platser där det är farligt
om de blir avslöjade som kristna. Be att Gud ska trösta och styrka dem när de
känner sig rädda.
s Stå – be för kristna som står helt ensamma och upplever
det svårt att fortsätta följa Jesus. Be att Gud ska stärka dem och omsluta
dem på oväntade sätt.
s Armar uträckta – be att fler människor lär känna Jesus.
Be att Gud ska göra kristna frimodiga att dela sin tro.

0.9 Hemlig måltid
Över hela världen kommer kristna ihåg Jesu död genom att dela bröd och vin. Hemligt kristna gör
det också, men de kanske använder kakor och juice eller kex och honung, istället för bröd och vin.
Alternativt använder de vindruvor eller apelsinklyftor – där skalet representerar Kristi kropp och
insidan, köttet, representerar Hans blod.
s Se på bilder i en illustrerad bibel för att påminna dig om lärjungarnas
sista måltid med Jesus.
s När ni har firat måltiden, be tyst Herrens bön (Vår Fader) och lämna
ert hemliga ställe en efter en – ni vill inte bli tillfångatagna.
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1.0 När allt är över...
Var vi än befinner oss, är du som kristen en del av en större familj – en gemenskap – både med
Gud men också med andra. Ofta upplever hemligt kristna det svårt att ha en regelbunden kristen
gemenskap. Att möta andra kristna kan vara både ovanligt och farligt.
s Vem uppmuntrar dig att växa närmare
Gud? Kanske du kan göra ett Tack-kort, där
du berättar för dem hur de uppmuntrar
dig. Alternativt kan du göra/rita/skriva/
fotografera någonting som representerar din
Secret Church-upplevelse och dela det med
vänner.
s Till höger finns en bild på skor till hemligt
kristna, utanför deras underjordiska kyrka.
Kanske vill du ta ett kort på era skor utanför
er hemliga mötesplats och dela det som
#kristenihemlighet.

Medan vi vet att nedstängningen av vårt samhälle i Sverige är tillfälligt, så är isolering, rädsla, brist
och utestängning för många förföljda kristna normalt. Som global familj behöver vi fortsätta att be för
och stödja dem. Om du och din familj skulle vilja samla in pengar till förföljda kristna, besök då vår
hemsida för mer information: www.open-doors.se
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