Ministudiecirkel
Utifrån inspirationshäftet Helig fred
Det här upplägget är tänkt att underlätta samtal kring temat helig fred vid tre träffar.
Träffarna kan vara fristående från varandra och kan till exempel passa vid kyrkkaffet.

Tillfälle Ett
Bläddra igenom häftet från Kyrkornas globala vecka. Vilka är dina spontana tankar?
Finns det något som du blir nyfiken på?
Temat för 2013 och 2014 är Helig fred- tro som fredsskapare. Läs den inledande texten
och prata med dem som sitter bredvid. Vad tänker du om trons möjligheter att vara en
drivkraft för fred, i din församling och i världen?
För att beskriva helig fred skriver Kyrkornas globala vecka: ”Men vad är då en helig
fred? Det är en fred som är mer än frånvaro av konflikt – en rättfärdig fred. Där är
människor befriade från nöd, rädsla, fientlighet, diskriminering och förtryck. En
rättfärdig fred skapas genom rättvisa relationer som gagnar de mest utsatta och
respekterar skapelsen. Genom att tala om en helig fred vill vi också markera att vi är
övertygade om trons möjligheter som fredsskapare.”
Utifrån den här beskrivningen av rättfärdig fred, hur fredligt tycker du att Sverige är på
en skala från 1 till 10? Om ni vill kan ni resa er upp och ställa er slängs en tänkt linje där
1 betyder ”I Sverige råder inte alls en rättfärdig fred” och 10 betyder ”I Sverige råder helt
och hållet en rättfärdig fred”. Om ni vill sitta kvar går det bra att välja en siffra mellan 1
och 10 och prata med de andra runt bordet.

Tillfälle Två
Läs några av texterna om olika personer som skapar fred på sidorna 5-8, 11, 15 och 26.
Finns det något i deras berättelser som berör dig extra starkt? Kan du identifiera dig
med någon i texterna? Prata med de andra runt bordet.

Tillfälle Tre
Läs sidorna 12-13 som handlar om teologi. Vad tänker du om texterna? Finns det något
som utmanar dig eller din tro? Kan du komma på något som du skulle kunna eller vilja
göra i dina sammanhang för att fortsätta arbetet för en helig och rättfärdig fred? Prata
med dem som sitter bredvid. Om ni vill kan ni samla upp olika idéer på ett papper och
se om det finns flera personer som skulle vilja arbeta vidare med samma idé.
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