Forord
Ett resultat av Kirkenes Verdensråds
”Tiår mot vold” (2001-2010) er at
diskusjonene innen kirkene omkring
spørsmål som krig og fred har skiftet
fra diskusjoner dominert av dilemmaet
mellom pasifisme på den ene siden og
rettferdig krig på den andre siden, til
en samtale om hva uttrykket ”rettferdig
fred” innebærer.
Noen elementer synes det å være enighet
om: For det første at ”rettferdig fred”
handler om å arbeide for mer enn å
unngå krig. Det handler om å bygge
bærekraftige lokalsamfunn og fellesskap
der menneskers rettigheter er ivaretatt.
For det andre at ”rettferdig fred” ikke
primært er en tilstand man en gang når,
men at det mer er tenkt som en rettesnor
for kirkenes praksis.
Arbeid for fred og rettferdighet - enten
dette kommer til uttrykk gjennom
diakonale handlinger eller politisk
virksomhet - er blant troens virkninger.
Dette engasjementet har røtter tilbake
til Det gamle testamentets profeter, og
ikke minst til Jesus. Det Jesus gjorde for
å møte menneskers ulike behov, enten
det gjaldt mat eller sykdom, var ikke

bare midler for å tilby dem frelse i en
slags personlig, åndelig betydning, men
det var en integrert del av hans frelsende
og helhetlige virksomhet. Helt i tråd
med dette grunnsynet, handler det å
være etterfølgere av Jesus i dag, også om
å være ansvarlige samfunnsborgere, som
tar på alvor oppdraget med å gjøre livet
best mulig for mennesker i Guds verden.
Derfor springer engasjementet for ”rettferdig fred” rett ut fra kjernen i kirkens
budskap og oppdrag.
Dette bibelstudieopplegget er ment
som et bidrag til å skape samtaler om
hva ”rettferdig fred” innebærer, og det
anbefales til studium i menigheter og
kristne organisasjoner. Det å lese Bibelen med dette utgangspunktet, kan gi
fruktbare samtaler og vise hvor relevante
bibelske tekster kan være i møte med vår
virkelighet.
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