
«Hemmelig gudstjeneste» - er først og fremst et møte med den 

forfulgte kirke. Den peker på alle de kristne som hver uke trosser 

lover, religionspoliti og trusler for å samles i skjul rundt korset.

Dette er en enklere og mer tilrettelagt samling enn den som er  

laget for ungdom og voksne. Samlingen er ment for barn mellom 

6 og 12 år.  Bakgrunnen er å skape engasjement også hos barn for 

mennesker som lever under andre kår enn oss i Norge. 

Barna gis også mulighet til å være med og støtte mennesker som 

forfølges for sin tro, gjennom bønn og handling, og dermed vise 

norske barn at også de kan være med og utgjøre en forskjell  

i menneskers liv.

– et møte med den forfulgte kirke, for barn

HEMMELIG  
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HVORDAN  
HOLDE «HEMMELIG  
GUDSTJENESTE»?

Før samlingen starter setter dere opp papirfisker (vedlegg 1) i en 
løype som barna skal følge. Løypen skal ende i et annet rom, gjerne 
et «ukomfortabelt» og mye enklere rom enn kirkerommet. Sett gjerne 
telys i rommet, formet som et kors.

Begynn samlingen slik dere pleier, for eksempel med å synge en sang. 
Gå videre i samlingen med å fortelle litt om symboler (du kan gjerne 
snakke litt om det dere har i kirken), og fortsette med å snakke om 
fisken som symbol. At dette var det første kristne tegnet som ble brukt 
av kristne. Dette kan gjøres på mange måter, her et ett forslag: 

SYMBOL. Er det noen av dere som vet hva det ordet betyr? Det er en slags 
kode. Det er noe som står der for noe annet, og som du må ha lært hva 
betyr før du skjønner det. For eksempel flagg. Er det noen som vet hvilke 
farger det er i det norske flagget? Når du du ser det norske flagget, skjønner 
du at det er et symbol på Norge. Mange av dere kjenner sikkert korset.  
Er det noen som vet hva korset bety? Hva det står for?

Dere vet kanskje hva som skjedde i påsken? Jesus døde og stod opp, og 
derfor ble det tomme korset et symbol på at Jesus lever. Det var etter hvert 
mange som begynte å tro på Jesus, og de kalte seg kristne. Men det var slik 
at det var flere herskere og konger som ikke likte at de gjorde det, derfor ble 
det forbudt å møtes. De kristne kunne ikke gå på gudstjeneste i kirken slik 
som vi kan i Norge. Derfor måtte de finne på noe lurt. De laget et symbol, 
et hemmelig tegn, slik at de skjønte hvor de kunne møtes og hvem som var 
kristne. På gresk heter fisk Ichtus, og det er forbokstavene i Jesus Kristus, 
Guds sønn, frelser. Jesus sa en gang at han skulle gjøre mennesker som var 
hans venner til menneskefiskere, og derfor valgte de dette tegnet som sitt 
symbol. Når de møttes måtte de gjøre det i hemmelighet.  
De måtte gå i små grupper slik at de ikke vakte oppsikt,  
og de måtte kunne den hemmelige koden!
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Etter denne introduksjonen forteller lederen at vi skal, slik som de 
første kristne, følge fiskene til et hemmelig skjulested hvor vi kan ha 
møtet vårt. Del barna i mindre grupper (avhengig av hvor stor gruppen 
er), og gi alle en strikk rundt håndleddet. Dette må de vise som tegn, 
når de kommer til det hemmelige stedet.

På det hemmelige stedet står det en leder og tar imot barna når de 
kommer frem, ber om å få se tegnet, og at de setter seg ned i ring,  
for eksempel rundt korset av telys.

Når alle har kommet til møtestedet, fortsetter lederen med å fortelle 
at det ikke bare var de første kristne som måtte møtes i hemmelighet. 
Det er en virkelighet for mange også i dag. Dette kan fortelles på ulike 
måter, her er ett forslag: 

Nå sitter vi her fordi vi har fulgt fisken. Og vet dere hva? Det er faktisk slik 
at mange mennesker i verden i dag, må møtes slik i skjul, bare fordi de er 
kristne. Det høres litt rart ut for oss. Det er faktisk også slik at noen barn 
blir ertet mye på skolen fordi de er kristne, og voksne kan også bli fengslet, 
fordi de tror på Jesus, eller at de for eksempel jobber i en kirke. Og nå skal 
jeg fortelle dere om en slik person:

Ser dere dette kartet? (Vedlegg 2) Vi skal reise helt til et land som heter 
Kina og til et område som heter Guizhou. Her finner vi en pastor eller prest 
som er leder for en kirke som heter Living Stone Church, det betyr Kirken 
av levende steiner. I Kina er det slik at det er endel kirker myndighetene 
ikke vil at skal eksistere, så de gjør alt de kan for å stoppe dem. De som 
bestemmer i landet, vil at alle kirkene skal registrere seg hos dem, slik at de 
kan vite alt om det som foregår der. Men mange kirker i Kina ønsker ikke 
å registrere seg, men vil være fri til å si og gjøre det de vil Derfor gjør de 
som bestemmer i landet mange ting for å stoppe de som møtes, slik at de 
ikke kan møtes i kirken sin. Dette skjedde altså med en av kirkene til pastor 



Yang Hua. I 2015 kom det flere hundre politifolk inn i kirken og ødela den 
og de slo flere av folkene som gikk i kirken.  De stenge kirken og sa at de 
som gikk der, ikke fikk lov å møtes der mer. Også tok de med pastor Yang 
Hua og arresterte ham. Pastor Yang Hua måtte sitte i fengsel i to år, og de 
behandlet ham ganske dårlig i fengsel, så da han kom ut derfra, var han 
ganske syk og nedbrutt. Pastor Yang har også en kone og to barn, og da 
han satt i fengsel, kom politiet stadig med trusler til familien og sa at de 
måtte slutte å møtes om kristne. 

Faktisk så møtes de som går i kirken enda, men de møtes i små grupper 
hjemme hos folk, slik at myndighetene ikke skal oppdage dem. Dette er 
ganske annerledes fra hvordan vi har det i Norge?!

Hvis du er redd, og for eksempel har opplevd at noen ikke er greie med deg. 
Hva ønsker du da? Kanskje du ønsker trøst og at noen skal vise at de bryr 
seg mye om akkurat deg? Det vet jeg at Pastor Yang og familien hans også 
ønsker! Og jeg vet at de blir oppmuntret og glade, når de vet at de har 
venner som tenker på dem i hele verden, så nå kan vi få være de vennene 
som bryr seg. 

Nå får dere ark og farger, også kan dere tegne en fin tegning, og skrive en 
liten hilsen på engelsk. Jeg vet at de også er veldig glade i bibelen, så dere 
kan også klistre på disse bibelversene på engelsk (Vedlegg 3) også skal vi 
sende dette til Yang og familien hans. De vil også veldig gjerne at dere skal 
være med og be for dem! 

Når barna har laget ferdig hilsenene, kan barna stille seg i en ring.  
Alle fikk en strikk rundt håndleddet som et hemmelig tegn før de gikk 
til møtestedet. Forklar at det i bibelen (Heb 13,3) står at vi er lenket 
sammen med alle kristne som sitter i fengsel og er i nød. Be barna 
“dele strikken” med sidemann, som et symbol på at vi står sammen 
med hverandre. Be for pastor Yang, familien og kirken i Kina og avslutt 
med «Vår far» som bes på ulike språk rundt i hele verden.

Tegningene og hilsen kan sendes til:

#5-5-8 Dongshan Yi Jing Yuan
Da Xing Garden
Yun Yang District
Guiyang, Guizhou, 550000
People`s Republic of China
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“Truyen fikk aldri brevene  
som ble sendt til ham. Mest  

sannsynlig var det fengselsvaktene som 
tok dem. Derfor memorerte konen hans 

brevene og overleverte det som stod 
der muntlig. Hun fortalte at dette var 

første gangen hun har sett Truyen gråte. 
Brevene hadde en uvurderlig verdi  

for ham i fengslet.” 

Truyen   

DET  
NYTTER!

Her finner du små historier fra personer som har mottatt brev og 
forbønn da de satt i fangenskap. Det nytter å engasjere seg!

“Kjære brødre og søstre! Min kone  
og jeg er så takknemlige for støtten vi  
opplevde da vi var under sterkt press.  

Da jeg satt alene i en liten og kald celle, 
kjente jeg et sterkt behov for å vite at jeg 
ikke var alene, men at det var mennesker  

rundt meg som kjempet for meg og 
saken min. Dere viste meg at jeg ikke 

var glemt og alene. Vi takker Gud for alle 
dere søsken rundt i verden, som viste oss 
støtte og talte vår sak. Takk for at dere er 

en stemme for de stemmeløse!

Mostafa og Gilda

“Selv om fangevokterne i fengslet 
ikke likte at jeg fikk brev, ville jeg bare 

at det skulle fortsette. Det betydde 
utrolig mye for meg at mennesker 
oppmuntret meg, og ba for meg”

Tohar

“Som fange følte jeg  
meg helt isolert, men brevene 

jeg mottok fra hele verden, 
viste meg at mennesker  
brydde seg om meg!”

Pastor fra Vietnam
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Fisker

Klippes opp og fungerer som veivisere til det nye samlingsstedet

FISKER 1
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GUIZHOU

Beijing

HongKong

KART OVER KINA
Vis dette kartet til barna. Fortell gjerne litt om landet, og hvor det ligger.
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KLIPP UT DISSE SITATENE  
SÅ BARNA KAN LIME ELLER SKRIVE  
DEM PÅ TEGNINGENE SINE 

“The righteous cry out and the Lord hears them; He delivers them from all their troubles.  
The Lord is close to the brokenhearted and saves those who are crushed in spirit.”  
PSALM 34:17-18 

“My soul finds rest in God alone; my salvation comes from Him.  
He alone is my rock and my salvation; he is my fortress, I will never be shaken.” 
PSALM 62:1

“No, in all these things we are more than conquerors through him who loved us.  
For I am sure that neither death nor life, nor angels nor rulers, nor things present  
nor things to come, nor power, nor height nor depth, nor anything else in all creation,  
will be able to separate us from the love of God in Christ Jesus our Lord.”
ROMANS 8:35-39

“The Lord himself goes before you and will be with you;  
he will never leave you nor forsake you.  
Do not be afraid; do not be discouraged.” 
DEUTERONOMY 31:8

Your love, LORD, reaches to the heavens, your faithfulness to the skies.
Your righteousness is like the highest mountains, your justice like the great deep.
You, LORD, preserve both people and animals.
How priceless is your unfailing love, O God! People take refuge in the shadow of your wings.
They feast on the abundance of your house; you give them drink from your river of delights.
For with you is the fountain of life; in your light we see light.” 
PSALM 36: 5-9
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