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Föreställ dig en stad...
En östafrikansk stad. Varm,
dammig, livlig och bullrig.

Föreställ dig en byggnad. Ett hus. Inget märkvärdigt, inte mycket att se på.

Ni kan inte ses så ofta, och inte särskilt
länge. I dag har en ny kristen person anslutit sig till ert nätverk. Ni tar varandras
namn och telefonnummer. Men ni måste
memorera allt. Inget skrivs ned. Inga bevis får finnas att ni skulle känna varandra,
ifall en av er skulle tas tillfånga.
Mötet närmar sig sitt slut. För att inte
väcka misstankar lämnar alla mötet som
de kom – i tur och ordning, en och en.

Föreställ dig folk som går upp till det
huset, män och kvinnor. De kommer i
intervall, en och en.
Gå närmare. Föreställ dig en dörr. Knacka
på den. Den öppnas på glänt. Ett misstänksamt ansikte granskar dig. En nick av
igenkännande, du får stiga in.
Föreställ dig ett rum. Det är svalt och
mörkt. Fönstren är täckta. Ljudet från
gatan utanför verkar avlägset. De finns
andra runt omkring dig. Du sätter dig på
golvet. Ledaren tittar sig omkring. När
alla har satt sig tar han fram ett papper,
vecklar ut det och börjar läsa. Det är ett
meddelande från den underjordiska
rörelsens ledare. Ni diskuterar innehållet. Några delar bibelverser från minnet
(även om somliga av gruppens medlemmar äger sin egen bibel, vågar ingen ta
den med sig. Att bli påkommen med en
bibel innebär en säker död).
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Föreställ dig att följa Jesus på en sådan
plats. Denna plats finns på riktigt. Staden
är Mogadishu, Somalias huvudstad.
Detta är verkligheten för de kristna i den
växande underjordiska kyrkan i Somalia.
En av dem är Nishan.* När han berättade
för sin familj att han hade blivit en Jesu
efterföljare, låste de in honom i ett mörkt
rum i 13 dagar utan någon mat. Hans
syster gav honom mat i hemlighet. Till
slut övertalades hans pappa, av mamman, att tala med honom.
Nu går Nishan till moskén som alla andra.
Men i hemlighet, i sitt hjärta, ber han till
‘Isa al Masih’ – arabiska för ’Jesus Kristus’.
Han känner till 16 andra hemligt kristna,
som går till moskén och som kallar sig
efterföljare av ‘Isa al Masih’. Så ofta han
får tillfälle förenas han med de andra när
de - en och en - tar sig till den hemliga
mötesplatsen i det oansenliga huset…

*Namnen är ändrade av säkerhetsskäl

Vakna upp

TILL EXTREM FÖRFÖLJELSE
Föreställ dig att klockan är fem på morgonen. Du ligger
och sover som allra bäst.
Plötsligt väcks du av din mobiltelefon. Det är ett inkommande SMS. Meddelandet är inte långt – det anger bara en
tidpunkt och en plats. Men du vet vad det betyder.
Du går snabbt upp, klär på dig och lämnar huset. Dagen börjar gry medan du färdas mot platsen som angavs i meddelandet. Väl framme ser du symbolen. Ett tecken ritad med krita
vid en dörröppning. Här är platsen.
Där inne är det dunkelt. Stearinljus på bordet och fönstren
täckta med filtar och lakan.
I det stearinupplysta rummet ser du att du inte är ensam.
Andra har också tagit sig till platsen. Klockan närmar sig den
angivna tidpunkten. Det blir tyst. En röst hörs…
“Tack för att ni kom. Välkomna till den underjordiska kyrkan!”

Genom Secret Church får du uppleva
en interaktiv gudstjänst som berör och
som kommer att hjälpa dig att ta dig
djupare in i den förföljda kyrkans värld.
Det är en inspirerande introduktion till
den vardag som förföljda kristna ställs
inför och kan användas av grupper med
både ungdomar och vuxna. Oavsett din
kristna gemenskap, om det är en kyrkogemenskap, ungdomsgrupp, hemgrupp,
bibelstudiegrupp eller annat, så kommer
materialet i Secret Church få dig att vakna
för förföljelsens realitet.
Och när vi säger ”vakna” så menar vi det

bokstavligen! Vi föreslår nämligen att ni
träffas i gryningen på en hemlig plats,
precis som så många trossyskon runt
om i världen tvingas till. Anledningen är
att upplevelsen ska bli så autentisk som
möjligt.
Ni kan så klart träffas när som helst. Men
verkligheten för miljoner kristna är att
de, för att kunna mötas i säkerhet, måste
hålla sig dolda. De stiger därför upp tidigt
och träffas på hemliga platser.
Vad kan vi lära oss om vår tro om vi, om
så bara en gång, gjorde samma sak?
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DEL ETT

Hur arrangerar man en Secret Church?
Förberedelser
1. VÄLJ DAG OCH TID. Ni kan bestämma er för vilken tid ni vill, men bäst är
att välja en tid i gryningen eller mitt i
natten. Då blir det en riktig utmaning
och ni ger alla som kommer möjlighet
att leva sig in i hur det är att tvingas
vara kristen i hemlighet.
“Vi träffas mitt i natten, från midnatt fram
till kl. 2. Vi gör det av säkerhetsskäl, men
också då de flesta av oss jobbar dagtid.”
Pasha, hemligt kristen iranier

2. BESTÄM PLATS. Välj en oväntad
plats. Gärna något som ligger avskilt.
Var kreativa. Fira gudstjänst i hemlighet i ett stall, på en åker eller i en skog.
Kanske en källarlokal eller en nedlagd
affärslokal? I vilket fall som helst: välj en
plats som ingen lägger märke till.

Tips och idéer på lämpliga
platser finns på sid. 6
“Jag brukade stämma träff med en annan
kvinna högt uppe i bergen. Vid ett tillfälle
dök det plötsligt upp en ung man bakom
oss, när vi sjöng. Vi gav honom lite mat
och lite att dricka och sedan gick han. På
vägen tillbaka bad vi att han inte skulle
rapportera oss och vårt möte. Tack och lov
så gjorde han inte det.”
Hea Woo, kristen nordkorean som
tillbringat flera år i arbetsläger på grund
av sin tro

3. SPRID RYKTET. Tala om för andra vad
som är på gång. Försök att få andra att
bli intresserade av mötet. Berätta när
det är, men inte var. I det här materialet
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finns affischer för att hjälpa er att göra
reklam för mötet. Mer material och idéer för att väcka folks intresse finns på
www.open-doors.se/secretchurch.
4. SKAPA ETT HEMLIGT NÄTVERK.
Eftersom ingen vet var mötet kommer att
äga rum måste ni bestämma på vilket sätt
ni informerar varandra. Ni kan till exempel
göra det via e-post eller genom att skicka
sms (på många platser runt om i världen
kan kristna inte annonsera sina möten
och gudstjänster offentligt. Istället får
de använda mobiltelefoner eller djungeltelegrafen). Det viktiga är att ni har ett
system som är tydligt för alla. Till exempel
att en person meddelar samtliga eller att
A berättar för B som berättar för C som
berättar för ... och så vidare. Det kan även
vara bra att skicka ut en påminnelse om
mötet när tidpunkten närmar sig.
5. FÖRBERED GUDSTJÄNSTEN. Bestäm
er för hur gudstjänsten ska utformas
och vilka idéer som ni vill använda.

Tips och idéer till gudstjänsten finns på sid. 8-13
6. STÄLL IORDNING PLATSEN. Äntligen har det blivit dags för att göra i
ordning platsen ni valt. Ni kan använda
lakan att täcka för fönstren eller kanske
en hemlig skylt på dörren?

Tips och idéer på hur man
ställer iordning platsen finns
på sid. 7

7. VÄCK NÄTVERKET! Skicka ett sms,
maila eller ring där du talar om var ni
ska träffas. Om ni har mötet i gryningen
kan du skicka ett meddelande samma
morgon för att väcka dem! Annars kan
ni maila varandra kvällen innan. Berätta
vart de ska bege sig och vad de ska hålla
utkik efter. Du kan till exempel tala om
för dem till vilken gata de ska gå och vilken skylt eller kännetecken de ska leta
efter för att hitta själva mötesplatsen…

Efter samlingen
10. HÅLL DET INTE HEMLIGT! Efter
mötet kan ni känna er helt fria att avslöja
hemligheten. Berätta för alla vad ni varit
med om. Tweeta, lägg ut det på YouTube eller instagram, skriv om mötet på
Facebook. Sprid bilder från era övervakningskameror (se sid. 7). Hur upplevde ni
det? Vad sa Gud till er? Vi kan stödja den
underjordiska kyrkan genom att berätta
att den finns!

På mötesdagen
8. TILLBE I HEMLIGHET. Be tillsammans.
Tänk på att sjunga lovsång i ett dämpat
tonläge. Lär er bibelverser utantill, fira
nattvard eller dela en enkel kärleksmåltid med frukt och honung. Så firar
många av världens förföljda kristna sina
gudstjänster för att inte bli upptäckta.
9. IDENTIFIERA ER MED DEN UNDERJORDISKA KYRKAN. I slutet av mötet
får varje deltagare ett Secret Church-IDkort. Detta kommer att hjälpa dem att
identifiera sig med den underjordiska
kyrkan i världen och utmana dem till
fortsatt engagemang. I materialet finns
det också förslag på hur er grupp/församling även fortsättningsvis kan stötta
de hemligt kristna runt om i världen.
ID-kort. För att beställa ID-kort kan du
höra av dig till Open Doors och berätta
hur många kort du behöver.

Kontaktuppgifter för att
beställa finns på sid.14

Tidiga morgnar
är inget för dig?
Då kan ni ha ert Secret Church-möte
en annan tid och på en helt annan
plats. Det är helt upp till er själva hur
hemligt ni vill att det ska vara! Det
finns två affischer att välja mellan: En
som ger all information om mötet
och en annan som bara ger plats för
ett kontaktnamn.
Men oavsett var, när och hur ni möts
för ert Secret Church-möte, så är vår
önskan att ni försöker göra upplevelsen så autentisk som möjligt.
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DEL TVÅ

Var träffas man till en Secret Church?
Hemligt kristna runt om i världen samlas på alla möjliga platser.
Inomhus. De flesta medlemmarna i underjordiska kyrkor träffas i hemmen. Men vi har
hört talas om kristna som möts på halvfärdiga byggarbetsplatser. En del möts i restauranger där de låtsas att de helt enkelt äter en vanlig måltid.
Utomhus. I Nordkorea träffas kristna bland annat på åkrar eller uppe i bergen. De letar
upp platser där de kan gömma sig undan förtrycket och den strikta övervakningen. I ett
land i Sydostasien låtsades deltagarna att de hade picknick och använde sig av ett närbeläget vattenfall för att genomföra ett improviserat dop!

Att välja mötesplats
Två olika valmöjligheter:
• Omvandla er ordinarie mötesplats för att ge den känslan av att vara en underjordisk kyrka.
• Välj en helt annan mötesplats än er ordinarie för denna Secret Church-samling.
Några förslag på tänkbara platser:
•
•
•
•
•

i ett stall eller på en bondgård
på en åker
i skogen
i en nedlagd affär
i ett garage eller förråd

•
•
•
•
•

i en källarvåning eller en matkällare
på en vind
i ett skjul
på ett café
i ett halvfärdigt hus

Se till att platsen ni träffas på är säker och att ni har tillstånd att vara där. Vi vill att ni
ska få uppleva något av vardagen för den underjordiska kyrkan, men inte genom
att ni blir skadade eller arresterade.

Kyrkan stängd! Vill du skapa uppmärksamhet? Bind upp ett
avspärrningband framför kyrkporten. Sätt upp skyltar som säger att:
”KYRKAN ÄR STÄNGD - Polismyndigheten”. Sätt sedan upp diskreta
lappar för att vägleda Secret Church-besökarna. Du kan till exempel
leda dem vidare till en sidoingång eller till en helt annan byggnad.
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Förbered mötesplatsen
När själva mötesplatsen är klar är nästa
steg att göra den tillräckligt säker.
Vägled med en symbol
Sätt upp en skylt som visar att man är på
rätt plats. Du kan använda vilket tecken
du vill, men ett förslag är att använda
Open Doors logo! Ichthys-fisken är den
tidiga kyrkans första symbol.

Rita tecknet med krita eller fäst en skylt
i dörröppningen eller i närheten av platsen för ditt Secret Church möte.

Ni är övervakade
Många hemligt
kristna står under ständig bevakning. Har ni möjlighet kan ni låta
”en medlem från säkerhetspolisen”
filma eller fotografera er samling.
Efteråt kan ni använda denna film
till att inspirera andra. Om ni delar
materialet/intervjuerna med andra,
kommer kanske fler grupper att
hålla egna Secret Church-samlingar.

Sedan är det bara att sätta fart...
• Mörklägg fönstren. Dra ner gardinerna. Finns det inga gardiner kan
du sätta upp lakan eller filtar. Det
viktiga är att ingen kan se in.
• Använd stearinljus eller svag belysning. Grannarna ska inte kunna se
någonting.
• Ställ inte ut stolar. Låt besökarna
sitta på golvet.
• Om ni ska fira nattvard kan ni
använda ett litet bord eller en låda
som ett enkelt bord.

Akustisk
tillbedjan
Oavsett mötesplats
bör ni undvika att
använda några tekniska hjälpmedel. Även om mötesplatsen
är stor bör ni skippa högtalarna
och bara använda akustiska
instrument. Sjunger ni acapella
kan ni pröva det genom att bara
viska fram melodin. I den underjordiska kyrkan sjunger man tyst
för att inte bli avlöjad.
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DEL TRE

Vilka är ramarna för en Secret Church?
En Secret Church-sammankomst kan arrangeras på flera olika sätt. Varje samling
kommer att vara unik! Här följer dock några förslag på en yttre ram:

Övergripande ram för gudstjänsten
1. ÖPPNA DÖRRARNA
• Ha en dörrvakt. Varje besökare behöver kontrolleras. Kan personen släppas in?
• Se till att alla lämnar ifrån sig sina mobiltelefoner eller att de åtminstone är avstängda.
• Tala med låg röst. Vi vill inte att grannarna/kunderna/personalen ska höra något.
2. VÄLKOMMEN
Börja med en kort förklaring till vad som kommer att hända. Läs berättelsen från den
underjordiska kyrkan i Somalia (sid. 2). Vägled åhörarna in i berättelsen och hjälp dem
föreställa sig att de nu är i den underjordiska kyrkans värld.
3. GUDSTJÄNSTEN
Välj ut vilka idéer ni vill använda i gudstjänsten från förslagen på sid.10-13 i detta häfte.
Förslagen är samlade under kategorierna: BIBEL, LOVSÅNG och BÖN. Hur många aktiviteter ni väljer att inkludera avgör ni själva. Det styrs givetvis också av hur mycket tid
ni avsatt till er sammankomst. Ni behöver inte använda alla aktiviteterna och är förstås
fria att inkludera egna idéer utöver dem på listan. Vi rekommenderar dock att ni mot
slutet av samlingen delar ut bifogade ID-kort. Syftet med samlingen är ju trots allt att
identifiera sig med de förföljda!

Inomhus eller utomhus? Vissa aktiviteter är bäst lämpade att hålla
inomhus medan andra fungerar bättre utomhus. En del aktiviteter fungerar
både inne och ute. Vi har angett var aktiviteterna fungerar bäst. Men känn er
fria att skräddarsy förslagen utifrån era egna förutsättningar (se sid. 10-13).
Aktivitetsstationer Vissa aktiviter lämpar sig bäst i grupp medan andra fungerar bättre som bönestationer. Hur man reglerar detta beror
på de lokala omständigheterna. Enklast är att i förväg förbereda bönestationerna för den underjordiska kyrkan och låta folk gå från den ena stationen till
den andra i sin egen takt.
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4. REFLEKTION
Avsluta gudstjänsten med en kort reflektion över vardagen för de hemligt kristna eller
genom att samtala om hur besökarna upplevde själva samlingen. Har denna erfarenhet gett dem nya perspektiv i hur livet är för kristna som tvingas leva med sin tro i
hemlighet? Har Gud talat till dem? Vad kommer de att ta med sig från gudstjänsten?
Ett samtalsstöd och annat material finns tillgängligt på
www.open-doors.se/secretchurch

Secret Film
För det mesta saknar den hemliga kyrkan tillgång till videoutrustning. Men efter gudstjänsten kan ni ändå visa en
kort video om hemligt kristna i olika omständigheter. Du
hittar några filmklipp med vittnesbörd här:
www.open-doors.se/filmer-vittnesbord
5. IDENTIFIERING
Om ni kan, stöd våra förföljda trossyskon som lever under svåra förhållanden.
Överväg att ta upp en insamling. Besökarna kan lägga pengarna i kuvert som ni delar
ut. Eller så kanske ni vill stödja de hemligt kristna genom en regelbunden gåva via
autogiro. Kontakta oss så hjälper vi dig. Kom ihåg att de behöver vårt stöd.

Dela ut Secret Church ID-kort till alla efter gudstjänsten.
•

Dela ut Open Doors Secret Church ID-kort.

•

Använd en stämpeldyna och se till att alla gör ett tumavtryck i sina ID-kort.
Genom att göra detta indikerar deltagarna att de vill identifiera sig med sina
förföljda bröder och systrar och lovar att be för dem.

•

Kortet innehåller även några förslag
på hur man kan fördjupa sitt engagemang för den förföljda kyrkan.
Vi har inkluderat ID-kort i paketet. Ni
kan beställa fler via telefon, e-post eller
brev. Kontaktuppgifter för detta finns
på sid. 14.
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Vad innehåller en Secret Church?
Läs bibeln som den underjordiska kyrkan
1. MEMORERA BIBELN
[inomhus/utomhus]
I Afghanistan är det svårt och farligt att äga
en bibel, så de troende memorerar texterna.
I Vietnam hade en grupp kristna så stor
brist på biblar att de var tvungna att bevisa
hur mycket de verkligen behövde en genom
att lära sig Psalm 119 utantill - totalt 176
verser! Men det räckte ändå bara till att de
kom med på väntelistan.
•

Skriv ut några verser från bibeln och
låt deltagarna memorera en vers och
sedan skriva ner den ur minnet. När
de har gjort det…

2. TILLVERKA EN STRUMPBIBEL
[inomhus/utomhus]
Om en troende i Nordkorea ertappas med
en bibel innebär det att de fängslas och
förs till ett av landets många fasansfulla
arbetsläger. En del kristna har “strumpbiblar” - små biblar som de kan gömma i sina
strumpor.
•

De som har skrivit ner en memorerad
bibelvers eller kopierat ett längre
avsnitt för hand, får gömma text/texterna i sin egen strumpa.

3. ANVÄND KODSPRÅK
[inomhus/utomhus]
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I några muslimska länder har de kristna
förbjudits att använda ordet “Allah” om
Gud. I Nordkorea är det farligt att använda
ett flertal vanliga kristna uttryck.
•

Gruppera er två och två och berätta för
varandra hur ni blev kristna. Men följ
dessa regler när det gäller ert ordval:
Använd INTE

Använd ISTÄLLET

Jesus

Den utvalde

Gud

Vår Far/Pappa

Bibel/Skriften/
Guds Ord

Boken

Kyrkan

Familjen

Bön

Prata med Pappa

Samtala om hur lätt eller svårt ni tyckte
att det var. Hur skulle det vara att vara
kristen om det inte gick att använda
dessa vanliga ord?

Lovsjung som den underjordiska kyrkan
4. TYST LOVSÅNG
[inomhus/utomhus]
På många platser där de kristna träffas i
varandras hem lovsjunger de under tystnad
av rädsla för att deras grannar ska höra. Så
de “sjunger” utan att egentligen ge ifrån sig
några ljud.
•

Dela ut en lovsångstext. “Sjung” den
tillsammans, men så tyst som möjligt.

5. ”SPÄRRA IN” ER SJÄLVA
[inomhus/utomhus]

•

I Eritrea har hemligt kristna blivit fängslade
i överblivna lastcontainrar ute i öknen, där
temperaturen kan överstiga 40 grader.
Ändå fortsätter de att lovsjunga Gud.
•

Markera ett rektangulärt område på
golvet med hjälp av en bit rep eller
några stolar. Låt området vara lika
stort som en lastcontainer det vill
säga 2,5 m brett och antingen 6 m
eller 12 m långt. Samla hela gruppen
på den ytan. Sjung en psalm/lovsång
precis som de kristna i Eritrea.

6. NATTVARD
[inomhus/utomhus]
I Nordkorea kan de kristna bara fira nattvard en till två gånger om året på avlägsna
platser. Det finns sällan tillgång till bröd
eller vin, så de använder kakor eller frukt
tillsammans med juice. Några fängslade
kristna vietnameser berättar hur de delade
nattvarden genom att använda “mat och
honung som substitut för brödet och vinet”.

Fira nattvard med ovanliga inslag.
Använd till exempel kex och fruktjuice eller en kaka doppad i honung. Eller bryt och dela ut ett tunnbröd och
doppa det i olivolja. Tänk samtidigt
på dem som ständigt firar nattvard
under svåra förhållanden.

Be som den underjordiska
kyrkan
7. DOP
[inomhus/utomhus]
I en kyrka i Nordafrika döptes de kristna i ett
badrum. En annan gång i en damm. Ibland
används en uppblåsbar bassäng för detta
speciella tillfälle.
•

Fyll en uppblåsbar bassäng med
vatten. Eller, om ni är hemma hos
någon, fyll badkaret med vatten. Låt
sedan var och en, i tur och ordning,
ta av sig skor och strumpor och stiga
ned i vattnet. Låt personen stå där en
stund och be för dem som med stort
mod tagit detta farliga steg i tron.
Kom ihåg handdukar!
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8. CAFÉBÖN
[inomhus]
I Nordafrika samlas många kristna på café
och småpratar med varandra. Men egentligen småpratar de inte. De ber. Det ser ut
som att de har en vanlig konversation ögonen är öppna, de nickar och instämmer.
De ber på ett sådant sätt att gruppen inte
drar till sig uppmärksamhet.
•

Be för den underjordiska kyrkan på
ett sätt som gör att man inte kan se
att ni egentligen ber tillsammans.
Ställ upp ett bord med några stolar.
Servera kaffe eller te som på ett café i
Nordafrika. Håll en bönekonversation.

9. TYSTA PAR
[utomhus]
I Nordkorea kan “kyrkan” bestå av två
personer som står intill varandra och ber
under tystnad. Ibland delar någon av dem
med sig av en bibelvers mot slutet, men det
är allt.
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•

Stå i par och be under tystnad. Efter
en bestämd tid, byt partner och
upprepa övningen. Stå bara intill
varandra, säg ingenting. Be bara i era
hjärtan.

10. GÖM LEDARNA
[inomhus]
I Nordkorea insisterar regimen på att varje
medborgare ska ha högt upsatta bilder på
landets ledare i sina hem. “Innan vi ber brukar vi täcka över bilderna på våra ledare. Vi
går ned på knä och bildar en cirkel tillsammans. Vi ber om styrka och uthållighet”.
•

Skriv ut en bild på Kim Jong-Un eller
något annat lands ledare där du vet
att kyrkan är förföljd. Sätt upp dem
på väggen där ni träffas. Täck sedan
över bilderna och böj knä i bön.
Du kan hitta bilder på ledare här:
www.open-doors.se/secretchurch

Träffas som den
underjordiska kyrkan
11. UNDERJORDISKA LJUDEFFEKTER
[inomhus]
Många kristna lever under ständig rädsla.
De lyssnar spänt efter fotsteg som närmar
sig, knackningar på dörren eller sirener
från gatan. De bor på platser där gaturummet är fyllt av ljud från den dominerande religionens olika utryckssätt.
•

Spela upp ett autentiskt bakgrundsljud. Vi har förberett en ljudsekvens för
att skapa den atmosfär som råder i
länder där hemligt kristna lever. Spela
upp ljudklippet så att alla hör eller använd medhavda spelare med hörlurar
(ev. den avstängda mobilen). Uppmana dem som lyssnar att be medan
de i fantasin träder in i den förföljda
kyrkans värld.
Du hittar ljudsekvensen på:
www.open-doors.se/secretchurch

12. SLÅ PÅ RADION
[inomhus]
För troende i avlägsna eller stängda
länder är radiovågorna deras enda kyrka.
Deras gudstjänst är att lyssna vid radion.
•

Spela ett utdrag från ett kristet radioprogram som sänds ut till de hemligt
kristna. Du kanske inte förstår språket, men be medan du lyssnar. Be för
dem där radion är den enda kyrka
som de känner till.
Du kan hitta radioklippet på:
www.open-doors.se/secretchurch

13

EXTRA MATERIAL
ID E N

IT H
T IF Y w

ERSE
THE P

CUTED

CHUR

CH

over
underc
deeper rch
Chu
h
ys to go
Like a Nortils
Two wa h the Secret
t to Live
wit
r deta

hidden
g!
tly for the
pray silen And keep goin life.
bprint,
r thum s of the world. your everyday
place you
part of
As you ecuted Christian
et Church
and pers er for the Secr
Make pray

in you
If you wan
just fill
send it
Korean, tear it off and
LIKE A
Live Like
1. LIVE
overleaf, if you’d like
to
KOREAN
et
NORTH of the Secr
to us (andKorean delivered your
been partwould you get
a North x please give us
You’ve
Like a
but how
your inbo il address).
Church, th Korea? Live rch,
ema
Chu
on in Nor an is Secret
RLD
Along
D
THE wO
North Kore rcharged!
ers
2. TELL PERSECUTE
pray
supe
daily
only
THE
weeks of North Korea,
ABOUT CHURCH
4
with six
ng
s in
0751
hidi
to
stian
e
r nam
for Chri challenges like doing
to call you
Text you
or
you
there are e every day,
We’d love
hours.
589343. chat about how rs in
your Bibl tricity for 24
elec
back andesent Open Doo
without
e it, why ?
repr
don
rch.
can
already
as well
your chu
If you’ve it with others has
e
an
not shar a North Kore t-in.
Live Like materials buil
group

of
copies
printed
have,
______ . The more you
send me
Please a North Korean your church!
share with
Live Like
e you can
the mor
Like
daily Live
me
d
sen
emails
Please
by a
Korean
dmade pray
a North
han
a cross, reminder to
send me
as a
Please ean refugee,
North Kor

Beställ ID-kort till förväntat antal deltagare.
Hör av dig om hur många kort ni behöver
och till vilken adress de ska skickas. Du når
oss på något av följande sätt:
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•

sweden@od.org

•

019 - 31 05 00

•

Open Doors Sverige
Drottninggatan 60
702 22 Örebro

Du kan även beställa fler exemplar av ledarhandledningen och hitta
information och ytterligare material på hemsidan för Secret Church:
www.open-doors.se/secretchurch
Där hittar du:
• vittnesbörd
• inspirerande video
• diskussionsmaterial
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•
•
•

nedladdningsbara filer
bilder till sociala medier
samt en del annat...

OM OPEN DOORS
Open Doors är en internationell missionsorganisation som betjänar förföljda kristna och
är ett stöd till den förföljda kyrkan över hela jorden. Vi tillhandahåller biblar och kristen
studielitteratur; bedriver kristen ledarskaps- och lärjungaträning; ger stöd till självhjälp
genom alfabetiserings- och biståndsprojekt; bedriver ett internationellt påverkansarbete. Vi önskar även att mobilisera kristenheten i Sverige, till att aktivt stödja kristna som
lever under religiöst förtryck, genom både förbön och andra former av aktioner.
Open Doors har sitt ursprung från händelser 1955, då en ung man från Nederländerna kallad ”Broder Andrew” började smuggla biblar till den förföljda kyrkan bakom
den dåvarande järnridån. Idag ger Open Doors stöd till förföljda kristna i över 70
länder – ofta med verksamhet på några av de farligaste platserna i världen.
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“Vid vår ankomst kom männen emot
oss en och en och välkomnade oss med
handskakningar och stora leenden, ofta
efterföljda av stora kramar. Vi kunde
känna svettlukten från dem och visste
att många inte hade kunnat tvätta sig på
flera dagar… Det fanns ingen elektricitet
i huset där vi samlades. Filtar täckte
fönstren för att förhindra oönskad
uppmärksamhet. Bortsett från lite solljus
som läckte in i springor mellan filt och
fönsterkarm var stearinljus det enda ljus
som fanns. Under de närmaste timmarna
förflyttades vi till en värld som få
människor har upplevt…“
Broder Andrew, Open Doors grundare, efter att ha deltagit
vid en underjordisk gudstjänst i Afghanistan

Vill du göra en resa till den underjordiska kyrkans värld?
Vill du arrangera en underjordisk gudstjänst i din församling?
Vill du lära dig något om villkoren för den extrema förföljelsen?
Är du beredd att vakna upp till en annan verklighet?

Open Doors Sverige
Drottninggatan 60
702 22 Örebro
T: 019 - 31 05 00
E: sweden@od.org
I: www.open-doors.se
© Open Doors Sverige 2020

