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VERDENS FLYKTNINGSABBAT 20. JUNI 
 

Han la armene om barnet og sa til dem:  

“Den som tar imot et slikt lite barn i mitt 

navn, tar imot meg.»  

Markus 9,37 

 

Ordet «flyktning» finnes bare 10 ganger i den norske bibeloversettelsen på 

nett. Men gjennom hele Bibelen kommer det klart fram at Gud har et hjerte for 

den fremmede, den hjemløse. Hans kall om medfølelse og handling går videre 

til etterfølgerne hans. 

Etter å ha sett Amiras historie, bruk spørsmålene på de neste sidene som 

samtalepunkter med venner, familie eler smågruppe. Bruk Verdens 

flyktningesabbat som din mulighet til å ta grep for flyktningbarn som Amira. 
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www.adranorge.no/2020/06/verdensflyktningsabbat20 

Etter å ha sett videoen på adranorge.no, ber vi sammen:  

Kjære Gud, vi takker for muligheten til å reflektere, til å tenke 

oss inn i andres situasjon og støtte tiltak for flyktningbarn som 

Amira. Led tankene våre, ordene våre og hjertene våre – fordi vi 

ønsker å reflektere ditt bilde, din karakter og din nåde i denne 

verden. Amen  

1. 

Del minner om en gang du hadde kommet bort, følte deg fremmed eller var på 

reise et sted som var helt ukjent for deg. Hvordan følte du deg? Hvordan 

reagerte folk – og hvordan ville du ønsket at de reagerte? 
 

2. 

Har du noen gang møtt en flyktning? Eller, hva er det nærmeste samspillet du 

har hatt med noen på flukt fra vold eller krise? Del disse møtene med gruppen 

din.  

 

3. 

Hvilke historier om flyktninger (det vil si utlendinger eller fremmede) kan du 

huske fra Bibelen? Gjenfortell dem i din gruppe og diskuter hva vi kan lære av 

dem. 

Her er en kort liste for å komme i gang:  

a. Ruth - Ruth 1 

b. Moses - 2. Mosebok 2,11-22 

c. Abraham - 1. Mosebok 12,10 

d. Jesus - Matteus 2,13-15 
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4. 

I Matteus 25,35 sier Jesus: «Jeg var en fremmed, og 

du inviterte meg inn.» Hvordan påpekte Kristus 

ellers at måten vi behandler fremmede på, viser om 

vi er hans tilhengere? 

5. 

Etter utvandringen glemte israelittene raskt mye av 

sine erfaringer i Egypt. Hvilken betydning ser du i 

ordene i 2. Mosebok 23,9 – «Ikke undertrykk 

utlendingen; dere selv vet hvordan det føles å være 

utlendinger, fordi du var utlendinger i Egypt?» 

6. 

«Utlendingene som bor blant dere, må behandles 

som innfødte, født her. Elsk dem som deg selv, for 

du var utlending i Egypt. Jeg er Herren din Gud.» 

Disse ordene er hentet fra 3. Mos 19,34, men de 

gjengjelder Kristi oppfordring om å «elske din neste 

som deg selv.» (Matteus 22,39). Hvordan viser dette 

hvordan vi skal behandle og forsvare flyktninger i 

den moderne verden? 

 

7. 

Hva tror du Peter mente da han skrev i 1. Peter 1,17: «Da må dere leve i frykt 

den tid dere ennå er her som fremmede.» Hva betyr dette for oss nå? 

8. 

I videoen fra Michael Krüger, president for ADRA International, fremheves det 

at flyktningbarn er hardest rammet, men også har mest potensial. Hva tror du 

dette betyr?  
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9. 

Bibelen har mye å si om barn, og hvordan de skal 

behandles og undervises. Les og diskuter følgende 

sammen:  

a. Markus 9,37 

b. Salme 127,3 

c. Ordspråkene 22, 6 

 

10. 

Diskuter hva dere kan gjøre i dag for å støtte 

flyktningbarn. 

11. 

På lengre sikt, hvilke endringer eller handlinger kan du 

gjennomføre for å forbedre situasjonen for flyktninger 

eller de som måtte være tvunget til å bli flyktning i 

fremtiden? 

 

KONKLUSJON 

Be sammen:  

 

«Kjære Gud, Takk for at du konsekvent demonstrerer din uendelige 

kjærlighet til hver enkelt av oss, og din bekymring for ‘disse mine 

minste’. Hjelp oss å finne måter vi kan hjelpe mennesker på, og på 

den måten demonstrere din karakter i en verden som til en stor 

grad er ødelagt av synd. Amen.» 
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HVA NÅ? 

Alle barn. I alle land. På skolen! er en 

global kampanje i regi av 

Adventistkirken og ADRA for å sikre at 

at alle barn, i alle land får gå på skole 

og fullføre utdannelsen slik at de kan 

leve opp til deres Gudgitte potensiale.  

Signer oppropet for å hjelpe barn 

som Amira til å gå på skolen:  

adra.org/inschool 

 

 

FÅ SISTE NYTT FRA ADRA RETT I INNBOKSEN – SMS OG E-POST: 

https://gi.adranorge.no/nyhetsbrev 

 

FØLG OSS PÅ FACEBOOK: 

www.facebook.com/ADRAvenn 

 

 

https://gi.adranorge.no/nyhetsbrev

