Redaksjonens forord

Over tusen kristne fra mer enn hundre land var
samlet til Kirkenes Verdensråds (KV) fredskonferanse på Jamaica i mai 2011. Konferansen markerte
avslutningen av Tiåret mot vold og skulle også gi
innspill til KVs generalforsamling i Sør-Korea 2013
med hovedtemaet «God of Life – Lead us to Justice
and Peace».
Jamaicamøtet var fylt med teologisk refleksjon, bibelstudier og gudstjenester - i tillegg til foredrags-,
verksteds- og kampanjeaktivitet.
Både «fred» og «rettferdighet» er sentrale bibelske begreper som rommer Guds frelsesgjerning
gjennom forsoningen mellom Gud og mennesker
i Jesus Kristus. Men det handler også om mellommenneskelig forsoning, forvaltning av skaperverket
og respekt for menneskeverdet.
Vi har ønsket å hente denne bibelinspirasjonen tilbake til Norge, og
presenterer hermed syv opplegg som vi håper kan bidra til refleksjon og
handling, slik at vi som kirker, menigheter og enkeltpersoner kan bli
sentrale medspillere i sivilsamfunnets arbeid med å forebygge konflikter
og bidra til forsoning og fred.
Bibelstudieoppleggene er tenkt for større og mindre grupper i menigheter, organisasjoner, på folkehøyskoler og andre steder hvor ungdom fra
17 år og voksne i alle aldre samles. Som metode har vi valgt kontekstuell
bibellesning (se side 6).
Vi har antydningsvis markert en vanskelighetsgrad på en skala fra 1 til 5
for det enkelte bibelstudium, foreslått byggeklosser til andakt samt mer
fordypningsstoff til temaet.
Tidsrammen for et opplegg kan variere fra 1,5 til 2 timer. Rekkefølgen
på de syv oppleggene kan velges fritt.
Etter at vi var ferdig med første utkast til bibelstudieoppleggene, sendte
vi det til utprøving i forskjellige grupper. Vi vil gjerne rette en stor takk
for konstruktive og spennende innspill fra disse, og til prest Stine Kiil
Saga, som har assistert oss som rådgiver på kontekstuell bibellesning
underveis i prosessen.
Dette heftet og hvert av de syv oppleggene kan også lastes ned på
www.veiertilfred.no.
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